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Illinois’o prohibicijos įstatymas atšauktas
CHICAGOJE LIETUVOJE

GRIEŽTA KOVA VYKSTA PRIEŠ
KOMUNISTUS VOKIETIJOJ

)36 ĄLDERMONAI DEMOK
RATAI

KINIJOJ BADAS; MOTERYS,
MERGAITĖS PARDUODAMOS

Nors teorijoje Chicagos aldermonai neturėtų priklausy
ti nė kokiai politinei partijai,
bet praktikoje visgi jie į de
mokratus ir respublikonus pa
siskirsto.

Kubos salos vyriausybė visas
karo jėgas mobilizuoja
ATŠAUKĖ PROHIBICIJOS
ĮSTATYMĄ

VISOKIA LAISVĖ SUVAR
ŽYTA

BERLYNAS,
kovo 1. —
Vokietijos vyriausybė nuspre
ndė visų komunistų veikimų
visiškai nuslopinti, o pačius
komunistus j kalėjimus sukim
šti.
To siekimui visam krašte
paskelbtas nepaprastas stovis.
NEDALYVAUS PARADE Visokia konstitucijinė laisvė
suspenduota. Apie 200 komu
WASHIN.GTON, kovo 2. — nistų ir kitų kairiųjų partijų
sugrusta.
Gen. Pershing, kurs turėjo vadų į kalėjimus
ginkluota
vadovauti čia prezidento inau Pačiam Berlyne
guracijos iškilmių
paradui, šautuvais ir revolveriais po
yra Arizonoj. Jis serga. Pa licija gatvėmis nųfdo. įtaria
radui vadovaus kariuomenės mos vietos puolamos, kratos
štabo viršiniskRs gen. MacAr- darotmos.
thur.
: 1i • Vyriausybė aiškinasi, kad
nepaprastas sjtovis įvestas,
3 SEKRETORIUS PASKYRĖ.kada policija susekė komunis
SPRIN1OFIELD, III., kovo
2. — Illinois’o legislatūra at
šaukė valstybės prohibicijos
įstatymų ir, taip vadinamąjį
“search and seizure” aktų.
Pasiųsta
gubernatoriui, kad
jis pasirašyti}.

KIAULIŲ STATISTIKA
LIETUVOJ E

Kiek yra Lietuvoje kiaulių,
sunku p įsakyti, tačiau Centr,
Statistikos birtras
davinius
pereitų metų
gruodžio mėn.
sudarė. Tada iš viso Lietuvoj
kiaulių buvo 1,223,360.

Atskirais apskrieiais kiau
Nauja aldermonų taryba iš
lių skaičius svyruoja nuo 21,50 narių turės 3d demokratus.
(XX) ligi 96,000.
Daugiausia
kiaulių rasta Šiaulių apskrity,
2 ASMENYS ŽUVO
o mažiausiai kiaulingas pasi
rodė Zarasų apskritis. Pasku
1. Giuseppe Zangara, kurs Miami, Fla., kėsinosi prieš prezidentų elektų Roosevelt’ų.
Cottage Grove gatvėje, ar- tiniu metu kiaulių
Teismo nubaustas 80 metų kalėti. 2. Jehol provincijos, Kinijoj, vyriausias miestas Jeliol, ku
skaičius
S ti 69 gat., į tarpų
dviejų • ėmė mažėti.
rio link japonai veržias. 3. Toki bus nauji pašto rūmai Clevelando mieste.

TIK POPIEŽIUS, ROOSE
VELT’AS IR MIKADO
GALI TAIKĄ UŽTIK
RINTI

NEW YORK,
kovo 1..—
Protestantų
maldnamy —
Community church, Rev. J. 11.
Uolines kalbėdamas tarp kit
ko pareiškė:

BADAS, BAISYBĖS
KINIJOJ

BOLŠEVIKAI GAMINA

priešingas puses važiuojančių
gatvėkarių įvažiavo autpmobi I

lis su dviem žmonėm. Mašina
visiškai sumalta. Abu važiavę
Gauta žuvo.

KINAMS GINKLUS

ŠANCHAJUS, kovo 1. — RYGA, kovo 1. —
Kada visa kinų tauta, šiandien žinia iš Petrapilės, kad ten j
yra daugiausia užimta japogin].|u dirbtuvėse 1
UŽ NEKILOJAMUS
I
nų įsiveržimu Kinijon, Šensi
TURTUS MOKESČIAI
per dienas ir naktis dirbama.1
provincijoj daugiau kaip du
milijonus žmonių badas smau Gaminami ginklai ir amuni- į Chicagos mieste už nekilno
icija kinams. Viskas
siunčia
gia.
jamus turtus 1931 m. 147,376,
Nepaisant didelio
šalčio,!rna karavanais per Mongoliją, 089 dol. mokesčių nustatyta,
daugelis žmonių griauja savo
arba 10 nuošimčių
mažiau
namelius, medžiagų parduo JAPONAI GIRIASI PASISE kaip 1930 m.
da, kad maisto įsigyti.
KIMAIS

BUVO 3 083
ŽYTINES.

VAR

1932 m. įregistruota iš viso
3,683 varžytinės,
iš jų 1,922
nekilnojamam turtui parduo
ti. Bendrai skolų suma siekė
apie 16 mil. litų, iš jų už ne
kilnojamąjį
tuitų — 6 mįl.
Vieno nekilnojamojo turto’ iš
varžytinių parduota už pušešto mil. litų, tuo būdu
viduti
nė vienų varžytinių suma sie
kė 4,956 lt.
13 NAUJŲ ALDERMONŲ
Procentais palyginus, 1932
IŠRINKTA
m. varžytinių
skaičius buvo
_______
72 proc. didesnis už 1931 m.
per aldermonų
rinkimus ir 65 proc. didesnis už 1936 m.

“Popiežius Pijus XI, pre
zidentas elektas Roosevelt ’as
ir japonų imperatorius .(mi
kado) yra trys pasauly asme
-----------nys, kurie bendromis pastan Vyrai parduoda savo žmo
TOKIJO,
Japonai praneša,
,-----------Ku sąmokslų prieš ivvriausy- gomis gali pasauliui taikų už nas, ir vaikus. Daug vaikų nu
HY.DiE PARK, N. Y., kovolbę. Komunistai planavo vi- tikrinti. Kiti visi negali to pa žudoma, kad juos iš bado kan kad kariauti jiems Jehol pro2. — Prezidentas elektas Roo sus aukštuosius valdininkus daryti.”
čių išplėšti.
Numirėliai lai vincijoj sekasi. Sako, daugiau
svelt’as pasiskyrė tris sekre- išžudyti, neišskiriant nė kanc
Rev. Uolines apie popiežių dojami pliki, o jų drabužiai kaip vienų pusę provincijos 32 aldermonai iš naujo išrink
{j, 43 naujų išrinkta, o pen- VIETOJ DOBILŲ ŠERIA
torius, kurie yra jo senieji lerio Hitler’io.
dar pažymėjo, kad Pijus Xt už maistų atiduodami. Visi - ra užėmę.
draugai.
Kaip čia, taip visam kraš šiandien pasauly yra didžiau gyvuliai, net katės ir šunys
kiuose varduose — 6, 9, 18,
IŠSPAUDOMIS.
NEDALYVAUS
PARODOJE
į
41
į
r
47,
balandžio
mėnesį
įte stovis didžiai įtemptas. Ne siu valstybės vyru pripažin jau senai maistui suvartoti.
RASTA NUŽUDYTA . (žinia kaip bus su parlamento tas. Jo žodis yra galingas.
----------į vyks perrinkimai, nes nė vieVilkaviškio aps.
NANKINGAS,
kovo
2.
—
Inas
kandidatas
ten
daugumos
rinkimais ateinantį sekmadie*
Arčiau
gelžkelio
stoties gyve
KUBOJE MOBILIZACIJA
Kinų vyriausybė paskelbė, Į balsų nelaimėjo.
PONTIAC, Ilk, kovo 1. — nį.
nų ūkininkai parduoda dobi
VOS IŠSIVADAVO
kad
kinams
nė
kokiu
būdu
ne

Netoli čia šalia vieškelio ras
lus, o karvėms šerti perka cu
i ILAVANA, Kuba, kovo 1. —
įmanoma
Chicagos
Šimtmečio
ta nužudyta Miss Aklinę PRANCŪZIJA PAKEIS
krinių runkelių išspaudas. *ŠeBUSAS Į MEDĮ SMOGĖ
PARYŽIUS, kovo 2. — Kulnis prezidentas Macbado
1
Pažangos
parodoje
dalyvauti.
Younger, 23 m. amž. Policija
AMBASADORIŲ
riant karves išspaudomis, dau
Prancūzijos premjeras Dala- įsakė visas vyriausybės karo
suėmė vietos aldermono Bent
Gatvėkarių kompanijos pa- giau gaunama pieno, o lie to,
<lier su savo kabinetu vos iš jėgas sumobilizuoti. Sukilėliai
PARYŽIUS,
kovot.
MIRĖ
J.
VALSTYBIŲ
ley’o sūnų 35 m. amž., vedusį. Prancūzijos vy riausybė . pla sivadavo nuo griuvimo. Abie- laukia sau atvykstančios pa
i pildomasis pilnas žmonių bu- ir nuo pardavimo šis tas lie
KONSULAS
sas No. Central gatvėje va ka, nes išspaudos yra pigios.
nuoja iš J. Valstybių atšaukti ji parlamento rūmai kompro ramos iš Hondūras’o ir Mek
ROOSEVELT O KABI
žiuojant staiga pasuko į ša
savo
ambasadorių
Paul misu reikalingas vyriausybei sikos. Vyriausybė nusprendė
YOKOHAMA,
Japonija,
ko
NETAS
MAŽĖJA MIESTAS.
ligatvį ir smogė j medį.
Glaudei ir į jo vietų pasiųsti išlaidas per kovo mėnesį pri visus salos pakraščius saugo
vo 2. — Čia mirė J. Valsty
15 asmenų sunkiai ir kelioli
Andre Lefevre de la Boulaye, pažino. Dėl šio įvykio socia ti. Vyksta areštavimai.
Mažeikių miestui, tur būt,
bių konsulas Hitųhcock.
>WASHINGTON, kovo 1. —
ka
lengviau
sužeista.
prezidento elekto Roosevelt’o listų atštovų tarpe pasireiškė
bus lemta mažėti. Po karo
Prezidentas elektas Roosevelt
NUODINGĄSIAS
DUJAS
' suskilimas.
draugų.
smarkiai išaugęs ir išsiplėtęs
oficialiai paskelbė, koki asme
400 KAREIVIŲ PRARADO
PAGROBĖJŲ GAUJA
VARTOJA
šiandien turi didelio miesto
nys jo kabinetan įeis. (Žiū PRELATAI, DIPLOMATAI arkivyskupas 'Curlev, keletas
rėmus. Bet tuose reniuose tuš
PUERTO SUARĘS, Boli
rėk “Draugo” nr. 45).
TOKIJO, kovo 1. - .TapoIŠLYDĖJO APAŠTALIŠKĄ vyskupų, daug aukštųjų kata
Policija pranešė, kad pagro čia. Daug namų stovi užkalto
DELEGATĄ
likų mokslo įstaigų
kunigų nai skelbia, kad kinų kariuo- vija, kovo 1. — Vienam Gran bėjų gauja suskaldyta. 8 jos mis durimis, langais.
Butai
PER DVI VALANDAS
profesorių. Taip pat buvo ir menė Jehol provincijoj prieš ’^° _srit-V su
su* nariai suimti. Iš jų keli Chica pigūs, tur būt ar ne pigiausi
STREIKAVO
WASHINGTON (per paš vyriausiojo krašto teismo tei japonus nuodingiausias dujas sirėmė paragviečiai 406 karei goj, kiti — kituose miestuose. visoj Lietuvoj; kambarys —
viu prarado.
vartoja.
VIENA, Austrija, kovo 2.— tų). — Jo Ekscelencija arki sėjas P. Būtie r.
Ši gauja veikė Hlinois’e ir Io 10. .15 litų: butas 3 kamba
Apie 60,000 austrų geležinke vyskupas Pietro Fumasoni —
woj.
Jo Ekscelenciją apaštališ
rių —30—40 litų;
krautuvė
KIEK
LIETUVOJ
DABAR
CERMAK AS KIEK
lininkų vakar per dvi valan Biondi, apaštališkas delega kų delegatų traukiniu į New
pačiam miesto centre — 100—
VAISTINIŲ!
(BONŲ LAIDA PRIPAŽINTA 120 litų .
“SVEIKESNIS”
das streikavo. Tai protestas tas J. Vaistytiems, Romon iš Yorkų palydėjo Bostono vys
prieš naujų atlyginimo paskir vyko. Tenai Šventasis Tėvas kupas pagelbininkaa
Spellįstaigos taip pat mažėja.
M TAM T, Fla., kovo
1.— Prieš karų Lietuvoj kiekvie
stymo sistemų.
Pereitų antradienį piliečiai Buvęs geležinkelių ruožas iš
Pijus XI skirs jį Šventos Kar man; delegatėmis auditorius
monsign. P. Marella, kuriam Šiandien
vakare
majorui name miestelyje buvo po ke dauguma balsų pripažino Lin sikraustė, Žemės tvarkytojo
dinolų Kolegijos nariu.
2,787,000 dol. įstaiga irgi išnyko. Dabar kal
PARLAMENTO RŪMŲ
vadovybė Cermakui įtaisyta ligoninėje letu vaistų krautuvių. Po ka coln’o parkui
Apaštališkų delegatų išly laikinai pavesta
ro
jos
visos
buvo
panaikin

bonų laidų.
PADEGĖJAS
naujas į exygeno
kambariukas, kurs
dėti į geležinkelio stotį susi delegatūroj, kol bus
bama ir apie muitinės likvida
tos:
tada
buvo
sumažinta
gy

HAGA, Olandija, kovo 1.— rinko gausingas prelatų, dip delegatas paskirtas; Ameri- j lėktuvu iš New Yorko atvežvimų. Tai miestui vis minusai.
ventojų
norma
vaistinėms
stei
Patirta, kad Vokietijos par- lomatų ir šiaip žmonių būrys. kos Katalikų universiteto pro ^asGAISRAS ŪKYJE
gti.
Tuo
būdu
po
karo
įsteigė
ORO STOVIS
lapento rūmų padegėjas Mari Buvo daugybės kraštų pasiun fesorius mons. F. Bernardini,
šeši gydytojai prieš vienų
123 naujas vaistines.
Dabar
tinybiiį
atstovai.
Tarp
kitų
O.
W.
Lehmann
’
o
ūky,
Lake
nūs van der Luebhe olandų
ir delegato sekretorius kun. pareiškia, kad yra vilties maLietuvoje yra 297 vaistinės.
APYLIN
ir
Lietuvos
respublikos
ats

apskrity, gaisras keletą trobe CHICAGO IR
komunistų partijai nuo 1929
F. E. Hyland. Sis
pastara- jorui pasveikti. Vienas gydy
m. priklauso. Vienų kartų jis iš tovas J. Valstybėms gerb. B. sis kartu su Jo Ekscelencija tojas abejoja. Bet majoras 280 vaistinių yra privačių šių sunaikino. Arklidės, kurio KĖS. — Šiandien debesuota;
se buvo 21 arklys, išgelbėtos, maža temperatūros atmaina.
K. Balutis. Toliau Baltimorės vyksta į Romų.
asmenų, o 17 savivaldybių.
Vokietijos buvo ištremtas.
kiek “sveikesnis.”
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Ketvirtadienis, kovo 2 d., 1933

rios ir be to pertekliuje gyvena. Tuo tarpu
PAPUOŠALAS BALTAJAM NAMUI
milijonai darbininkų vaikų neturi ko val
-MM gyti, neturi reikalingiausių sau drabužių.
IBeln* kasdien, liskyrus sekmadienius
PRENUMERATOS KAINA: Metame — »• ••. Pu
/
Privačios visuomenės naudos kompanijos
tei Metų — ll.lt, Trims Mėnesiams — 11.tt. Vienam
Šį
skyrių
tvarko
ir
prižiūri
MėMtlul — Tlų. Eut9B«J« — Melams IT.te. Pusei M** išnaudoja žmones. Tų kompanijų viršininkai
t« — MII, Kopija .Ma.
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugija
Bendradarbiams Ir korespondentams raitų nasrų- karališkai apmokami. Jos statosi didžiausius
Hna. Jei oepreėoma tai padaryti Ir neprlslunClama tom rūmus savo ofisams.
Uksini palto lenkių.
Kur tik pasisuksi, visur žmonių plėšimas KRAUJO CIRKULIACIJA nubėga į širdį, kur užkrečia
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5
DANTYSE
visų kraują. Kapelarijų tiek
vyksta. Jei ne mokesčiais, tai kitomis prie
vai po piet
Redaktorius priima — nuo U:W Ikt 11:M vai. monėmis.
yra daug, kad niekas jų nepa
Skelbimų kainos prlstapdlamoe parslkąlavųs.
Rašo
dr.
O.
I.
Bložiš
jėgia suskaityti. Dėl to leng
Panašus stovis kitados buvo prancūzų
monarchijoje vaklovaujant karaliui Liudovi- Ar važiavote kada orlaiviu va yra suprasti dėl ko visame
“DRAUGAS”
kui keturioliktajam. Šis monarchas mėgo per- virš miesto, sakysim, Chicago, žmogaus kūne tiek daug yra
UTHUANIAN DAILY FRIEND
tekliuje gyventi taip, kaip šiandien daugu- 'kurs stovi prie Michigano eže- kraujo.
Publlsbed Daily, Ezoept Sunday.
Burna kaipo viena svarbiau
IUB8CRIPTTONS: One Tear — 9S.SS. Siu Months ma šio krašto aukštųjų valdininkų gyvena. ro, i<iek čia gyvumo ir įvai— |I.IS. Tbree Montks —
One Montk — Tlo. Prancūzų karalius nieko nedarė iš įspėjimų renybių! Ar pagalvojote kada
šių kūno dalių ypatingai ge
Burane — One Tear — |T.M. BU MoMtkS —
jis
šaukė:
“
Aš
esu
valstybė
”
.
Jo
tas
darbas
Oepy — .tie.
apie šio ar kito miesto van rui aprūpinta krauju. Ne tik
A<vertts|ns in ••DRAUGAS” brlngs best resulta.
kraštų
kruvinoji
revoliucijon
įstūmė.
Jis
nuo

dens sistemų, kuri yra stebė burna, bet ir dantys turi sa
AUrertlslnc ratas on npplloatlon.
lat didino mokesčius ir pagaliau visam kraš tina. Tos sistemos pompų ga vyje (gyvyje) daug kraujo.
'‘DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago te sukėlė pauperizmų.
lima lyginti žmogaus širdžiai. Į kiekvieno danties šaknį įei
Atrodo, kad ir J. Valstybės žygiuoja tuo Prie jos pritaisyta didelės dū na viena ar daugiau arterijų.
Prancūzijos keliu. Dieve, saugok kraštų nuo dos, iš jų išsišakoja mažesnės Priešakiniai dantys turi po
DIENOS KLAUSIMAI
nelaimių. Bet jei krašto vadai nesusipras, nė ir šių dar mažesnės dūdelės, vienų arterijų, o krūminiai
Dievas nepasigailės. Turi būt vykdomos re kurios vandenį iki pat mūsų net po tris šaknis. Vadinasi,
AUKSTOg VALDININKŲ ALGOS
formos ir tai ne bi kokios. Kaip algos, taip namų atveda. Kitomis dūdo net trys arterijos, išsidalindakitos išlaidos turi būt mažinamos. Krašto
Kasdien visur šiandien girdimi bedarbių valdininkai turi skirtis su dideliu pertekliu mis išpumpuojami miesto ne mos į mažas šakeles ir į nebešvarumai. Toji miesto širdis suskaitomų daugybę kapelari
ir skurstančių žmonių pagalbos šauksmai, mi, kada žmonių masės be darbo ir alksta.
įjašo “Cątholic Daily Tribūne.” Kiti paduo Krašto valdymo pagrindan turi būt teisin — pompa negali sustoti. Ji jų aprūpina dantį tuo svarbiu
Jiuolat turi dirbti. Jei sustotų, kūno skisčiu — krauju.
da priemones, šaukdami: Sumažinti mokes gumas grąžintas.
tada mieste didžiausia suiru Žinant, kad tos arterijos,
Forbes W- Morgan (kairėj) stovi prie savo sugautos
čius! Didinti ūkių produktų kainasi! Parū
S-P/
2
svarų sparninės žuvies (sail fisli), kurios ilgis 8 pėdo.-,
tė įvyktų.
'kuriomis kraujas plaukia į
pinti darbų bedarbiams! Tokios ir kitokios
AR TURIME ĘUT BOLŠEVIKAMS
Žuvis bus iškimšta ir padovanota prez.-elektui Roosevelt’ui.
Žmogaus kraujo sistema pa į dantis, kjla iš tos pačios ša
priemonės kasdien daugelio paduodamos. Vis
DĖKINGI.
naši miesto vandens sistemai. kos, iš kurios yra išaugę lie rdt ir iš ten teka į kitas svar Žmonės, pamatę asmenį di
tai vargšų žmonių' pagalbai. Tačiau jos ne
Širdis tai lyg toji vandens po žuvio, veido ir smegenų plė bias kūno dalis, jas užkrėsda rbantį kokį purvinesnį darbų
vykdomos. Vargas ir skurdas plinta. Daug
Į šį klausinių atsako kun. Bruno Bitter,
vės, kad kraujas, grįždamas mas.
kalbama, dar daugiau rašomą, bet nieko ne jėzuitas. Jis pareiškia, kad pasaulis turi būt mpa. Iš širdies išeina didelė
su sužeistu ir neaprištu pirš
tiiūba
arba
kraujagyslė,
va
.l
lš
dantų,
smegenų,
galvos,
krūl
dirbama.
bolševikams dėkingas už jų ekonominius Ru
Svarbu yra žinoti, kad dau tu, tuoj perspėja, sakydami,
tinęs ir kitų dalių, įsilieja ton
dinama
aorta,
kuri
šakojasi
j
Šiandien kad ir blogaisiais laikais žmo sijoje eksperimentus. Pasaulis išvydo ir pa
gybė ligų kjla dėl kraujo su- kad taip elgtis yra pavojinga,
pačion
kraųjagyslėn
ir
paskui
nės tiek daug prislėgti dideliais mokesčiais, tys bolševikai patyrė, kad socialistiški ekono mažas arterijas. Jos vingiuo
siteršinio dantyse. Žmogus į- nes gali kraujų užnuodyti.
įteka
į
širdį.
Kraujas
susimai

kad gyvenimas nėra jau gyvenimas, bet nuo miniai eksperimentai neturėjo, neturi ir ne damos į visas puses" vėl išsi
sipiovęs į rankų, ar kur ki-1 Bet kitaip daroma su danti
šęs
širdy
iš
visų
kūno
dalių
dalija Į didelį skaičių mažes
mis. Asmuo, kurio burnoj yra
latinė priespauda.
turės nė kokio pasisekimo. Teoretinius pla
yra siunčiamas į plaučius, tai tur, tuoj stengiasi uždėti vai šukėti, aplūžę, apipuvę dan
nių
arterijų,
o
šitos
toliau
ša

Kiek tai daug kąlbėta, rašyta ir šaukta, nus jie brangino. Kas tuos jų planus peikė,
vėl į širdį ir iš čia plaukia stų, aprišti žaizdų, nes bijo tys ir prilindę užsilikusio mai
kojasi
dar
į
mažesnes,
vadi

kad visi valdžios organai sumažintų valdi jie buvo pasirengę stačiai akis išplėšti. Po
atgal į galvą, rankas, kojas ir kraujų užnuodyti. Prakiuru, sto, kuris pūva ir burnoje da
ninkų skaičių, kad valdininkams didelės al penkiolikos metų tų socialistiški} teorijų vyk namas arteriolomis. Arteriolos į visas kūno dalis.
dančiui, tas pats žmogus, ku
gos būtiį žymiai nukapotos. Tačiau tie visi dymo jie patys susekė, kad tie planai yra išsišakoja į tokias mažutėles,
ris dėl mažo įsidrėskiino į pi ro blogų kvapų ir gamina ba
kad jau nuoga akim nebeuž- Tačiau.ųe iš visur kraujas rštų taip susirūpina, nekrei- kterijoms geriausius lizdus,
reikalavimui yra tuštutėliai. •
labai gražūs tik teorijoje, o praktikoje nė
matomos. Jos vadinamos ka- grįžta į širdį tyras. Jei kūne pi. dėmesio tol, kol dantis notic
Imkime krašto vyriausybę, kongreso at kokiu būdu neįkainuojami.
pelerijoinis. Iš jų mūsų kūno atsiranda užsikrėtimas, tai iš pradoda skaudėti. Išrodvtų ",a' lr baktmj0S tlm
stovus, valstybių ir miestų valdininkus. ViKun. Bitter yra Katalikų universiteto kamaraitės gauna švarų ir rei ten kraujas grįžta su nuodais, i
įiur tie valdininkąi žeriasi dideles algas, di Tokijo mieste, Japonijoj, viceprezidentas. Pe
lyg per dantį žmogus ne,gali nę I,rog^ *rauI^ užkrėsti, nes
kalingų maistą. Bėgant per Kuo didesnis yra užsikrėti- užsinuodyti taip, kaip per su- kuomet dantys yra išpuvę li
deliam pertekliuje gyvena. Viso krašto vaL reitų sekmadieni. Studebaker teatre, Cliicagoj,
knpelarijąs kraujas keičiasi iš Imas, tuo daugiau Pa'OjauS j žeistų pirštą. Mat, manoma, gi gyvių, ten tiesįog varyte ydininkai virsta aristokratais, o milijonai da jis turėjo paskaitų apie Rusiją ir komunizmų.
ra varoma į kraujų visi ne
švaraus į nešvarų ir iš krau- sveikatai susidaro,
rbininkų ir ūkininkų — pauperiais (skurd
į kad dantys tai lyg kokie akRusijos bolševikai, sakė jis, kiek tik tin jagyslių į gislas ir grįžta j
švarumai ir iš dantų krauja
Reta kita kūno dalis turi mens šmotai. Kam čia apie
žiai).
kama savo socialistiškuoju komunizmu apsi širdį ir j plaučius ir vėl į šir
tiek daug užsikrėtimų, kiek (juos rūpintis, bile neskauda, gyslių gali. pasiekti visas kū
Aristokratai, imdami dideles algas, vis
džiaugė. Šiandien jie jau išsižada tų savo dį ir jei papuola kokia infekdantys. Iš užsikrėtusių dantų ,Tei keistas supratimas, kuris no dalis taip pat, kaip ir iš
daugiau įsigali. Jų daugelis nė savo pareigų supuvusiųjų principų ir visų valdomų valsty
įbrėžto piršto.
cija bile kūno dalyje, tai ir užterštas kraujas grįžta j ši- neišeina į gerų.
neina taip, kaip iš tikrųjų turėtų būt. Kas
bę kapitalizmo sistemai suka. Jis mano, kad
i kelintus mėnesis jie atostogauja, lankosi į
Bet su dantimis yra ta bėnusikračiusi komunistiškų principų valstybė ti, savo pigias prekes kur papuolė liumpuoti
Visas
pasaulis,
sako
kun.
Bitter,
turi
šiltus kraštus. Įsigija dideles nekilojamas sa
da, kad jie'yra paslėpti bur
visais atžvilgiais daug kų laimės.
ir svetimais pinigais savo valiutos pamatus reikšti sųjausmo Rusijai (ne bolševikams), boje, jų nieks nemato, nepavastis, gyvena puošniuose namuose, išlaiko
Tačiau tas greitu laiku neįvyks. Nes stiprinti. Ši procedūra bolševikams būtų taip o bolševikams turi būt dėkingas už jų 13
tarnus. Sako, jie tuo būdu tarnauja kraštui.
tėmija, dėl to neprižiūri, leiŠtai paties kongreso nariai ima tikrai Rusija ekonomiškai sugriauta. Bolševikų va ilgai galima, kaip ilgai darbininkai pasiten metų nepasisekusį ekonominį eksperimentą.
pūti, turint galvoj
dideles algas. Apie jų mažinimų nenori nė liuta suirusi, netekusi jau ir nominalės ver kintų pigiausiuoju atlyginimu. Šiandien Ru Tuo būdu bolševikai įrodė, kad komunizmas
klųusyti. Tas pat kongresas štai skiria pensi tės. Kad šių valiutų grąžinti į tarptautinę sijoj darbininkai didžiausiu vergų gyvenimu negali vykdyti savo ekonominių teorijų, nes išeitį — kai pradės kaudėti,
jos neįvykdomos.
į ištrauksimo.
jas mirusių krašto prezidentų našlėms, kū mainybų, bolševikams reikia prekybų didin- gyvena.
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SVEIKATOS SKYRIUS
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Kun. A. Petrauskas, M.l.C.

Sveika Marija
(Tęsinys)
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Jėzus kalamas prie kryžiaus
Kų gi pasakysime apie Marijos so
pulius, jei atsiminsime anų valandų, kada
Marijos akyse budeliai ėmė kalti Jėzų
prie kryžiaus.’ Kas supras motinos sopu
lius? Tau graudu darosi ir įuia baimė, iš
vydus susopuliuotų gyvulį — kų gi kal
bėti, jei išvystum vįsų sudraskytų, sulau
žytais kaulais, sukruvintų žmogų! O jei
jis būtų tavo brolis, tavo tėvas ? O jei
tai būtų tavo sūnus ?.. — Iš skausmo plištmu!
Marija matp ne tik baisiai sukunkintų mylimiausių savo Jėzų, bet stovėdama
po kryžiumi imt Kalvarijos kalno mato
ir tai, kaip budeliai vis dar labiau Jį
kankina. Vieni jų plėšia pridžiūvusias
prie sopulių rūbus, kiti ištiesia Jį aut
kryžiaus ir ištempę raukas ir kojas, kaip
"didehiųiiss geležinėmis vinimis kala jas
prie medžio... Sudunda kirvapentė į viyį,
ir loji perskridus kojų ir rankų mėsas,
gyslas bei kaulus, įsmenga j medį... Krau
jas trykšta Intakais pro vinių galvas ir
Usjasi ant kryžiaus ir aut šeiyės... Bude

liai kelia kryžių aukštyn, o Jėzus visu kū
no svarbumu pakimba ant vinių! Kybo
Jis sopuliuose paskendęs lyg koksai kir
minas! Ir dar blogiau negu kirminas, nes
ir pasijudinti negali: nuo kiekvieno kūno
suvirpėjimo vinys yis skverbiasi gilyn į
mėsas ir žaizdos vis daros didyn!
Pasaulis Jį apleido. Nėra kas Jį su
ramina. Nėra kas įpila balzamo į sopan
čių Jo širdį! Ne iš gero Jis šaukiasi į
Dangų:
— Dieve mano, Dieve mano, kodėl
mane apleidai J

Kų gi galėjo kalbėli Motinos širdis,
girdint tų šauksmų, matant tuos kentėji
mus? Teisingai prie Marijos yra prilygi
nami tie šv. Rašto žodžiai: Didelis, kaip
marios, Tavo gailestis? Nes kiekvienų so
pulį, kurį Jėzus iškentėjo — kentėjo ir
Marija savo širdyje.
’ Kadangi mūsų yra kaltė, kad Jėzus
Kristus kentėjo, — mūsų taipgi yra kaltė,
kad ir Marija kentėjo. Tiesos žodžius pa
rašė anas dailininkas, kuris iškalęs iš ak
mens Sopulingosios Motinos paveikslų apačioje padėjo parašų: Mes esame kalti
ninkai Jo Kraujo, o Jos ašarų!
Taigi mus yra priedermė—atsiprašy
ti Marijų už tuosius sopulius ir mylėti
Jų, kaip geriausių savo Motinų, ir gerbti,
kaipo .brangiausių savo Geradarę ir kas
dien Jų sveikinti."

Sveika, Manja!

Jeigu tu myli tų žmogų, kuris tau kų
gera yra padaręs ir maloniai apdovano
ji jį, ar neverta gi, klausiu, pamilti iMarijų, kuri tiek gera yra mums padarius?
Ar neverta už visus tuos Jos sopulius ir
kentėjimus padovanoti Jai nors mažų gė
lelę, nors trumpų: Sveika Marija'!!...

Kas y<tiria Marijų — gerbia
Dievų Tėvą
’ Bet palauk, gal ne vienas pasakys, ar
tik ne per daug jau norima garbinti žino
gų, kuriuo buvo Marija? Juk atiduodami
Marijai per didelę garbę, galime tuo nu
mažinti Švenčiausios Trejybės garbė?
Į tai atsakau. Kuriam ŠŠ. Trejybės
Asmeniui galime sumažinti^ garbę, gar
bindami Marijų — Ar Dievui Tėvui? Ar
Sūnui, ar š v.Dvasiai?
Kad Dievo Tėvo garbei nedarome jo
kios skriaudos aukštindami Marijų, tikrai
galiu užtikrinti. Priešingai, tuo Dievui
Tėvui mes tegalime padaryti tik didelio
džiaugsmo, nes aukštiname ir gerbiame
‘ tų, kurių Jis pats išaukštino ir pagerbė
ir nusiuntęs Arkangelų paliepė pasvei
kinti tais iškilmingais žodžiais: — Sveika
Marijai
' ' ,
į
Skaitydami šv. Raštų niekur neran
dame parašyta, kad būtų kada Dievas
siuntęs Angelų pas kurių kitų moteriškę.
Randame atsiųsta angelų Abraomui, Jo

kūbui, Gedeonui, trims krosnyje degan
tiems jaunikaičiams, Zakarijai, šv. Juozupui, Apaštalui Petrui ir kitiems, bet
tai vis vyrąins. Iš moteriškųjų gi — tik
vienų vienai* Marijai siunčia Viešpats
Angelų. Ir kas dar: išreiškia jai tokių
pagarbų, kokios Dievas dar jokiam su
tvėrimui nebuvo niekad išreiškęs: Gabri
eliui liepia pasveikinti Marijų iš dangaus!
Taigi, jei Dievas Tėvas iš visų mo
tery išsirinko sau vien i Marijų mylimiau
sia sau dukteria, argi galėtų Jam nepa
tikti, jei mes tų Jo išrinktųjų geibiam'!
ir nuolatos sveikiname" tais pačiais Arkangelo žodžiais: Sveika Marija!!..
Ne! Kaip motina džiaugiasi, matyda
ma žmones gerbiančius josios sūnų, taip
lygiai ir dangiškajam Tėvui negalime pa
daryti didesnio džiaugsmo, kaip garbin
dami mylimiausiųjų, gražiausiųjų Jo duk
terį — Marijų’...

Marijos garbinimas turi būti labai
malonus ir antrajam ŠŠ. Trejybės Asme
niui, Jėzui Kristui. Nes Jėzus Kristus
žengdamas j dangų, įžengė sykiu su savo
kūnu, kuij Jis ėmė iš Marijos ir su ta
pačia širdžia, kuri gyvenant Jam žemėje
be galo buvo numylėjusi Marijų. Taigi,

guje būdama užmirštų Marijų, kuri jai
yra davusi gyvybę, ir nesidžiaugtų Jos
garbinimu ?
Jei mes, žmonės, laikytume n ii
tokį žmogų, kuris būdamas kunigaikl
užmirštų pavargusių savo motinų — juo
labiau Jėzus Kristus, būdamas dangaus
ir žemės kunigaikščiu, negali nemylėti sa
vo Gimdytojos, kuri Jį ant savo ranku
išnešiojo, savo krūtimis išpenėjo ir nesidalyti su ja savo garbe! Užtat (Irusiai
galima tvirtinti: kas myli Jėzų, — myli
ir Marijų! ir vėl: kas Marijų gerbia —
gerbia Jėzų! h'ūiius ir motina — tai lyg
vienas žmogus. Jų vienų mylėti, o kito
nemylėti — tai stačiai negalimas daiktas!
Bet ir vėl atsiranda žmonių, kurio
prikaišioja katalikams, būk jie garbinda
mi Marijų ir Šventuosius pagoniją plati
na, nes šventuosius laikų lyg kokiais die
vaičiais. Taip sako liuteriai, kurie neap
kenčia Marijos:, ir visi naujausios mados
bedievukai, kurie ne tik Marijos, bet ir
paties Dievo kęste nekenčia.
Kaip tie žmonės klysta! J tuos prikaišiojimus puikiai jiems atsako vienas
garsus ir labai pamaldus pamokslininkas,
Bertoldas iš Regensburgo: — Jeigu Die
vas duotų, sako jisai, tokį stebuklų, kad
Šv. Panelė ir angelai su Šventaisiais vi
soje savo grožybėje nužengtų ant žemės

ar painiau daiktas, kad toji širdis dan

(Tęsinys ,3 pust).

Kas gerbia Marijų — gerbia
Dievo Sūnų
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Ketvirtadienis, kovo 2 d„ 1933

įtomas ir visa eilė kitų rašy-j X Sv. Kazimiero R. K. ba-j X Kovo 4 d. pripuola šven-įklausys šv. Mišių; per Mišias dienos laukiame, kas
tojų šventųjų. Tą patį sako pažnyčioje per Gavėnią buss se-'tė Sv. Kazimiero, mūsų para- giedos himną 6v.' Kazimiero su ta mūsų North Si<Mj
sanliečiai rašytojai Stark, Ja-'kančios pamaldos vakarais pijos ir Liotuvos globėjo. Kle'garbei, taip pat bendrai visi jaugi nieks neateis
Su
Ickoby, Voss, įMobler, Leibnitz [7:3O vai.: Seredomis: Ražan- hunas praeitą sekmadienį pa-(priims šv. Komuniją. Tuo bū-Į pagalbą!
KUN. MAGNUS KAZĖNAS, redaktorius
ir kiti. Tai vokiečių rašytojai, čius, pamokslas ir palaimini- skelbė iš sakyklos, kad toje [du jie pagerbs Šv. Kazimierą.
2128 karkins Wav> Pittsburgh, Pa.
jPrancūizjoj ‘randame ištisą ei- mas Švc. Sakramentu. Pėtny- dienoje bus iškilmingos šv. I Tik vieną dalyką vaikučiai
Telephone HEmlock 1490
(lę mokslavyrių, kurių varda- Čiorais: Stacijos, palaiminimas Mišios, pamokslas ir palaimi-j apgailestauja, kad ši šventė
KOŠT ANT AS J. VAIŠNORAS, generalis agentas
ms suminėti daug vietos ūži-'Švč'. Sakramentu ir pabučia- jnimas Švč. Sakramentu. Taip pripuola ne mokslo dieną, tat
1921 Carson Street, S. S. Pittsburgh, Pa.
XPraeitą sekmadienį b
nitų. Kaip mokyti, taip ir be- vimas Šv. Kryžiaus relikvijų, tpr.t nuo ankstį ryto bus išsta- Į negauna liuosos dienos padyTelephone Hemlock 2204
Mažiutė savo bažnytėlėj ir ginĮšjl
moksliai, geros valios supran Nedėliomis gi 3 valandą poĮtyto šv. Kazimiero relikvijos kauti.
X Vasario 21 d. mokyklo kaip mūsų klebonas ęagl
ta, kad, kaip padangės, taip piet Mišparai arba Graudūs ir jas. galima bus pabučiuoti
Trdgi, Raulai, ar galėtų žmo
ir žemė rodo Dievo rankų da Verksrnai. Išpažintis kaip pa po šv. Mišių. Mes tuomi di je suruošta trumpas progra- jaunimą eiti išpažinties ja*
gus padaryti medį ? Tiesa, i
...__ d___ _ - ..
ir džiaugiamės, mėlis Jurgiui Washingtonui^’ Komunijos pirmą1 A
rbą. Raulai, kaip neišmintin prastai, seredomis, ir pėtny džiuojamės
žmogus gali pasodinti, bet ne
kad mūsų tauta, mūsų para- pagerbti. Kiekvienas skyrius j^ionį kiekvieno menesio,
gas dalykas būtų žiūrint į lai čiomis rytais 7:30.
padaryti. Didelis mokslinčius
Kun.
Magnus
J.
Kazėnas
į
pija turi tokį garbingą Glo- rodė savo gabumus tai dai-| P”'nen^s JnuslJ klebo^B
PASAULIS ĮRODO DIEVO
krodį — nepripažinti laikro
ir medžių mylėtojas rašo:
jbėį.j, žinoma visame pasauly- nomis, tai deklamacijomis, tai
niėne.-i kaip čia
BUVIMĄ
dininko, žiūrint į automobiliu
“Daug mokslinčių gali poezi
je,
o
Čia
Amerikoje
Šv.
Kažikalbelėmis.
Visi
gražiai
atli®
e *°> v*s
— nepripažinti inžinierio, žiū
ją rašyti, bet tik Dievas gali
miero dienoje įvyksta labai žy ko savo dalis; tikimės, kad P»»žinrėti vaikus, įsaky«|
(Jono su Raulu pasikalbėjimo
rint į didelį namą — nepripa
medį padaryti.” Paimkime žo
mūs dalykai — J. V. prezi kiekvienas šio ar to pasimoki-norb kadj
žinti arkitekto. Didesnė būtų
tęsinys)
lę, koks tai yra gražus ir tik
dento inauguracija. Tai didelė no iš pirmojo J. A. V. prezi- ^uos laimintų ir kad se
JONAS: — Raulai, pirmiau slingas surėdimas: toj pačioj beprotybė žiūrint į pasaulį ne- į Vasario 22 d. Šv. Kazimie-1
Mažiutė vaikai juos gerbtų.
mums lietuviams garbė. Tad denio gyvenimo.
— Die-'
paaiškinau, kad gamta nėra žemėj, šalę, viena žolė auga pripažinti jo Sutvėrėjo
•
_
_____
__
primena, kad šiais lai
Kun.
J.
V.
S.
™
Kbažn
y
(
‘
io
>
kun
Ka'melskime
savo
Globėjo
šv.
Ka
vo.
Dievas, kad gamta nėra tvar didelė, kita maža; viena rau-;
zėnas moterystės ryšiu suri zinriero, kari Jis globotų ir
NARTU 2inc
| visokių kilpų, kurios a
kytoja pasaulio, bet kad ji yra dona; kita geltona; viena nau
liUni
n
OlUL
,kij»
jaunimą nuo doros
šo Edvardą Valavičių su Sa saugotų nuo pražūties ne tik
Dievo sutverta, kad Dievas da dinga, kita blėdinga. Toliau GAVĖNIOS METU J. E. lome Niespodzianska (lenke).
iir nėra geresnio apsigu
mūsų parapiją, bet ir visą mū
gamtai tiesas, sulig kurių gyvulys, kaip tikslingai sut VYSKUPO BOYLE PASĖ Žmonių prisirinko pilna baž
Išgirdęs iš “Pittsburgho mo nuo piktos dvasios,*
sų tautą. Senas Parapijonas
DIMAI PITTSBURGHO
f’arkos. Tai mes aiškiai su vertas; kiekvienas turi savo
Lietuvių Žinių ’ kad Dėdula dažnus vartojimas to d
nyčia. Vieni atėjo pasimelsti,
VYSKUPYSTĖJE
line ir i rodome iš gamtos priedermes, savo svarbą; kiek
kiri gi pažiopsoti
“vesel-j
Pittsburgho Provincijos iš IVest End (Esplen) su sa-.kojo peno — šv. Komu:
"apsireiškimų.
vienas atlieka skirtingas už- , « _ .
...
_ ninku pamatyti. Aš, kaipo .kunigų susirinkimas įvvko va ve burdingbosiais atsikraustė i kuri duoda didelį turtą
, A. „
’• Gavėnia prasideda su Pe
KAULAS: — Jonai, nesu duotis..O
gyvulyje kiek daug .
.
čia pas mus į Nortli Side su-,vo malonių. Jei kūną
_„___
___ x;i„ !len1 Diena, kovo 1 d., o bai- senis, atėjau pasimelsti, bet |sari0 23 d. pas kun. Juozą Piprantu, kaip gali prieiti prie randame kaulų; visi yra tiks
giasi Didžiuoju Šeštadieniu. ,neiškenčiau nors viena akimi kutį, Brightwood, Pa. Susiri krutau jo ieškoti, bet nieks ne kartų į dieną' maitinamą
Dievo buvimo iš gamtos apsi lu’; kiekvienas kaulelis, gys-T “
~‘nepažiūrėjęs į vestuvninkus. nkime dalyvavo sekantieji ku- žino jo adreso. Buvau užėjęs, ar neprotingas būtų dal
reiškimų
la, nervas turi savas pareigas. | 2- Visi tikintieji, baigę 21 Na, įr kaip bematant atsira
nigai: Vaišnoras, Skripkus, pas drukorių Juozą' Kižį, pas ir sielą nors kartą į mėn<
, _
.
. .
n.• ka
•
! i*
' '
A
JONAS: Raulai, būk geros Visas kūnas taip sutvarkytas, iki 59 Jn., privalo pasninkauti, daU tarpe žioplių, kad kiek Mis
Marcinkevičių, pas Igną Vai-[dvasišku penu maitinti? F*t
valios žmogus ir suprasi; nes
aisius tų
blogos valios žmonės, užsispy
pasirodo: pi
rėliai negal suprasti nes jie
kiekvieno
nenori suprasti; jie nori tik gų, kuris yra tobuliausias su- ffa,i vartoti tik mažą užkandį, gytų tautų, bet gana rimta po- klausimų Bažnyčios ir tautos |duon^ vežiodamas gal kur už- nesic klebonui ima daug
kvailai argumentuoti. Jeigu, tvėrimas; ne vien turi kūnąJ 3. Kuo pasninko yra linosi: relė. Taip pat ir svotai (pa reikaluose
Rau '®J° nauius gyventojus, bet ir ko išdalinti šv. Komunij
pav., kas nors yra padaryta, kulis yra protingai surėdytas, vaikai dar neturintieji 21 m., broliai) rimti, gražūs vyrukai,
jis nieko nežinąs. Kibą jie be
X Linksma girdėti, kad
tai buvo ir darytojas. Daryto bet apdovanotas protu, išmin-(seneliai baigę 59 m., ligoniai, bet tos patmergės, pamergės^
duonos gyvena? Labai norė na s mūsų gerų parapijc
, motinos su žindančiais kūdi- kad jas galas, tai jau net ir X Pirmadienį, vasario 27 d. čiau Dėduką surasti, nes ži Juozas Želinauskas, gaus
jų mes sprendžiame iš jo- dar tim ir linosa valia.
bų: Pav. vaikas nori pasida Todėl, Raulai, ar dabar ma-,k'a’s> sunkiai dirbantieji, ku seniui šlykštu pažiūrėti į jų svarbiais reikalais pas kun. nau, kad jis gabus ir rimtas nsiją iš dirbtuvės. Tai j
ryti sau vežimėlį. Vežimėlis y- tai, ar supranti, kad tie visi rieins pasninkas kenktų svei- pusnuogius apsirėdimus! Nors Kazėną lankėsi svečias kum vyras. Mažum gal čia ką nors susigadys šitais laikais.
ii v
v. .'M. Urbonas
iš Du-Bois,’ Pa. pradėtume veikti, nes pas
ra sukripęs, juda, braška. O dalykai yra labai išmintingai Lalai
tiek kartų klebonas gražiai
A
X Girdėjau, kad mūsų
;m
:
n
A
i
4.^1
•
1
ai
P
buvo
aną
dien
pas
jei į tą vežimėlį atsisės sun ir protingai padaryti. Bet tų 4. Mėsą galima vartoti sek nr
mus North Side viskas apsnu- bonas kun. V. Abromaitis !
pu mine ir prašė, kad tokiose .
e.
,v
kus žmogus, jis subyrės. O jei dalykų žmogus negalėjo pada madieniais prie visų valgių, o iškilmėse rimtai ir padoriai kun. Kazėną drukorius iš No dę, tautiškai ir dvasiškai ap nkėsi pas kun. J. Pikųtį,
suaugęs žmogus dirba vežimą, ryti, ir negali. O dar labiau, pirmadienį, antradien., ketvir pasirėdyti. Bet kas tau klau rth Side Juozas Kižis, kurs mirę. Reikia mums vado, o gbtwood, Pa., kur Įvykio R
padirba stiprų ir gražų. Pa kad tie daiktai gamtoje patys tadienį ir šeštadienį (išėmus sys. Tai gėda. Klebonas turė spausdino Šv. Kazimiero me (darbininkų atsirastų. Kad nors 'gų Vienybės Pittsburgho
gal vežimo gražumo, mes spre negalėjo pasidaryti, nes nie bertaininius pasninkus) tik tų bent sykį su tokiomis ne tine parapijos atskaitą už 1932 “Pittsburgho Lietuvių Žinių” kričio susirinkimas.
Rap. agentūrą galėtume įsikurti,
ndžiame dirbėją. Kuo tobules kus pats savęs nepadaro. To vieną sykį į dieną. Sviestą, klaužadomis aštriai pasielgti, m.
X Aną dieną susiginčiju
nis yra dirbėjas, tuo tobules dėl Dievas turėjo padaryti. sūrį, pieną ir kiaušinius leis kad Bažnyčios parėdymų .ne
tai bent gautume katalikišką su vienu “frontu” iš “Ki
nis vežimas. Kad ir nematome Štai, Raulai, mes ir prieina tina kasdien vartoti.
klauso. Gal šį sykį dėl to nu ŠV. KAZIMIERO MOKYK laikraštį, žinotume, kas pašau- štės,” kad niekas negali “i
dirbėjo, bet be.klaidos galime me nuo sutvėrimų prie Sutve 5. Velykinės išpažinties lai tylėjo, kad visos buvo svetim
lvje dedasi. Dėdula mums ga by tinti” mūsų “Drat
LOS ŽINUTĖS
atspėti.
rtojo. Sėkmių negalės būti be kas nuo Gavėnios pinmojo sek tautės. Taip pat bažnyčios du
lėtų daug padėti savo gabu “newsboiso,” V. Sargaut«k|
KAULAS: — Nu, kaip gi priežasties. Taigi, pasaulis y- madienio, kovo 5 d. iki Švč. ryse ryžių barstymas yra la- Šeštadienį, kovo 4 d. pri- mais, nes moka gražiai para ir sakiau, jeigu kada “1
atspėti, koks yra Dievas, kad ra sutvertas, o jo sutvėrėjas Trejybės sekmadienio berželio bai nerimtas ir protestoniškas puola šv. Kazimiero, Lietuvos šyti. Dabargi kad ir norėtum gas” dalins medalius, tai
jo nematai?
11 d. yra Dievas.
prasimanymas, ypač šiandien, [globėjo šventė. Mums dvigu- žmogus ką rašyti, arba turi “boisas” turės būti
6.
Per
Gavėnią
nuo
Pelenų
kuomet tiek žmonių neturi ką (ba šventė, nes ir mūsų moky- ką sugalvojęs, tai ieškok, kad place”. Katinas su pūsle
JONAS: — Iš Jo darbų. RAULAS: — Jonai, aš ma
Dienos
iki
Velykų
antrai
die

valgyti, o čia Dievo dovaną klos globėjo šventė. Todėl vai kas parašytų, o ar čia jau taip rišta ant uodegos greičiau
Dievas yra Išmintingiausias, nau, kad tai tik nemokyti žmo
nai
uždraustas
laikas
nuo
vi

nes
taip
argumentuoja.
barsto ant žemės ir kojomis kuČiai rengiasi tinkamu būdu i greitai by kiekvieno prisipra- ? aplakstys kaip tas vaiko1;
nes išmintingai sutvarkė ga
mtą: dieną saulutė šviečia, na JONAS: — Raulai, tai Ir sokių pasilinksminimų, balių, sumina. Tad nieko stebėtino, pagerbti savo mokyklos \ glo- šysi. Kad ir kaž kaip norėtu-[laikraščiais, “Good
Fi»> mei veikti, kad. be vado vis- Bi’lie.”
,
ktį mėnulis; žvaigždės dabina yra didžiausia bėda, kad tu “enrd parties”, šokių, baza- kad Dievas ir baudžia žmones
ru,
teatrų
ir
kitokių
triukšmi

sunkiais laikais, bedarbėmis, Tą dieną' visi vaikučiai iš- tiek nieks neišeina. Diena iš
(Tęsinys 4 pusi.)
padanges, žemę puošia auga esi nemokytas. Pasiklausyk,
ngų
sueigų.
žmonės gi nesupranta ir Die
lai. Imkime medį, kaip tiks didžiausi mokslo vyrai pripa
NAUJA CENTO PRAMONĖ TUO JAUS PARSIDUODA!!!
7. Negalintieji pasninkauti vo dovaną veltui barsto. Čia
lingai jis auga. Kiekvienas žįsta, kad protingas žmogus
vieno iki penkių centų "BIk Flash’* Spėriai. Krautuvas perka vieną, du tris ar
medis turi savo tikslą. Vieni tiki j Dievą iš pasaulio sutvė privalo atlikti kitokius gerus turėtų patys jaunavedžiai pa Nuo
daugiau po $1.00. Pardavėjui įeina $2.20 Cash ir purdavėjač gauna “Dovaną” kurią
parduoti už $1.00. Viskas .reikalinga parūpinta Jums kainuoja 65c. Užsisakykite
auga, kad žaliuoti, kiti, kad rimo, iš gamtos. Tai sako šve darbus, maldas, arba duoti iš sirūpinti, kad protestoniškn gali
išmėginimui tuziną už $7.80 ar pasiuskit 72c paštu. Chicagos vyrai atsišaukite J ofisą.
vaisių neštų. Vieni vasarą puo ntieji Justinas, Jeronimas, Te- maldas gaiiestingiems reika burtų nebūtų prie bažnyčios.
PARISPAN RING COMPANY
Senas Eks choristas SO North Dearlom Street,
šia žemę, kiti žiemą žaliuoja. rtulijonas, Basylius, Chryzos- lams.
» “Dcpt. J.”
CHICAGO, II.Ij.
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SVEIKA MARUA
taip, kad aš juos visus galėčiau matyti —
skubinČiausi, žinoma, kuo greičiausiai prie
jų. Bet, sako, jei beeidamas, pasitikčiau
kunigą, einantį su Švenčiausiuoju pas li
gonį, — be abejo palikčiau ir šv. Motiną
ir visus Šventuosius, o pulčiau ant kelių
prieš Jėzų Kristų, Švenčiausiame paslėp
tąjį!... Nors, sako jis< jau niekados ne
turėčiau vilties regėti Šv. Motiną, o Šven
čiausią Sakramentą kasdien matau!..

mažiausios skriaudos garbindami Mariją. t
Iš tikro, argi galėti) dangaus saulutė su- I
pykti ant žmogaus (jei ji turėtų jausmus)
už tai, kad tasai, nusiskynęs puikų rožės
žiedelį,. gėrisi gražiu jo spalvų blizgėji
mu, nors visas tas spalvas žiedeliui yra
davę saulutės spinduliai? Taip lygiai ir
Marija yra viena gražiausiai žydinčių ro
žių tarp visos žmonijos; o visą tą sielos
(dūšios) grožybę Marija yra gavusi iš Šv.
Dvasios. Taigi, ar gali Šv. Dvasiai nepa
tikti, kad tu garbini tą, kurią Ji yra aprėdžiusi tokiu stebuklingu šventumu ir
dvasios gražumu?..
Neklausyk tad niekus pliauškiančių ir
nenorinčių garbinti Marijos — mes, ka
talikai, mylėdami Diėvą, mylėkime ir Ma
riją ir nuolatos sveikinkime ją tais Arkangelo žodžiais — Sveika Marija!

Kaip tasai saulės spindulėlis, kuris
per rakto plyšį įsiskverbia į mūsų kam
barį, išrodo n.ažytis, sulyginus jį su švie
čiančiais ant dangaus saulės spinduliais
— taip lygiai Marijos grožybė, šventeny
bė ir didenybė, nors pačios savaimi yra
II.
labai skaisčios, bet išrodo mažytėlėmis,
MALONĖS PILNOJI .
sulyginus jas su Jėzaus Kristaus šven
Dievo galybė Jo padariniuose
tenybe ir garbe!
Ar matai tą puikųjį pasaulį ? — Kas
Kas gerbia Mariją — gerbia
jį sutvėrė ir užlaiko? Kieno ranka kas
Sv. Dvasią
*
Taip pat ir Šv. Dvasiai nedarome nė rytas skaisčiąją, raudonąją saulelę, o kas

vakaras išblyškusį mėnulį ir milijonų mi
lijonus gražiųjų žvaigždelių ant dangaus
skliautų užžiebia ir vėl jas gesina? Kas
duoda gyvybe toms vabalėlių aibėms, ku
rių vieni dieną, kiti naktį po orą dūzgia
ir skraido? Iš kur imasi tos žaliosios žo
lelės ir jų spalvotieji žiedeliai?
— Taip!... Pasiimk, sakau, į ranką
kad ir mažiat:sią kirminėlį, kurs po žie
delius rausiasi, arba sidabrinę rasos spurgelę, kuri mirga vasaros rytmetį, arba
mažiausią smilčių grūdelį, kurį mindžioji
ant tako savo kojomis... Pasiimk nors
gležniausią žolelės stiebelį ir pasakyk
man: iš kur visa tai atsirado? kas taip
puikiai jį aprėdė? kas taip švelniai iš
drožė jam lapelius? kuris mildažys taip
nuostabiai jį nudažė, kad nei saulės spin
duliai, nei lietus, nei darganos negali jam
kenkti ?
Gal sakysi, kad visa tai iš žemės at
sirado, ar iš oro, ar iš saulės, arba iš
vandens? Jei taip, tai kodėl jis būtinai
.žalias, o ne raudonas? arba kodėl jo stie
belis toks plonytis, o neišsiplėtojo, kaip

varnalėšos lapas? Kodėl jis išauga, pra sudriskę ir perdėm prakaitu persiai
žysta, noksta ir džiūsta tam, kad vėl iš Tavo širdyje gal atsiras pasigail
naujo išsprogti, augti, žydėti, vaisių ne jausmas ir stebėsies, kodėl Viešpats
šti?...
skyrė tam žmogui tokį sunkų likimą?
Iš tikro, tokia mažytė žolelė, o kaip
Iš tikro, juk nėra nė vieno tokio
nuostabiai ji v ra surėdyta! — Gražiau tvėrimo, kurs taip būtų vargų varf
sias žmonių išmisto kilimas (divonas) ne mas, apleistas ir nūskriaustas, kaip
atstos jos- gražumo! Gudriausias galvo pavargėlis žmogus — darbininkas. Net i
čius gal visą savo amžių praleisti, be tas vabalėlis, kuris ant žemės bėgic
laužydamas savo galvą, kad susektų, iš daug yra už darbo žmogų laimingSsi
kur žolelė imasi, kaip auga, kaip rėdosi ir apsirėdęs gražiai, ir maisto turi
ir rūpesčių maža!
— neperpras nieko, neišgalvos nieko?
Jei taip j ra su menkiausia žolele, tai
Nejaugi Viešpats, kurio galyliė
kas gi bekalbėti apie didžiuosius daiktus,
me pasaulyje pasireišl.ia, užsimiršo
kurių pilna yra ant dangaus ir ant žemės? gij? Ar išgalių Jam pritruko api
Kokia Viešpaties Dievo galybė juose ap
žmogų taip puikiai, kaip lauko lelijc
sireiškia!
gražiosios žybuoklės, arba kaip rai
Dievo galybė imoguje
ji darželių gvazdikai Arba šutvei
41,
. . #
linksmą ir be rūpesčio, kaip po oi
Dabar pažvelk štai į kaimo laukus.
Ar matai vienmarškinius darbininkus ir jojąs paukštelis, arba žuvytė ni
Nemuno vilnyse, arba kaip margi
darbininkes, kurie nuo ankstybo rytmečio
peteliškė, plasnojanti po plačiąsii
ligi vėlybų išvakarių, lyg jaučiai, traukia
vainikais išrėdytas, Lietuvos
savo sunkaus darbo jungą? — Jų saule
dirvas? Kaip tau išrodo?
apsvilę veidai; rankos sutrūkusios-pflslėtos; pajuodusios basos kojos;, jų rūbai
•.
. -i *

tol

Ketvirtadienis, kovo 2 d.. 19r
DRAUGAS
pavasaris. Bet pažiūrėjus Į įeis, dainomis ir pamargini- ar ne. Kitą sykį gyveno An- ryte! leisk.” Aš tuoj pažinau, .kaus Seserų Vienuolynas, Pi t- šventinimo iškilmės, įvairūs
medelius, krūmelius, svajones imtis parapijos svetainėje pa-'giius. Jis degindavo iš malku kad tai Motiejų Jonukas. Kas Į tsburgh’e, švęsdamas 10 me-i vaizdai iš seserų ir mokinių
apie pavasario linksmybes ny- minėjimui Lietuvos nepriklau- anglis ir iš to pragyvendavo, man daryti? Klėty stovėjo di-Į tų sukaktį tų istorijų lei- j gyvenimo, buvusio Federaciksta. Pumpurėliai susitraukę, somybės, kuri kas. met minima Netoli jo gyveno Balčius, ku- Gelis drabužiams skalbti kati- džia. sukakčiai paminėti. Is-'jos seimo 1932 m. atvaizdas,
nesijudina. Žiema dar gali pa- nuo vasario 16 d., 1918 metų, ris užsiimoavm audeklų balti- las. Aš greitai iš lovos, ran- .torija yra 96 pusi
puslapių, su Į pirmojo Šv. Pranciškaus Rėrodyti savo galių. Geriau pa- kada Lietuva pasiskelbė vi- nimu. Kada jie suėjo į pažin- kas į katilų išsuodinau ir pra daugiau kaip 80 paveikslų, ’mėjų I)r-jos seimo atvaizdai ir
(Tęsinys nuo 5-čio pusi.)
žiūrėkime, gal, atrasime kų sam pasauliui savistovi vals- tj. Anglius, pamatęs kad Bal-įvėrus duris sakau jam: Šian- Jojo btfas smulkiai aprašyta daug kitų. Ši knyga yra tik
ėtus gana mielas žmogelis, pa dien negaliu tavęs Įsileisti, eik lietuvaičių seserų atsiskyriinag I ras namų papuošalas. UžsaW Susirūpinau kas link sa- '«or*
po stogu.
,tybė.
•
' z. .
i
I| -^'tsų
Alricu I.klebonas
’ 11ilmn o c« įvuom
onl.*
. •1 Man
-i! *1 labai linksma rašyti a- kvietė jį pas save gyventi ir sau, dar tėtė pamatys. Paša-!nuo lenkių seserų nazeretiečių ,kvmus siunčiant reikia adre
Dėdulos.
praeitų
sekvo seno ivrajano
' “Č/tavau gazieti”, kad išsimu ,lliu'a‘n! paskelbė bažnyčioje, pie šį garbingą mūsų moterė- iš vien dirbti. Esu, tokiu bū- kilis tai aš ėmiau glostyti jo ir savojo, į>v. Pranciškaus vie- suoti:
finb” ant “norsaidės” ir da- Įka^ ateinantį sekmadienį bus bų pasiryžimų: minėti taip du geriau viens kitų pažinsi-.veidų sakydama: koks tu mei-Įnuolvno, įsteigimo istorija. Pa
/
Sisters of St. Francis,
bair nieko nuo jo negirdėti. ^’eaid-party”, rengiamas pa- svarbų tautos atminimų. Kur mo; bendrai gyvendami ir ge- lūs, koks tu gražus, ateik ry- įveikslai labai įdomūs: len. rupijos komiteto. Pramogėlė, mūsų kolonijos vyrų draugi- resnį biznį padarysime, o lė- toj, tik neužmiršk.
kių nazeretiečių vienuolyno,
Mt. Provideaice R. D. S
v“tter'”
Mikycius.” žmonai, kortomis lošimas pus- jos, jei moterys turi imtis taip šos bus mažesnės.
) Ant rytojaus jam atsikėlus. lietuvaičių seserų, atsiskyru-1
i antros, arba dviejų valandų svarbaus tautos darbo? Kur Balčius padėkojęs jam uz kas tik jį sutiko, tas iš juoką šių nuo lenkių, įžymių dvasi South Hills, Pittsburgh, Pa.
laiko, o paskui — dovanos. O lietuvių progresyviškas klū Jai šitaip atsakė:
ninkų, kurie darbavos už at-:'
Įgumbu gavo
ktų dovanų klebonas išskaitė bas? Kur S. L. A. kuopa? Kur I - Aš negaliu, kaimynėli,! ~ Ar tu> ~ sako’ ” laSi'
Pilnųjų seserų įėjuvisokiausių: ir dideliu ir ma- S. L. R, K. A. kuopa? Kur apie tai ir mąstyti. Matai, aš/uus kur vogdamas per kam v- šių j savo motiniškąjį namų,
___
Bentleyvillės banko atidary žų, it brangių ir net brangiau šv. Juozapo draugija? Matyt,jarbo padedu j<oi įgbaĮ.
lindai?
K. J. Žvirblis jų vadovių, naujojo vienuoly..
.
.
.
i Stovi už geresnę Sveikatą, Didesnį
mų Anroipeš neilgai ir ne visi siu. Kitų savaite bus ko ple- visos -buvo
1 ietargo tiriu audeklus, o tavo anglys
no apylinkes ir statybos VHiZ-i Stiprumą—kas relfikia daugiauB gy......
*..
.
'vuruo — Stimuliuoja nervus. NUGAnes iš Ellswortli a- pėti.
miegu. Taigi visus minėtų dr-1,
,
. ,
.
(tai, kunigai ir pasali lionys, kll|TONE yra įžymaus Gydytojaus išJAU IŠĖJO Iš
. _
. ,v .
. kaip bematant man juos vėl
,
.
.
radimas, jisai siūlo jums TONIKĄ^
ųSdiit kasyklos užėjo juodas i X Praeitą sekmadienį šios jų vyrus reikėtų pririšti prie su juodins.
rie daugiausiai CiarbaVOS ir kuris padarė stebuklus dėl tukstt
SPAUDOS
i _
....
,
.
i.čių, padarydamas tuos nusilpni
ys ■— toji kasykla palei- draugijos laikė susirinkimus: apsileidimo stulpo.
11'elUC naująjį vienuolynų jam , tvirtais ir aktyvlškuis. Šio Gydyto
Tat matai, kaimynėli, drauI. ,
,
į preskripeija dabar parduodama vi:'
darbo visus pavienius Šv. Antano, Tretininkų ir Šv. Garbė mūsų moterims už įu'
, ’. ,
_
...
•
įįsikūrus,
mokyklos,
kuriose
.vaistlnyčlose, — trisdešimts dienų
. .
....
.
.
v
*
gauti su tamista nėra įsroka- Knyga labai graži, velta jų
'
'
'
[rantuotas treatmentas už Vieną, Doc 1. *
p girdėjau, jei teisybė, Emilės moterų ir merginų, tok, gražų sumanymų'! Dr-jai^ kallangi
kata|ikai
įsigyti ir pamatyti. Knyga į seserys pranciškietės mokyto- gįviS. K2*8l
* paleisti ir visus tuos, ku-:
A„tano d,,ja su
kviečia visus Šios kolonijos baltinwllj o jūs juodinaU
NUGA
vardu “šv. Pranciškaus Se- {.jauja, vienuolyno koplyčios pa tone* butų paiymeta
ae savo,- o ne kompanijos na- g vynJ)
Dllques_ lietuvius atsilankyti.
serų Vienuolyno Istorija.” į______ ___ ___________________________ •_________
a Taii vfiuiroy
muose gyvena.
vargas bit,,a j, iaiko sav0 5Uslnn.
IŠ MANO ATSIMINIMŲ 'Šita įdomi istorija yra albumo
X Praeitą savaitę pasirodė
U, Bentleyviliės gyventojams. klml,s pal.a)a svetain<.je ,lom8
LIETUVOJE
pavydalo? didelio formato, liu
Čia kitokių užsiėmimų nėr, o stead
j i- e. Sį
s.- kartų
i a svarbesnių
i
• i garnys",
kuris 11
po
pp. Markau•
J ’ Kuris
ksiukinės pope ros. Šv. Francis
skams padovanojo gražių du
į kitur per toli nuvažiuoti. |n.iba|y 1Ksanti n,okestis
Saulė jau buvo nusileidus.
Blogai atrodo.
_
„ Įmokėjo ir susirinkimų baigė. |klclL kuijalv niasU klebonas j>racĮajus temti, štai, mergiXX Vasario 19 d. S. L. R. Tretininkų kuopa taip pat su- J?01 85 •
ikštą. davė Adelės-jnjį gluįkgteiaj0 jg klėties pro
K. A. 92 kuopa laikė mėnesi- 'mokėjo savo mokė. čius ir su-:
AcU< *1' ^dl D*(>\_as
atsistojo prie darželio į
Ii
,ii„......
i.:..ė
..........
i.i.,
.
mina
tėvelius,
kad
gražiai
užnį susirinkimų. Iš priežasties Į kalbėjusios paskirtas maldas
ir laukia, kad kita tokia pat
augintų ir senatvėje turėtų pa ipas jų atkaltuos. Suėjusios
bedarbės čia daug yra apleis- išsiskirstė,
tų narių. Užsimokėję mėnesi-Į Šv. Uršulės m. ir m. pradė- guodos.
į pradėjo kaž kų patylomis šna
Kas mano ŠĮ PAVASARĮ VAŽIUOTI Į LIETUVĄ,
nius mokesčius visi išsiskirs- 'jo susirinkimų malda, t. y. pa X Man, mažam žvirblukui, ibždėti ir juoktis. Po to abi
jau laikas pradėti rūpintis kelionės reikalais: a) iš anks
te į savo namelius,
Į prašiusios Viešpaties Dievo, beskraidant po visokių žmo- susikabinusios, kaip gegutės
to apsirūpinti reikalingais dokumentais; b) gauti pasus
ir vizas; rezervuoti vietas, nes pirmiau užsiregistravę,
. . Praeitų
T3 -, i , • .
palaimos
ir šv. Uršulės ir drau nių palėpes, karta susitikau pušyne, dar labiau ėmė juok
X
ketvirtadieni. ibu-,*
.
. i
.
d
Nesiruplnk
niežėji
visada geresnes laivuose vietas gauna.
gili užtarymo, rengėsi draugi-vienu iš šios kolonijos ko- tis.
mu,
pleiskanomis.
vau žadėjęs visų bušelį žinių
Išbėrimais, spuogais
“Draugo” laivakorčių skyriaus vedėjai yra paty
pririnkti, bet, kaip matote, ne jos reikalus svarstyti, bet į monizmo garbintoju. Besikal- Į Kada jau prisijuokė, viena lr kltalB odos negerumais. Tik
susirūpinusiųjų
tarpų
įsivėlė
bant,
jis
man
štai,
ką
sako:
jų
—
Mariutė
sako:
rę,
duos
patarimus ir visus reikalingus dokumentus iš
gauk gydant} antiseptiką Žemo—
pasisekė, nes, gal, nebus nei
pildys.
kipšukae ir visas išvaikė.
Kad tu, žvirbli, gerai supra
Žinai kų aš tau pasaky- saugus. Aptiekose. 35c., 80c..
vieno “peko”. Ateina gavėnia
31.00;
’’
. ,
,
. ...
. .
Kaip ten atsitiko, aš nei neap- stum komunizmo idealų, tai siu?
Lietuvoje vra organizuojama ekskursija į Pasaulinę
garbus daugiau laiko, tai pa-1 ...
.
..
..
' ,
. .
i
,
. ,
.siziurejau, tik pasijutau atsl-lbmmn geriausias mūsų drau-I — K::? — atsiliepė BarbuParodą Chicagoj e. Kas norite, kad jūsų giminės atvyk
darysiu ką galėsiu. Kad tik
~ , ,•
•
,
.
1
tų į šią parodų ir drauge pas jus pasisvečiuotų ir Ame
.
, ,
. atsirastų,
... iįdūręs
gatvėje.
Gal kitųt syk
gas ir mes padarytumėm
visus te.
FOR SKIfsj rPPiTAThOMS
daugiau
kostumenų
* °
J
j
±
.
riką pamatytų, tuoj kreipkitės į “Draugo” laivakorčių
pranesiu.
lietuvius susipratusiais.
j — Klausyk! Vienų vakarų
t&i smagiau būtų ir žinių iešskyrių smulkmeniškų informacijų, kurios mielai bus su
X Labai iškilmingai papuo- Klausyk, sakau aš jam; pa- guliu aš klėtyje. Tik, štai, gikoti.
“Draugo” Draugas
teiktos.
štoje bažnyčioje priėmė Mote-’bas®kosiu uu prilyginimą, ar rdžiu, kad kaž kas beldžia j
“Draugo” laivakorčių agentūra parduoda laivakor
liystės Sakramentą Pranas Ši-,^ Šaliu su tavim draugauti,'duris ir sako: “Maryte! Mates ant visų linijų ir geriausių laivų į Lietuvą ir visus
mkonis ir Teofilė Židziūniūte
pasaulio kraštus.
trečiadienį, vasario 22 d. PaVasario 17 d. \\ asliington, Jjaniino klebonas/ Pulke buvo
Pa., ligoninėje pasimirė a. a. įdar dvi poros: jaunojo du bro- J
z
Šaltis krūtinėj arba gerklėj gali
Mykolas
Konstantinayičius. liai ir jaunosios dvi seserys.' |
būti pavojingas. Palengvins į 5
niinutas Musterole, “eounter-irrltPaskutinius kelis metus velio Vestuvinė puota buvo jauno
l<> <«<
ant”I Panaudotas sykį kas valan
nis gyveno Aveliu, I’a., ir, sios tėveliu namuose.
dą per 5 valandas turi pagelbėti.
Per 20 meti, tukstančią vartoja
kaip girdėjau, susilaukęs žilo
mas. Rekomenduotas daktaru ir
X Žmonės čia su baime žiū
slaugytoją.
plauko buvo apsirinkęs “pla ri į ateitį. Nors kai kada ditų,” bet negarbingą kelių... Iš Abtuvės ir paūžia, bet tas neketurių likusių vaikų tik vie- linksmina. Yra keli lietuviai,
naa Vladas praktikuoja savo kų išdirba po keturias, pen
tikėjimų. Kiti, matyti, pasekė kias dienas, bet yra daug to
savo tėvelio pėdomis. Nors kių, kurie dilba vienų, dvi die
A.
A.
CIT!
a. a. Mykolas gyvendamas ne ni j mėnesį; yra ir tokių, ku
BOBUTĖ
maža klaidų pridarė, bet mirė rie virš metai, kaip negavo
MYKOLAS BUIVYDAS
ATEINA
aprūpintas, šventais sakramen nei pauostyti darbo. Vargas,
Mirė Vasario 27 <1., 1933 m.. 12:53 vai. ryto
melų ainž.ia.is.
Kilo
Iš
Ki
Itiiiėni.i
vab,
Tauragės
apskričio.
Ginllškės
[tarap
,
Taotais ir liko palaidotas kata \argas!
Plepys I
Jėmj kaimo. Amerikoje išgyveno 42 metus
Paliko dideliame niiliinltme ptissesrtę Ikirbonj Kaspttticnę ir
likiškai
su šv. Mišiomis,
jos vyrą. Taipgi Lietuvoje brolienę Oną Buivydienę, brolio vai
kus l’i trą ir Praną Huivydtis ir Oną Milašienę.
Bridgevillo, Pa. Dievas neno
Ivunas ipašarvotas 21121 (anvl|M»r( Avė. T,-I. Canal #574. Laidoinvės įv.vks penkiadieni. Kovo .1 d.. Iš namu H:3t» vai. bus at .vdė
ri nusidėjėlio mirties, bet kad
tas | Dievo Apveizdos parapijos liažviyėią. kurioj (vyks gislulingos p: malikts uz. velionio siela. Po pamaldų Ims nulydėtas į šv.
atsiverstų ir gyventų.* Dievas
Kazimiero kapines.
VARTOK WELI)ONA TAilLETLS•
Vasario 1^) d. moterų Ra
Nuoširdžiai kvi<-ėiunie visus gimines, dmugus-ges ir pažyslakiekvienam duoda pakankašvelnesnis valgyti; geraa- kepimui
nuis-nuis dalyvauti šlo-e laidotuvėse.
Aptickose. Knygutė su paveiks
— Sis naujas K.raft Aitierleuii
mui savo šviesos, kad prare- .Jaučiaus draugija mitale sa
Nuliūdę: Pusseserė, švv.geHs, Bio ienė, Brolis, \ aikui ir giminės.
Cheese. Knvfl’o ypatingai paga
lais 34 puslapių "History of Rhemintas. Natūralūs skonis palai
uinatism” dykai. Kreipkis į:
Laidotuvėm* ptUamauja grolmrlus Kžerskis. Boulcvard #277
gotų. Todėl, “šiandienų, jei,,en£ti gardžių vakarienę kokytas pakavime.
WELIM»NA CORP.
išgiratumėte Jo balsų, nekie-jVo y d* Sil programų, kalboIK-sk 8, Atlantic City, N. J.
thikit© savo širdžių.” Prieš........
„
taravimas Dievo malonei veda
į visišką proto užtemimų ir
šlitiics šlikietėjimų. Būkime
visados pasirengę keliauti į
amžinąją tėvynę. Neišmintin
gai elgiasi tas, kuris šios die
nos (bubu atideda
rytojaus
dienai. M irtis bus naujo gy
venimo pradžia, —
ar nelaimingo.

KNTLEYVILLE, FA.

Nusa-Tone

I

,.

------------------------------------------

VAZHJOJANCiU | LiETUVfl
DĖMESIUI

žemo
neglect
Colds

BR1B6EVILLE, PA.

!CIU AGEMTORA

The only PACKAGED
AMERICAN CHEESE
pasteurized
with
NATURAL
FLAVOR

YOUNGSTQWN, OHIO

Kvczr

Ketvirtadienis, kovo 2 d., 1933

P H Ą U O A S

DRAUGAS B0XING NEKIS
A TOUGH BOY TO BE A T i jusi too bud. Būt tliat's \\iiere

}the taus come in. They’re asĮsured of plenty of action when j
tvo good boys nieet.
1
The Lithuanian boys are
out to win the mateli. And
don’t think they can’t do it.
Tuose vilo remeniber the Drau
gus figlits of lašt Fall can
’casily recail what a fine group
lot* Lithuanian fighters ve
have in the city.

B O X
DRAUGAS
C. Y. Q,

I N G
CHAMPS

OTtso: Tc(. VaUliuel 4030
AVI. Hemlock (ižhti

C E

h T C R

Congress & Waba,3h Avė.

Tel. LAFAYETTE 3057

OR. A, G. RAKAUSKAS

CHAMPS

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

DAKTARAI:

GR. S. A. DOWIAT

DR. A. RAČKUS

GYDYTOJAS Jll CHIRURGAS

3147 So. Halsted St.
Ofiso valandom: 1-4 Ir 6-8 vai vak
Uez.UvncUos Omus: 205(1 W. OiHIi Si
Valandoa: 10—12 ryto
Si l edomis ir Nedėliomis pagal sutartį

OR. ATKOČIŪNAS

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

GYDYTOJAS. CHIRURGAS

5147 WEST 25th STREET

X—SPINDULIAI
3051 W. 43 rd St.

Vai.: 2—4 popiet ir 7—8:30 vai. vak.
Tel. CICERO 662
Ir
202* \V. \VASHINGTON BLVD.
Kitos vai. ant YVashington Blvd.
4:30 — 6:30 kasdien
Telefonai; Kedzie 2450^2461; arba
Cicero 66.2. Rez. tel. Cicero 2888

(Prie Archer Avė. netoli Kedzie)
Valandos: nuo 1 Iki 8 vai. vakaro
Seredomis tr nedėllomla pagal
sutarties

kis. Kas įdomauja, prašomas
Tel. Ofiso Ir Res. Grovehill 0617
Res. and Offic^
DENTISTAS
Office Phone
i atsilankyti.
Rea 6737 S. Artesiap Avė. Proap(jct 1028
1446 So. 48th Ct,
Cicero, III.
2859 So. Leavltt St.
Utar. Ketv. Ir Pėtnyčiomis
Canal 0706
X Kovo 12 d- Labdarių 10
10 — 8 vai.
Halsted St
Chicago
kuopa parap. svetainėje renSered. ir Subat 2 — 9 vai.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
¥
X Vasario 26 d., parap. sa- ’X,a
\akwQ- Komisijos Pitone Bouievard 7041
2423 West Murųuette Road
PHYSICIAN AND SURGEON
narys
p.
Žitkevičius
sumanė
Vai.:
2-4
Ir
7-9
vak.
Ketv.
9-12
ryto
2403
W. 63rd St., Chicago
All tlie boys are vorking lėj įvyko linksmas šokių va
Nedėlioj susitarus
OFFICE HOURS:
suruošti
moterų
ristynes,
kuh ai d to be at their best on karas, kurį surengė parapijos
2 to 4 and 7 to 9 P. M.
Sunuay by Appointment
DENTISTAS
TEL. LAFAYETTE 7656
l().a< this evening. John Petkus, the komitetas. Vakaras nepapras iriose dalyvaus keturios poros
Charles Sbedvill, 1 įranga
sunkiausio svorio moterų. Po
4645 So. Ashland Avė.
HEMLOCK 8151
to .pounder from tf’a puikiai pasisekė;
Lith. 126 lb. Champion, wlio beral)l).v
. . publikos ristvnių bus kauliukais žaidi- ’
Aru <1 tu 8treet
, putj up a goodi I>i’j<l°’oi)ort spiuls
bvetuini1. Pelno,• pn. j
never iails to
.vinis word tli<xt
mat buvo pilim
y
Gydytojas ir Chirurgas
'mas. Labdariai turi geri} do Tel. Canal 6121
!
be
never
felt
better
and
tliat
ra
P
l
3
aI
Ims
a
P
ie
100
do.l.
(Naryauckas)
fight.
vani}. Keikia. pažymėti, kad
4140 Archer Avė.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ne expects to win his bout lX Pirmadienio vakare, va
Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare
2420 West Marųuette Road
k p. gerai gvvuotliat evening. The r•ėst of tlie Į^ario 27 d., mūsų bažnyčioje ^a^all0
DENTISTAS
ja
ir
kas
susirinkimas
įsiraRes.
2136
W.
24th
St.
VALANDOS:
IT S A KNOCKOUT
klebonas A. Linkus Moterys
fighters are also eagerly
9 iki 12 ryto; 7 iki 9 vakare
2201
West
22nd
Street
TEL. CANAL 6492
Utarn. ir Ketv. vak. pagal sutarti
tės ryšiu surišo jaunų porelę: į®°
keletu naujų narių.
vaiting their cliance
(Kampas Leavltt St.)
„
_
.
6456 S. MAPLEVVOOD AVĖ.
Kazimierų Ališauskų su p-le J X Sėkmingai praleidus paTel. Canal 0257 Res. Prospect 66 59_______________ ________________________
Thursday eve. Mareli 16, C. Y’. O. battlers.
Valandos: Nuo 8 iki 12 ryto
Nuo 1 iki 8 vakare
Tel. Lafayette 5793
at the C. Y. O. Center, the
Kučauskaite. Kazimieras yra raPD0S naudai balių, dabar
SeredoJ pagal sutarti
Tickets
Are
Ready
Draugas Lith. Champs nieet |
(darbštus vyras, parapijos kosmaikumu rengiamasi Tel. Cicero 1260
X—RAY
Gydytojas ir Chirurgas
tiie C. Y. O. champions.
The tickets for the Drau- miteto narys. Linkime jaunai P1 m metinio parapijos bankie1821 south halsted street į T ui.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak.
These bout s i night not all ts — C. Y. O. Figlits on porelei laimingiausio gyveni-!^0’ kuris įvyks balandžio 2 d.,
DENTISTAS
Office: 4459 S. California Avė.
Residencija 6600 So. Artesian Avė.
uit they’re go- Murch 16 go on sale today; mo.
Įpaiap. svet. Tikietai jau pla- Vai.; LIETUVIS
kasdien nuo 10 v. ryto Iki 9
be knockouts,
Nedėlioję pagal sutartį
Valandoa: 11 ryto iki 4 po pietų
valandai vakare
X Kovo 5 d., parapijos svet iDnami P° parapijų. Bankieto Nedėliomis
ir Seredomis susitarus
6 iki 8:30 vakare
irg to be scrappy affairs. eight championship bouts for
AVhen champ meets champ it’s uOc. Get your tickets early. <hus gražus parap. naudai va rengimo komisijos nariai pp. 4847 W. 14th St. Cicero, 111.
Ofiso: Tel. Victory 6893
Phone Canal 6122
ir K. Ališauskas,
karėlis. Bus nepaprastas įvy- 1Žitkevičius
.
Rez.: Tel. Drexel 9191
□au galvoja, kaip svečius vai- Dr. C.K. Kliauga DR. S. BIEŽIS
GRABORIAI:
DENTISTAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
i sint i. Programų rengia pp. I. Utarnlnkais,
Ketvergals ir Subatomls
W. Marųuette Kd. arti We,siern 2201 West 22nd Street
Savičius irv S. Piktužis.
Iš. an- 3420Avė.
.
Pbone Hemlock 7828
Pbone Bouievard 4139
LACHAVICH
GRABORIUS
Valandos: 1—3 ir 7—8 vak.
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
|ksto užprašome visus skaitlin- Panededala. Seredomis Ir Pitnyčiomi#
I
.
i
1821 So. Halsted Šįmet
Seredonns ir nedėliomis pagal sutarti
Specialistas odos ligų ir
jgai atsilankyti. Kuo gražiau- ,--------------------------------------Koplyčia Dykai
KR SUNŪS
REZIDENCIJA:
veneriškų ligų
AKIŲ GYDYTOJAI i
Rap.
LIETUVIS GRABORIUS
6628 So. Richmoud Street
4830 ĮVEST 15th STREET šiai priimsime.
‘ GRABORIUS
Ofisas 3102 So. Halsted SV
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia.
Telefonas Republic 7868
Cicero, Illinois
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
Musų patarnavimas
Kampas Slst Street

VVEST PULLMANO
ŽINELĖS

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

OR. G. Z. VEZELIS

DR. F. G. NflNSUMAS

DR. V. S. NARES

DR. G. I. BLOŽIS

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. GUSSEN

DR.A.A.ROTH

ANTANAS PETKUS

j

A. MASALSKIS

visuomet sąžiningas ir
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui
skyrių.

darbu busite užganėdinti
Tel. Canal 2515 arba 2516

Tel. CICERO 2109 ir 859-J.

2314 W. 23rd Pk, Chicago

STACIJOS

Tel. l afayette 3572

Nauja, graži ko-

1.439 S. 49th Court, Cicero, Iii.

J. Liulevičius

Su atvaizdais,

TEL. CICERO 5927

Graborius
ir
Balsamuotojas

IR

plyčia dykai.

Telefonas Yards 1138

3307 Auburn Avenue

STANLEY P. MAŽEIKA

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS.
Didelė graži koplyčia dvkal

718 WEST 18th STREET
Tel. Roosevelt 7532

Graborins ir Balsamuotojas
Turiu automubilius visokiems
reikalams. Kaina prieinama.
3319 AUBURN AVENUE
Chicago, Dl.

J. 1 BAGDONAS

I.J.ZOLP

IR LAIDOTUVIŲ
Laidotuvėms patarnauja man GRABORIUS
VEDĖJAS
dagiai, simpatiškai ir labai pi 1646 WEST 46th STREET
Tel. Bouievard 5208—8418
giai. Liūdnoje valandoje pa
Tel. CICERO 884
šaukite

Patarnauja Chlcagojo ir apielinkčje.
Didelė ir graži
Koplyčia dykai

4002 Archer Avė.

'

Kai Kurios Gavėnios
Giesmės
Išimtos iš “Ramybė Jums”
KAINA 10c

J. F. RADŽIUS

PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS
CHICAGOJE
Laidei uvėrus patarnauju geriausia ir
piginu negu kiti todėl, kad priklau
sau prie grabų išdirbystės.

OFISAS
6G8 WEST 18th STREET
Tel. Canal 617 4

Nauja Laida. Daug perkan
tiems duodame nuolaidų.
“DRAUGAS” PUB. CO.,
2334 So. Oakley Avė.,
Chicago, Ilk

Valandos nuo 16 ryto Iki 8 vaka
rą Nedėliomis pagal sutarti.
KREIVAS AKIS ATITAISO j TRUM
PA LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU.

Tel Bouievard 7589

1344 S. 50th Avė., Cicero, Iii.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER

LIETUVIŲ

GRABORIŲ

ĮSTAIGA

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

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS
Didysis Ofisas

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

Nuliūdę: Broliai, Pusbroliai, Pusseserės ir Giminės.

LIETUV18 AKIU 8PCIALISTA8

Kapitonas
Pasauliniame kare

Specialistas iš
Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRI! IR MOTERŲ PER 28 METUS NEŽIŪRINT
KAIP UZStSEN(ALSIOS Ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA
ftpeclalttkal gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodljlpių krau
jo, odos. ligas, žalždiis, reumatizmų, galvos skausmus, skausmus nuga
roje. kosėjimų, gerklės skaudėjimų ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus Išgydyti, ateikite čia ir persitlkrinkltd ką Jis jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugelį metų Ir Išgydė tulArtnnčius ligonių. Patari
mas dykai.
OFISO VĄI.ANDOH* Kasdle nuolll valandos ryto iki 1
valandų! ir nuo 6—8 valandai vakare. Nedėliouita nuo 10 ryto Iki 1 vai,
4200 UfcAT J«lh SI.,
kampos Iteeler A»e. \ TcL Gmvvfonl 547 1

81 II I - IIH^M

t Iki 8 vai. vak. Nedėliomis pagal
sutarti

Ofiso Tel.: Bouievard 7820
Namų Tei.t Prospect 1930

Antras ofisas Ir rezidencija

6504 SO. ARTESIAN AVĖ. j
Ofiso vai.: nuo 9-12 rytais: nuo 7-0 .
vak.
Antro Of. vai.: nuo 8-6 po j
piet. Utarn. ir Subat. nuo 8-6 vak.
Šventadieniais pagal sula/imą.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS /

4142 ARCHER AVENUE
Tel. Virginia 0036
Uit. MARGEIUO

PRANEŠIMAS

PHONE GROVEHILL 0027
Valandos: 2-4; 7-9 P. M.
Trečiadieniais ii sekinad. susitarus

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

Persikėliau j erdvesnę lr patogesnę
vietų
»325 SO. HALSTED ST.
Vat: nuo 10 ryto iki 2 po pietų lx
nuo 6 iki 8 vakare
Šventadieniais nuo 10 iki 12
Phone BOULEVARD 8488

----------------------------------

— Tel. Grovehill 1596
l'honc PULLMAN 0853

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

I’ric Y. M. C. A, Roseland

OR. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai.: 9-11 ryto 8-4 tr 7-9 va^.

Seredomis po pietų lr NedėldienUUg
tik susitarus
1438 W. MARQUETTE ROAD

,,

Ofisas lr Akintų Dirbtuvė

756 WEST 35th STREET
Kampas Halsted SL
Valandos: nuo 10—4: nuo 6—S
Ma/UHnndg?
1 • tiri 19

25 METĮI PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių

akių. Ekspertas tyrimo akių
ir pritaikymo akinių.

Bouievard 7689
Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
D E N T I S T A S
4712 So. Ashland Avenue
Vai.: Nuo 10 ryto Iki 8 vakare

DR. JOHN SMETANA,
OPTOMETRISTAS

1801 S' ASHLAND AVENUE

DR. MAURICE KAHN.
Gydytojas ir Chirurgas
4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994

.VALANDOS:
< Nuo 10 Iki 12 dieną
Nuo 2 iki 8 po pietų
Nuo 7 Iki 9 vakare
Nedel. nuo 10 Iki 13 dieną

^1
1

Office Phone
Wontworth 8000

ŪR. A. R. McGRADlE
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

6558 S. HALSTED STREhTC

Tel. Lafayette 1016

DR. F. J. LOWNIK įĮ

Gydytojas ir Chinirgna

1800 WEST 47th STREET
Tel. .Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart

819^
DR. H. BARTON a
ir Chirurgą^ V
DR. CHARLES SEGAL 6558GydytojasS. HALSTED STRfifc|

Perkėlė savo ofisą po numeriu

Platt Bldg., kanip. 18 st. 2 ank 4729 SO. ASHLAND AVĖ.
štas. Pastebėkit mano iškabas.
SPECIJ AUSTAS
Valandos nuo 9:30 ryto iki
8:30 vakaro. Nedėliomis nėra
skirtų valandų. Room 8.
į
Phoae CaaaJ 0523

ltea. Phone
Engiewood <641
Wentworih 8990

Vai.: 3-4 lr 7-9 vai. vakare

Rezidencijos Tel. Plaza 3200

f/

WISSIG,

3133 S. HALSTED STREET

DR. J. P. POŠKA

30 East 1 lith Street

Laidotuvėms yiatamauju graborius J. J. Bagdonas.
Telefonas Republic 3100.

Daktaras

Ofiso TeL LAFAYETTE 7817

4645 S. ASHLAND AVĖ.,

GRABORIUS
Laidotuvėms pilnas patarnavimas
galimas už 635.00

Seniausia ir Didžiausia

ofiso Tel. Victory 8687
Of. Ir Rez. Tet Hemloclę 8874

Bpeclalė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.
Ofiso valandos; nuo t iki 4 ir nuo

4712 S. ASHLAND AVS.

Mirė Vasario 28 <1., 1933 m., 10 vai. vakaro, pus
amžiams. Kilo iš Vainučiii parap., Balandžių kaimo.
Amerikoje išgyveno 32 metus.
Paliko dideliame nuliūdime du broliu Aleksandrų
ir Juozapų; puabrolį Jonų Dargužį, pusbrolius, pus
seseres ir gimines, o Lietuvoj brolius ir dvi seseris.
Kūnas pašarvotas 3316 \V. 55tįi St. lAiidotuvės įvvks Subatoj, Kovo 4 d., iš namų 8:30 vai. bus atly
dėtas į Nekalto Prasidėjimo Panelės Šv. parap. baž
nyčių, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už velionio
sielų. Po' pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines. Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugusges ir pažystanius-nias dalyvauti šiose laidotuvėse.

Moterų ir Vaikų Ligų
Specialistė
4145 ARCHER AVĖ.

ŪR. M. T. STRIKOL'IS

*“UM* fll'

VINCENTAS BALANDIS

Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. ▼.
Nedėliomis Ir šventadieniais lt—18

Ofiso vai. kiekvieną dienų, nuo 9 Iki
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi
SPECIALISTAS
nuo 4 iki 8 vai. vukare Liaruliikala
Palengvins aklų įtempimą, kurta ' Ir Ketvergals.
»stl priežastim galvos skaudėjimo, 1
Rez. Tel. įlydė Park 3395
svaigimo, akių aptemmio, nervuotu- '
mo, skaudamų akių karštj. Nuimu
oataractua Atitaisau trumpų regystę
Lr tolimų regyste.
Prirengiu teisingai akintus visuose
atsitikimuose, egzaminavimas daroGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
maa su elektra, parodančių mažiauOFISAS
Mas klaidaa

Daugailų atsitikimų akys atitaisomos
be akinių. Dabar kainos perpus pl-

KOPLYČIA DYKAI

DR. SUZAMA A. ŠLAKIS

LIETUVIS AKIŲ

SYRČW.ICZE

Republic 3100

2506 W. 63rd Str.

DR. VAITUSH, OPT.

Graudūs Verksmai

Džiovų. Moterų lr Vyrų Ugų
▼aL: ryto nuo 1»—11 nuo 8—4 »•
•
pietų: 7—8:84 vai. vakare.
Nsdėllomle lt iki 11

telefonas Midway 2880

Vai.: 2-4 ir 7-9 vaL vakare.
Tel. ofiso Bouievard 5913-14
Rez. Victory 2343

DR. A. J, BERTASH
756 W. 35th STREET
Otu.il .ai . nuo i 3-r

6;30-«.5»

'

“f

‘

Ketvirtadienis, kovo 2 d., 193'

A. STULG1NSKAS !R A. VALANČIUS
SMARKIAI VAROSI PIRMYN

Giedos Kristaus Kančios kantatoj

vienoj kolonijoj, atsilankyda- i
iras paremsi tų gražių, popu- Į
liovę įstaigų, kuri džiugina;
linus lietuvius. Lietuvių jstai- I
ga, tat parodykim savo lietu
Draugo Lietuvių Čempijonų
viškas širdis, kad mokame ti
I R
krai užlaikyti. A’patingai šiais ,
G. Yn O- Čempijonų
depresijos laikais ištieskime j
rankas nors ir su keliais ska- i
[tikais susidarys daugybė tai
C. Y. O. CENTRE
‘kilniai įstaigai šv. Kazimiero
Congress ir Wabash Avė.
[Vienuolynui ir Akademijai. I
Vaidely tė
j---------------------------- blausieji komiteto darbai bus

KUMŠTYNĖS

TARPE

P. FABIJONAITIS PASIEKĖ
100,000 BALSŲ SKAIČIŲ

KETVERGO VAKARE, KOVO-MARCH16 ik, 1933

Kai niekas nenori lenkti Ci- gali padaryti “surprizą1” A.
ceros kontest i ninku, tai jie švilpauskienei.
pradeda savo tarpe lenktvne-. I Kiti kontestininkai taip pat
A. Stulgius kas yra vyriausias varosi pirmyn. Pamatysime,
Cicerus kontestininkas. Keis- kų 'ryt diena mums parodys,
kia, jisai turi daugiau halsų,
Pirmeiliu stovis:
negu kitas kuris kontestinin į A*. Stancikas, 1706 R. 47tb
kazimieriete, kurios taip pat1 Lietuvių Respublikonų Cenkų. Vajaus stovyje jisai šes- st.. Chicago, 111......... 556,357
yra paliestos depresijos. Taip t,a?in'"‘ Organizacija Cook Co.
tas :u 264,566 balsais. Bet už! P. Tjabut's, 917 AV. 34tb st.,
ĮSTEIGTAS KOMITETAS
pat bus žiūrima, kad tėvai, žaukia mėnesinį susirinkimų
jo" stovi A. Valančius, kuris Chicago, TU................ 549,780
MOKYKLAI REMTI
k-idžiantieji vaikus į parap. kovo - d-> 8 vai.' vakaro advarosi, kad pralenktų Stulgin-1 A. Švilpauskienė, 103 N. 20
St.
skų. Per paskutinę savaitę a- Avė., Melrose Pk., 111. 341,435
Praeitų sekmad., parap. sa įnokykla, kurie gali, užsimo- resu 2608
bu žymiai pasivarė pirmyn. A. I S. Balčiūnienė, 2212 AV. 23
lėje įvyko steigiamasis moky kėlų už mokslų. Atsiras ir ki-, Maginu visus atstovus atsilankyti laiku. Sus-me bus svaValančius bandė pralenkti A. st., Chicago, III........ . 320,252
klai remti komiteto susirinki tokių svarbių darbų.
Ant galo išrinkta komiteto rstoma svarbūs klausimai.
Stulginskų, o tas nepasiduoti. ■ S. Staniulis, 6(551 S. Talman
mas, kuriame dalvvavo at to
Kviečiu tuos klubus, kurie
Vadinas, vienas gerai, kitas Avė., Chicago, 111. .. 232,000
vai šių draugija: Feder. 23 ival(,-vha’ 1 Kur,^^° P,r,n'skvr. -Pabijonaitis ir Pocie- L Sakalas> v5ee l,iria- ~
nėla Centralinės Organizadar geriau. Ar pasiseks Va-1 A. Stulginskas, 1628 So. 50
Elena Benaitienė, mezzo sopranas, kovo
nė; Altorių Puošimo - Stu- ’b?ckus’ sekr> “ Kiau'rakls>
«ariaialančiui pralenkti Stulginskų, Avė., Cicero, 111......... 264,566
12 d., Kimball Hali L. V. “Dainos” choro
mbrienė,
Uasllionienė
;
MariIŽ<L
~
kleb
'
kun
*
*
L
^»
uJ
|
Organizacijų sudaro jaij
pamatysime kitų savaitę.
j A. Valančius, 1226 S. 50tln
ruošiamam šv. koncerte, Kristaus Kančios
[jonu Kolegijos Rėm. skyr — li(,nis’ SuMnus nutartą laiky- 24 politiški klubai. Jos tiksP. Fahijonaitis, AVest Side Avė., Cicero. III......... 250,025
kantatoj mergaičių chorą giedos solo.
Šiaulienė, Apaštalystės’ Mal- U kas antni tre* iadien‘ kiek |las “ sujungti visus lietuviskontestininkas, šiandien pasie Į S. Stašaitis, 1413 S. 4l8tli
'dos — Ūsienė, Šv. Kazimiero v,eno
Taibd sekantis jkus politiškus klubus į vienvke 100,000 balsų skaičių ir ta- Ct., Cicero, III......... 149,754
1- Malakauskas, Šv. Onos _ s,,s'n,as *vyks kovo 8 d--7:3f),h? ^ vienybėj veikti politikoj.
Gilienė, 3131 Emerald
po nariu 100,000 “klubo.’
Paul P. Barsheack, sekr.
V. Stancikas vis nepasiduo-1 A vė., Chicago, III. .. 138,495
IRiaubickienė. šv. Vardo - vai. vakaro.
da P. Ijibiviiii, vis laikosi pi-j K. Šerpetis, 1710 N. Girard
RĖMĖJŲ VAJUS
parapijose algų nemokama; ;»
iš-|.Slankus ir Kiaurakis. Be to, Kurios dr-ios dar nėra išrinno.i vietos.
Jst., Chicago, III......... 136,972
(Skiriant Šv. Mykolo ir Gimi-|SUS'me dalyvavo visi. P»rap. nkusios atstovų, prašomos tai
S. Balčiūnienė taip pat ne- j P. Fahijonaitis, 2231 AV. 23
Neužilgo susilauksime Šv. mo parapijas. Akademijoje di- |koi,n^0 nariai ir neatstovau- padaryti. Nei viena prie paADVOKATAS
stovi ant vietos. Bile dienų ji,PI., Chicago, III......... 100,200 Kazimiero, mūsų, lietuvių, glo džiuma mergaičių neturtingos,
dr-jas žmonių.
. rapijos gyvuojanti dr-ja ne 105 W. Monroe St., prie Clark
Telefonas State 7660
bijo šventės. Minutei lukterė- negali užsimokėti, o mes sau Į Sus-mų atidarė kleb. kun. J. bus liuesą nuo tos pareigos.
Valandos 9 ryte Iki 6 popiet
Rap. West Side: 2151 W. 22nd St.
jus, mintis skrinda į gražiųjų pamąstykim iš ko tos seselės Mačiulionis ir plačiai išdėstė
Tanedėllo, Seredos ir Pėtnyčios
pusę, kur stovi* Šv. Kazirnie- gyvuos! Ar vandenėliu ir sau-j šio komiteto tikslų. Ig. Suka
vakarais 6 iki 9
Telefonas Canal 0660
ro Vienuolynas ir Akademija, lėlės spindulėliais pasitenkins jlas savo kalboje nušvietė steiNamai: 6459 S. Rockwell St.
PRANEŠIMAS LIETU Imis (nereiks nė akinių) “JėVienuolyne mes matome
Nc> ir dar ne' Sesutėms reik giamojo komiteto .tarinis. T?
Utarnlnko, Ketvergo ir Subatos
zus Alano Pagalba gyvenimo
VIAMS
ir drabužių, tų kalbų pasirodė, kad svar
Vakarais 7 Iki 9
sispietusias lietuvių dukteris. g\ venti, va
Telefonas Republlc 9600
-----------'vakare ir mirties valandoje” ki l ios atsidavusio Die r <>•• *r ser8'an,(das' vienuoles aprū
v.,
.
.
^'iiiiiimiitiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiii'tiiimiimiiiEi’SMimimiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiEiiiiiii^
Dabar eina katalikiško ios kaina $2.50. “Šv. Pranciškaus vanos as \usos levo garbei, pasventusios savo jaunv.
•’ '
=
s
Spaudos vajus, tai yra “Drau- Dvasia” maldaknygė kaina ,
‘
rengiamas,
kad
sukelti
med5
■
ste, atsižadėjusios tėvų, pašau v. .
=
go” vajus. Tat dabar galima $3.25. “Angelas Sargas” — .- ‘ j
.
.
•
"
ziagmės
paramos,
kad
nalen=
lio ir pasventusios savo gvve. .
1
_
užsiprenumeruoti “Draugų” $1.50. “Melskimės” — $1.75.
j
•
gvir.ti
sunkiąją
naštelę.
=
minų visuomenes naudai.
v
=
lengvu būdu, per kontestinin- “Atlaidų Šaltinėlis” — 65c. Nekartų mus, lietuvius, džiu į Svarbiausi sujudimų Šv. K. ' =
S
Jei manai pU-ktl antomobllj, ateik
“* pas mus pirmiau, nes mes užlaikome
kus, kurie darbuojasi veik vi-Į “Maldų Knygelė” — $1.25.
gino šv. Kaz. Akademijos au- -^knd. Rėm. Centras turi ko-,s
viena IS geriausių rufilų automobiBose
lietuvių
kolonijose. “Maldų Rinkinėlis” — $1.50,
liūs — STUDEBAKER, kurie yra
Dabar atidarėme ofisų ir suteikiame žinias apie _
=
klėtinės. Viešai pasirodžiusios vo mėnesį. Rėmėjų vajus. SkvS pagarsėję savo stiprumu Ir gražumu.
“Draugas” paduoda žinių iš/‘Maldų rinkinėlis” — 75c. jos užima pirmų vietų, net rk,i subruzdo, dirba su pasi= i Taipgi mes turime pilnų pasirlnklJūsų
morgičius,
kuriuos
buvote
pirkę
iš
Rankos.
S Į mų vartotų karų labai prieinamų Ir
viso katalikiškojo pasaulio. |Tai vis maldaknygės.
— nebrangia kaina.
svetimtaučių akyse. Reikia šventimu, kad vajus dvigubai
“ Draugo” metams kaina $6, j Dabar pasiskaitymui knygų džiaugtis matant tokius nepa- !p( *no atneštų. Centro valdvMIDLAND MOTOR SALES
Tnšuriname namus ir rakandus.
44M ARCHER AVEMUK
pusei metų — $3.50; į Lietu- / ‘šventųjų Gyvenimas” kiek prastus gabumus mus gerb. jba stoja j darbų. Štai, gerasis,
Telephone Lafavetta 7119
ių metams $7, pusei metų —jvienai dienai su gražiais pa- seselių auklėjant jaunuomene, pikuus energijos dvasios vadas =
Mainome namus ant farmų ir atliekame kitus pa- =
$4; Kurie norite už akyti į veikslais, kainuoja $4.00 “JėKuo mes galėtumėm atsilvgi- S‘erk- kun. Urbonavičius ne ,=
LLietuvų savo giminėms, galit žus Kristus,” parašė vysk. Pe- nti toms brangioms vaidely- :tik kad ! kiekvienų Centro su- !| tarnavimus,
I k.1
bp jokio vargo tai padaryti, t ras Bflčvs — $3.00. “Švento- tems, kurios neša šviesų ir sirinkimų atsilanko ir suteikia ' “
5332
So. Long
Avė.
ĮNėra skirtumo, kokioj Ameri- ji Dvasia” — $1.25. “Kris- jaunoms širdelėms skiepija [sveikų, naudingų patarimų,
/u
Prašome atsilankyti
tu. bkmjblic j MO2.
įkos daly gyvenat; paraSykit taus Sekimas” - $1.25. “Ben-^
artimo irmei. bet «lar neatsisako nuo pakvielaiškų šiuo adresu: 1226 So. 50 Hur” — $1.50. “Apie Rusijos
lę j Lengvai galėtumėm, tik
i Rėmėjų parengimus, g /
į Avė., Cicero, Ilk, ir prisiųskit Revoliucijų” — $1.00. “Diereikia, kad noro ir pasiryžimo Skyriai, įsidėmėkite, kur rei-! =
z
pinigus.
v o Ranka Bažnyčioj” - - 65c.
atsirastų pas kiekvienų lietu kalinga kalbėtojas, kvieskite
Kiekvienas Yardas parduoda
“Laivas”, savaitinis laikra-1“Gadonai” — $2.50. Tai vis
vį. Tuomet didelius darbus ga gerb. dvasios vadų kun. Urbo
Black Band anglis, bet daugu
6255
So.
Westei*n
Avė.
[štiš, taip pat yra labai nau- labai naudingos knygos. “Tru
ma gauna Illinois anglis vietoj
navičių. Neapsivilsite, nes tai ,=
lėtiunėm nuveikti.
Black Band. Jeigu norite gerų
i=
dingas katalikiškas laikraštis. į lupas žemės aprašymas” — Štai. kovo mėnesi nrnside- aukso širdies žmogus!
CHICAGO. ILL.
anglių kreipkitės { Crane Coal
i Metams
Kompanijų, ten jus gausite ge
=
TELEFONAS HEMLOCK 7080
riausias anglis ir už mažesnę
■■■
™E
kainų negu kur kitur.

KAS GIRDĖT WEST SIDF‘^““

C H I C A G O J E

i

JOHN B, BORDEN

CICEROS LIETUVIU ŽINIOS

GARSSNKINTES
“DRAUGE”

MANO DRAUGAI!

EDAS & COMPANY

*iiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii3imimiiiiiii]iimiiiimiiiiiimiimiiii7
Green Valley geriausios an

ragų, o norėtų pasiskaityti.
K i.'i bnlii icielašinlingas dar-/ig Apaštalų Sudėjimo” —
tbns.
C5c. HAlano patyrimai,” paMūsų, katalikų, priešai taip rasė kun. J. Jonaitis — 30c.
(ir daro, kad tik įbrukti savo “žemės Angelas” — 15c.
[bedieviškų laikraštį ir sūkiai Giesniinėlis” — 30c. “Giesniildiirti varge esančius.
nelis” (vargonininkams) —
Broliai ir seserys, mums la- $2.50.
Biau turėtų rūpėti pagelbėti! Tas knygas galima gauti

čicme Šv. Kazimiero vienuo- knoniet kalba į publikų, nors i INSURANCE
PERKAM
lyne. Ir tas medis, kurs auga
^ni°nių atsirastų su kiečiauNOTARY
Lietuviškus
per keturiolikų metų, yra — šiomis širdimis, suminkština ir
PUBLIC
BONUS
Šv. Kazimiero Akademijos Rė- auko.ia nors paskutinius skatimėjų Centras! Medžio viršūnė kus- Nausėdienė niekuomet neSIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
tvirta, nenuilstanti seselių prie atsisalco gero padaryti link
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
telė ir rėmėja gerb. pirm. A. #f'rb- Seselių. Skyriai turi stePRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
Nausėdienė.
Įsivaizduokim būtinai gerų progų pasinaudoTEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS
Nausėdienę, kaipo medį, pa-i'J gabumais.
2608 WEST 47th STR.
Tel. LAFAYETTE 1083
[vargšams, kad jie būtų ramūs. pas a. Valančių, 1226 So. 50 siekusia viršūne, ištiesusi ran-( Paskui randasi ir iš pano
lai mano pasiūlymas.
,ĄVe., Cicero. Aš kuo geriau- kus globoja per 14 m. tas ša- bų, kurios moka gražiai pra. I’as mane taipgi galima gan šiai visiems patarnausiu.
kas — Rėmėjų skyrius, kurios bilti ir suįdominti publikų, tai
Įti visokiu knvgų pasiskaitv- j ... .
. A.
įsisiūbavusios beveik po visas p-lės V. Galnaitė, M. Gurin
J . . . ’ .
. •
Pinigus galima siųsti pas
iniu!, kaip dvasinio, taip ir pa- ■
v , . .
...
kolonijas Amerikoje. Rėmėjų skaitė nesenai grįžusi iš LieK
,
tos ženklais, didesnes sumas
Isaulimo turimo. Skaitydamas . ..
„ , ,. . ,,
drangija dirba gražų, naudin- tavos atpasakoja daug įdomių
I.
.. , .
.... , Monev Oider įais.”
Geriausia kaina — Cash už
Tknygas kieiivienas gražiai ir j
gų, šventų darbą, su visuome- dalykų. Monika čia gimusi ir [ Mugų
[naudingai laikų praleis.
A. Valančius,
Real Estate Gold Bonds, mor
nės pagalba dėl gerb. sesučių, augus nepeikia Lietuvos k ra.“vte„nd\Z’nink^'* M7ža
1226 So. 50 Avė., Cicero Anaiptol, tas darbas prilygs- 5to, tik su gražiausiais įspū- na0Ą“‘jĮvinSruf rPenda^mkJ,reBr gičius ir certifikatus depozi
Turiu pat davimui ir maldaMęs neturime skyrių. Atdara tų. 134 Nortli La Šalie St.,
mygių augusiems ir vaikams.
ta lig krislelis prie gerb. So- džiais grįžo, ir trokšta vėl ka- kalals.
kasdien nuo S vai. ryto Iki S vai.
vak. Šventadieniais nuo 10 ryto Iki Room 316.
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altihis,” naujai išleista Tėvjsus tuos Oro,biednas P!'is,PRtas depresijos; likti savo užduotį. Lietuvi, pa
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Tel. Armltage 2951—2952
5 No. VVnhaMi Avenue
mygė labai didelėmis raidė- kurie garsinasi jame.
kč sunkieji laikai. Sesutėms t tie vajaus vakarai bus kiek- Męs esame
Jau Šiuo adresu vtrS 40 m.
Kambarys 600

CLASSIFIED

« K.

glys dėl pečių dideli lump-

sai tiktai tonas ........... $8.50
Pocahontas lumps .... $9.00
Summer Creek lump ..$8.00

The Most For Your Money

PEOPLES COAL GO.

12132 S UNION AVĖ.
2 tons or more
Ilk Lump.................... $5.50
Ky. Mine-Run ......... $5.20
VV.V. Pocahontas M.R. $6.50
Tel. Pullman 5517

TUMONIS COAL CO.
12132 S. UNION AVĖ.
Offers an attractive
February Bargain
Genuine Pocahontas
Mine Run 50% coarse
2 to 4 tons................. $6.50
4 tons ar more ......... $6.25
Tel. Pullman 8296-8092

