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Telefonas: Roosevelt 7790

Mirė J. Valstybių senatorius T. J. Walsh’as
. ŽINIOS IŠ LIETUVOS

PREZIDENTAS ELEKTAS ROOSEVELT
JAU MASHINGTONE

Laikraščių
RUOŠIAMA RINKLIAVA P. uis, kaip pernai.
sumažėjimų, be
AM ERIKOS LTETUVIAMS. išsirašymo
abejonės, bus paveikęs krizis.
Rokiškio
Draugija užsienio lietu Dabar gaunamieji
skaitytojų
viams remti ruošia didelę rin pašte laikraščiai
Pav.,
kliavų badaujantiems ir varg labai greit pasiekia.
“
Mūsų
Rytojaus
”
skaitytojai
stantiems Pietų Amerikos lie
tuviams sušelpti. Tuo reikalu antradienio numerį gauna ke
greitu laiku daugeliui asmenų tvirtadieniais, o penktadienio
bus išsiuntinėti aukų rinkimų — sekmadieniais. Pažymėti
lapai, bus paskleisti tam tikri na, kad visi Rokiškio apskri
yra su
atsišaukimai, bus kreipiamasi ties bažnytkaimiai
į įvairias organizacijas, kvie jungti telefonu.

Anglų spauda Vokietijos fašis
tu teroru kaltina
MIRĖ SENATORIUS
T. J WALSH

FREZIDENTAS ELEKTAS
AVASHINGTONE

ROCKY MOUNT,
N. C.,
kovo 2. — Vykdamas į Washingtonų arti AVilson trau
kiny staiga mirė J. Valsty
bių senatorius Tliomas J. AVa
lsh iš Montana valstybės.

AVASHINGTON, kovo 3.—
ATakar iš New Yorko atvyko
prezidentas elektas F. 1). Roo
čiant padėti tam svarbiam dar
sevelt’as. AYashingtono demo
SMARKI STATYBA.
1. Keli tūkstančiai Nebraskos ūkininkų susirinkę prieš valstybės rūmus Lincoln mies bui mūsų tautiečiams. Per
kratai jam parengė didelį pri
te reikalauja, kad ūkių morgičiams moratoriumas būtų paskelbtas. 2. streikuojantieji ū- rinkliavų manoma-bent dalinai
ėmimų.
kininkai pieno gamintojai AViseonsino valstybėje trokais vežamų pienų naikina. 3. Ūkinin labiausiai vargstantiems lie K//bartai, Vilkaviškio aps.
Pereitų šeštadienį velionis
kų demonstracija Indianapolise, Ind.
Pereitais metais Kybartų val
tuviams padėti.
grįžo Iš Kubos salos, kur jis INAUGURACIJOS IŠKIL
sčiaus ūkininkai
pastatė 64
susituokė su viena kubiete ir
RELIGINĖMS PROCESI
ŠTAI KAS MEKSIKOJ
MĖS SUDRUMSTOS
KRIZIS VISKO IŠMOKINA trobesius, iš kurių yra 28 gy
vyko Į prezidento Rosevelt’o
JOMS TVARKA
DAROSI
venamieji namai. Visa ši sta
inauguracijos iškilmes AVash---------|
---------AVASHINGTON, kovo 2.—
. .Žalioji, Vilkaviškio apskri, tyba atsėjo apie 163,000 litų.
ingtone. Roosevelt’as paskyrė
VATIKANAS, koyo 2. —i MBXICO CITY, kovo 2, —
Senatoriaus T. J. AValsh’o
APGAILI
MIRUSĮ
KYizis verčia ūkininkus tau Iš šios sumos gyvenamiems
jį savo kabinetan — teisingu
mirtiini prezid. Roosevelt’o Šventojo Tėvo Pijaus XI ge- Jjalisco valstybės legislatūra
SENATORIŲ
piau gyventi.
Daugumas jų namams tenka 78/KK) litų, li
mo sekretorium.
Šiandien
inauguracijos iškilmės labai neralis vikaras, Jo Eminen- • nusprendė, kad visi katalikų
liovėsi pirkę fabrikinį tabakų kusieji — 85,5'X) litų — ūkiš
anksti rytų traukiny jis pasi
cija kardinolas Marcbetti — kunigai,
kurie
pripažįsta
sudrumstos.
Įžymiausieji
Chicagos
asme
ir tenkinasi savu; su audini kiems: tvartams, kluonams ir
juto nesveikas. Pakilo iš lo
Selvaggiani, paskelbė naujų “svetimšalį potentatų” savo
nys
labai
apgaili
mirusį
Monta
Iškilmių
vedėjai
nežino
kas
taip toliau.
vos ir kelis žingsnius nužen
religinėms procesijoms tvarkų j vadu, patys yra svetimšaliai na valstybės senatorių T. J. ais tas pat: kaimo merginos
nors ir labai nenoriai, bet tai
gęs sukniubo. Pašauktas kon daryti, gal reikės kiek iškil Romos vyskupijoj. Iki šiolaiįir kunigauti valstybėje jiems
AValsh
’
ų,
kuris
buvo
paskir

mių
programų
keisti.
Šian

sosi stakles ir audžia. Javams ATPLŪDO VILKŲ GAUJOS
duktorius, kuris atbėgo ir ra
kaip kas norėjo, taip darė tas uždrausta.
tas naujos vyriausybės kabi kulti išsitraukė užmestas ark
do senatorių
Bemirštantį. dien čia atvyksta prezidentas procesijas. Ateity taip nebus.
Molėtai, Utenos aps. Pasta
neto
nariu.
Bažnyčios priešai Meksikoj
lines mašinas, kurias buvo iš ruoju laiku čia pradėjo slan
Traukiny rastas vienas gydy elektas. Su juo bus pasitarta.
Jėi kuri Romos vyskupijos “svetimšaliu potentatu” va Velionis senatorius buvo kn stūmę “geraisiais laikais”
tojas. Tas nuėjęs
senatorių
kioti iš kažkur atgurėjusios
parapija norės surengti išo- dina Šventųjį Tėvų.
kalikas. Pasižymėjo nepapras motorinės. Politika taip jau vilkų gaujos. Kartais matyti
rado jau mirusį. Sakoma šir MILŽINIŠKAS SVEČIŲ
1 rines (ne bažnyčioje) procesi
tais gabumais ir teisingumu. pradeda domėtis, nes tam pa vaikščiojant vilkų gaujas po
SUPLUDIMAS
dies liga miręs.
jas, klebonai turės gauti spe OLANDŲ PARLAMENTO
akino Vokietijos įvykiai ir bit (i ir daugiau. Jau ne vieno ūVelionis ėjo 74 metus amž.,
cialus
leidimus
iš
vyskupijos
POLICMONĄ
IŠGINKLAVO
KATALIKŲ
BLOKAS
lerininkų ten įsigalėjimas.
buvo katalikas. Jo kelių die AVASHINGTON, kovo 3. —
kininko šunis jie yra nucvpdę.
kanceliarijos.
Klebonai
turės
I
prezidento
Roosevelt
’
o
inau
nų žmona našlė dėl šio įvykio
Trys plėšikai užpuolė RealHAGA, kovo 2. — Olandų
PRIJAUKINO PEMPĘ
guracijos iškilmes šimtai tū nurodyti tų procesijų reikalin
UŽ NUSIKRATYMĄ
ir gi pasijuto serganti.
gurno
priežastį,
kokios
relik

ty
Management
Corporation,
parlamente
katalikai
atsto

daugiausia
NEGEISTINAIS GAIVA
Šiame mieste
senatoriaus kstančių svečių,
vijos,
ar
statulės
bus
neša

3314
Mihvaukee
avė.
Ten
ra

vai
turi
sudarę
savo,
taip
va

Baptai,
Kauno
apskr.
I
’
erei
LAIS
lavonas paimtas iš traukinio demokratų, iš visų krašto da
mos, kaip daug kunigų ir ti dinamų, blokų. Dėl vieningo do policmonų T.
Gainor
’
ų.
tų
rudenį
Pepalių
kaimo
lau

lių
sup?ūdo.
ir pavestas grabininko globai.
kinčiųjų dalyvaus, ir tt.
ir sutartino katalikų veikimo, Nuo jo atėmė revolverį ir žvai kuose liko neišskridusi viena
NfEAV YORK, kovo 2. —
Bus išlydėtas į AVashingtonų.
gždę.
Išsinešdino
530
dol.
pa

Šalčiams
rimsi/te
šis
blokas
šiandien
visuose
prasidėjus,
PASIRAŠĖ PROHIBICIJOS
pempe.
Žurnale “New Outlook” Al
Generalis vikaras nurodo,
grobę.
valstybės
klausimuose
yra
di

(
ūkin.
Ivanausko
vaikai
parsi

Smith reikalauja, kad demok
ATŠAUKIMĄ
ANGLAI PRIEŠ VOKIETIkad visose procesijose pir
t
nešė baigiančių sušalti pempę ratų partija nusikratytų įvai
JOS FAŠISTUS
miausia turi eiti vyrai, pas- džiai galingas.
CERMAK
’
O
SPECIALUS
”
namo ir paleido prie vištų. riais negeistinais
gaivalais,
INDTANAPOLIS, Ind., ko-(kui kunigija, o paskiausia mo
LAIVUOSE
ĮTAISOMI
Pempė netrukus atkiuto ir kaip tai bi gotais, fanatikais,
I ONIDONAS, kovo 3.
- vo 2. — Indiana valstybės gu terys. Draudžiama moterims
Iš
Chicagos
šiandien
į
AVa

taip prijunko, kad nebaikštes populistais, demagogais ir ki
ALTORIAI
Anglų spauda smerkia Vokie- bernatorius MoNutt pasirašė įvilkėti specialius kostiumus, o
shingtonų
—
į
prezidento
nė pasidarė ir už vištas. Pava tais, kurie partijai* daug ken
tijos fašistų vyriausybę. Kai legislatūros priimtų valstybės J vaikai nė kokiu būdu negali
inauguracijos
iškilmes,
išva

sarį pempę jos šeimininkai ža kia jos pažangoje.
kurie laikraščiai pažymi, kad prohibicijos įstatymo atšauki- būti angelais, ar kokiais šven BERLYNAS, kovo 2. —
Vokiečių laivų kompanijos, žiuoja “Cennak special” trau da paleisti laukan.
rbitleritai Vokietijoj šiandien mų.
taisiais įrengti.
kurios užsiima keleivių vežio kinys, kuriuo vyksta gausin
PRADĖS TURTUS KONFIS
tik vienu teroru užsiima. Hitga
Chicagos
ir
valstybės
dele
OKUPUOTA
LIETUVA.
KATALIKŲ
PERSEKIOJI

jimu
tarp
Europos
ir
Ameri

Vasario
mėn.
16
d.
Guadala
eritai puola komunistus. Ta
KUOTI
gatų
atstovybė.
MAI
MEKSIKOJ
kos,
savo
laivuose
įtaiso
spe

jare
policija
suėmė
tris
ku

čiau jie nėra geresni už tuos
Sausio 31 d. šiurpulingai žu
nigus. Ant rytojaus tūkstanti cialius altorius katalikų kelei
pirmuosius.
Cook’o apskrities iždinin
SUIMTA
DU
SUKČIAI
vo
Jadvyga
Šablinskaitė,
vių
naudai.
Jau
16-oj
laivų
nė
žmonių
minia
susirinko
MEXICO CITY, (per pa
kas praneša, kad jis rytoj pra
prieš
keletu
metų
buvusi
lietu
altoriai
įtaisyti.
priešais
kalėjimų
ir
reikala

AREŠTUOTAS SOCIALISTŲ štų). — Žiniomis iš
dės
konfiskuoti asmeniškus tu
GuadaPolicija
suėmė
du
sukčiu,
vių laikračšių atšokamoji re rtus, tų, kurie,kelinti metai mo
REDAKTORIUS
lajara, kiek ten, tiek visoj Ja- vo, kad kunigai būtų paleisti.
kurie
įvairiuose
namuose
pa

daktorė. ATelionę visų laikų kesčių nemoka.
I Tš pradžių policija nedrįso JAPONAI APIE SAVO
Konfiskuoti
lisco velstvbėj katalikų perse
degdavo
baldus
ir
iš
apdraukankino
okupantai,
betampy

BELRYNAS, kovo 3. — kiojimai dar daugiau didėja. | minių išvaikyti ir prieš jų pa
turtai bus aukcijonu parduo
PASISEKIMUS
dtos
kompanijų
atlyginimus
ko
dami
po
“
teismus
”
,
neva,
už
Į siuntė gaisrininkus. Šitie suAreštuotas socialistų laikraš
dami.
Tam tikslui ko žiauriausios
lektuodavo.
“
nusikaltimus
”
spaudoj.
la

čio “Vorwaerts” redaktorius
| liejo žmones vandeniu, bet
TOKIJO, kovo 2. — Japo
priemonės naudojamos. Kata
ko dar kelios neišspręstos by
tas negelbėjo. Tadai pasidrų- nai praneša, kad jiems labai
Stampfer. Jis kaltinamas tuo,
MILŽINIŠKAS TERMO
likų priešų pašėlimas tiek di
AREŠTUOTAS
ZANGARO
los,
kurios
okupantai
velionei
sinusi
policija
puolė
minių.
kad į užsienių spaudos atsto
gerai vyksta kariauti su ki
METRAS
delis, kad dažnai net bažny
DRAUGAS
buvo
sudarę.
Daug
žmonių
sužeista.
Vis
gi
vus prasitarė, kad už parla
nais Jehol provincijoj, Kini
čiose kunigai užpuolami. Pati
tų pačių dienų du kunigai pa joj. Visos kinų pozicijos griau
mento rūmų padegimų patys
Šimtmečio Pažangos paro
policijų dažnai į bažnyčias jChicagoj
areštuotas
L. RaMAŽIAU
LAIKRAŠČIŲ
leista,
o
vienas
kalėjime
pa

fašistai (nacionalsocialistai)
narnos ir japonai nesulaiko
dos srity bus pastatytas mil
siveržia ir pamaldų metu ku
liktas. Šie kunigai įtarti pa mai pirmyn veržias. Dar pa bmer, 40 m. amž., kurs laišku
yra kalti.
SKAITO.
žiniškas termometras, kuris
nigus suima.
mokslų sakymu prieš valdžių. reiškia, kad kinų kariuamenės sveikino G. Zangarų už tai,
200 pėdų aukštas.
Anų dienų Guadalajare ži Guadalajara miesto daly dalys japonų pusėn pereina. kad tas kėsinosi prieš prezi
Rokiškis. Iš gaunamų paš
UŽ DIDESNES KARIUOME
dentų elektų Miami, Fla.
nomas radikalas Luis Garcia Mexicaltzingo policija puolė
te laikraščių skaičiaus aiškė
NEI IŠLAIDAS
- ORO STOVIS

CHICAGOJE

j

peiliu sunkiai sužeidė kun. M.
bažnyčioj.
LONDONAS, kovo 3.
— kamera Irapuato
Anglijos vyriausybė reikalau Tikintieji nutvėrė užpuolikų
ja parlamento skirti didesnes ir jį tiek sumalė, kad jis po
keletos valandų mirė.
kariuomenei išlaidas.

namus, kuriuose laikinai gyve
no 16 seserų vienuolių. Pats
policijos viršininkas išlaužė
duris. Visos vienuolės areš
tuotos.

BERLYNAS, kovo
2. —
SUSPROGDINTA BOMBA
Vokietija į savo ambasadų
Ties drabužių siuvykla, 15AVashingtone siunčia
naujų
militarinj atstovų •— gen. F. 67 AV. Ogden a,ve., bomba su
von Boetticher’į.
sprogdinta.

ja, kas daugiausiai juos žmo
nės skaitė 1931 metais. Perei CHICAGO IR APYLINtais metais skaitytojų skaičius KĖS. — Šiandien iš dalies
jau buvo kiek mažesnis, o šie- debesuota; maža temperatūmet — tai ir gerokai mažės- ros atmaina.

Penktadienis, kovo 3 d., 1933
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rėš pasisekimo ir galės išpildyti bent dalelę
tų gražių pažadų, kuriuos davė žmonėms rin
kimų kampanijos metu. Bet jei elgsis taip,
I*eln« kasdien. Makyrua eekmadlenlua
PRENUMERATOS KAINA: Metama —
kaip ir paprasti politikieriai, siekdami ten
Metų — ll.it. Trlme Mėnesiams — *I.M, Vienam
kinti tik savo ir savo partijos interesus, kraš
— Ik Eureneje — Metama IT.tt. PaaM
*1
H.M. Ke»ua .tla.
tas vis daugiau ir daugiau grims į ekonomi
Bendradarbiams Ir korespondentams raitų n<
Mna* Jei nepraloma tai padaryti Ir neprlMandama tam nio krizio neišbrendamas balas.
■Mta palto Maldų.
“New Outlook” energingas redaktorius
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5
jau keliais atvejais yra aiškiai pabrėžęs rei
vaL po piet
Itedaktorlne prttBin — nuo U:M IM 1I:M vaL kalų pertvarkyti administracijos aparatų, ma
žiau kalbėti, bet daugiau dirbti ir tuoj dary
ti žygių, kad aprūpinti darbininkus darbais,
nes kitaip kraštas prieis liepto galų'.
LITHUANIAN DAILY PRIENŲ
Labai gaila, kad tokie veiklūs, sumanūs
Publlabed Daily, Bzoept Innday.
ir patyrę administratoriai, kaip Al. Smith,
BUBSCRIPTIONB: One Tear — f«.tt. Hx Montha
— fl.lt. Tbree Montks — tl.ll. One Montk — Tie. nepateko į naujosios vyriausybės kabinetų.
■arope — One Tear — IT.II, Blx Montks — |4.te.
Gal tokių vyrų ir yra p. Roosevelto kabinete,
0b»r — .Ue.
▲leertMa* ln “DRAUGAM* Mace besi rssntta
> bet kol kas plačioji visuomenė jų gabumų
ALvėrtlslnc ratee on applloatlon.
dar neturėjo progos patirti.

“DRAUGAS”

GAVĖNIOS
MINTYS

Sveikata - Brangus Turtas
RED. PASTABA: Jau vienuolikti metai, kai mu

yra civilizuotų žmonių išsilepinimas ir išdykumas; didžiau
sius ankstyvos senatvės kalti
ninkas yra per didis mėsos
vaitojimas, apsirijimas ir nu
tukimas.

Kaip greit bėga metai, taip sų dienrašty dr. Raėkus veda Sveikatos Skyrių. Jis
greit mainosi metų sezonai. teikia profesi Joną: lūs patarimus skaitytojams ir mie
Štai, ir vėl prasidėjo didysis lai atsakinėja j klausimus sveikatos dalykuose. Vist
kviečiami naudotis Sveikatos Skyrių. Taisyklės yra
pasninkas arba gavėnia. Ga šios:
Kaipo gydytojas ir lietuvių
vėnia yra svarbi katalikams,
prietelius, noriu kad lietuvių
1) Klausimus galima siųsti “Draugo” redukcijai,
nekatalikai jos neįvertina; di arba tiesiog Dr. Raėkut, 3051 W. 43rd SL, Chicago.
tauta būtų sveika ir laiminga.
Dllnols.
dysis pasninkas jiems yra ne
Gavėnios metu patariu myli
2) Siunčiant klausimus, visada reikia paduoti sa
suprantamas dalykas.
,
miems lietuviams prisipratin
vo vardą, pavardę ir adresą, nes daktaras nori ži
šiuo taip svarbiu gavėnios noti su kuo reikalą turi. Pavardė nebus skelbiama.
ti visada mažiau mėsos valmetu katalikai turi progos pa
3) Jei klausimo ir atsakymo negalima butų dė DR.A. m. raukto įgyti, dažniau pasninkauti ir
mąstyti apie svarbiausius da ti | laikraštį, tada klausėjui bus atsakyta laišku. *°51 chic«ųS£d Sl' sustiprinti savo sveikatų. Kvai
lykus, apie žmogaus čia, ant Ui tat visada reik pridėti pašto ienkelj ui 3 centus. Tel. Lafayette 30..7 Įfl- |)a(}auį:į yra pavojinga, O
žemės, buvimo tikslų, apie
Joja, per daug mėsos ir kiau- j pasninkąvimas yra sveika,
PASNINKAUTI, O NE
žmogaus mėnkumų, gyvenimo
'žinių suvalgo. Pilvotų ir nuGydytojo atsakymai į
BADAUTI, SVEIKA
trumpumų ir busimąjį pomir
tukusių lietuvių Amerikoje la ;
klausimus
tinį
gyvenimų
1
.
"DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago
Yra skirtumas tarp pasnin bai daug randasi ir retas jų i
susilaukia senatvės. Nuo per- j “‘"5“
Z" Chamas
Pirmųjų
gavėnios
dienų,
šve
kavimo ir badavimo.
THOMAS J. WALSH
sivalgymo ir nutukimo žmo .f“'1**™8paaiškinti
nl intus pelenus berdamas žmo
Pasninkauti
yra
sveika,
o
kas
do
liga
meštlungis,
ir ar
gui ant galvos kunigas sako: , , ,.
. .
..
gaus sveikatai ir gyvasčiai
Netikėtai pasimirė žymus Jungtinių Val
badauti sveikatai pavojinga; Į® .
...
galima nuo jo pasigydyt, kių
“Atmink, žmogau, dulkė esi v. . . , r- r v ... v
gręsia sekantieji pavojai: Ar
stybių senatorius ir vienas iš stipriausių ir
si
taisykle
liečia
tik
žmones
*
v
d
ir į dulkę pavirsi.”
VIETOJE PATARIMAS
tcnosclerozas, arba sukietėji- n.ane labai kankina. Ir žn
rimčiausių demokratų partijos vadų Thomas
normalės
sveikatos.
Čia prisimena žmogaus me
mas kraujagyslių; per didis nės kalba, kad Amerikos da
J. Walsh iš Montana valstybės.
nkumas ir verste verčia dau Jei džiovininkas, ar .ligos kraujo spūdis (high blood pre tarai tos ligos nepagydo, bei
Rytoj p. Rooseveltas užima šio krašto
Staigi ir netikėta mirtis ištraukė iš tik
giau kreipti dėmesio prie pa- nusilpnintas žmogus pasnin- SSUre), kuriuos apopleksija ga! aš nė nebuvau pas daktarus.
prezidento vietų. Drauge su juo valdžion įei
kų sudarytos p. Roosevelt’o vyriausybės vie žinimo tikrojo tikslo; mąstyti ikauja, tai lygiai sudaro savo u ištikti; cukrinė liga (diabe-jSu Pa3arba
zna visa eilė naujų žmonių, valdininkų, nuo
nų žymiausių narį, kuris kaipo veteranas po
apie paskutiniuosius keturis gyvybei pavojų kai kad ba-lfes mellitus); podagra, arba | Atsakymas M. Z.: — Meštkurių darbingumo ir sumanumo daug pareis
litikas, gabus teisininkas, tikimųsi, būt daug daiktus: mirtį, teismų, dangų dautų. Džiovininkams ir pa- lSęnarių gėla; širdies diegliai lungis yra raumenų spazmas,
krašto gerovė. Dėl to dabar kiekvienas rim
naujo įnešęs į jam paskirta ministerijų. Prieš ir pragarų. Atsiminęs pasku- įnagėliams pasninkauti neva-| (angina pectoris); akmenis tu- 'Meštlungis dažniausia kanmotas naujajai vyriausybei patarimas yra vie
. keletu dienų prezidento elekto jis buvo už- »
čiausius keturis daiktus, žmo- lia, nes tai yra lygu saužu- lzies pūslėje (gall-stones); ke ja neurastenikus, tūlos rūšies
toje.
Įtvirtintas, kaipo generalinis Jungtinių Vai
Labai gerų patarimų naujiems valdovams stybių prokuroras. Taip pat prieš keletu die gus pradeda gražiau gyvenimų dystei. Jei žmogus abejoja a- penų įvairios ligos; širdies Ii-| epileptikus ir baukščius žmo'nes. Žmonių kalbos būk Ameduoda Al. Šmith, buvęs New Yorko valsty nų velionis buvo vedęs turtingų kūbietę, su vesti, tampa maldingesnis irjpie savo sveikatų, privalo pa-lg0$; inkstų ligos ir t.t.
siklausti gydytojo, ar galima Senai jau vra patirta, kad ,llkos
bės gubernatorius, savo redaguojamam “New kuria grįžo į Vašingtoną dalyvauti istorinė gerume ištvermingesnis.
««<» ”<T>aKatalikai,
suprasdami
gavė
jam
pasninkauti,
ar
ne.
Outlook” žurnale. Jis pataria demokratų par se iškilmėse — naujojo prezidento inauguratie. kurie per daug mėsos val- |^tio> ?“ ne,ikslioB> nes mė
. .
, . ..
. .
inos svarbų, stengiasi sušilaitijai, paėmusiai krašto vairų į savo rankas, rijoj. Toj. mirta,
be abęjOJ.n.0, geroka. ap.ikyĮi nuo triukžmi
iUnJ . Pasninkauti, tai reiškia va- go, dažniau serga pneumonia, d,?'nos n,okstos visame pašaunusikratyti bigotu, tanatikų, demagogų, suk gadins ir inauguracijos .Skdimų nuota.k,. ,ksnlįllil„v> „eina .
pa ldvti savo apetitu tai reiškia'dažniau suserga apendicitu,,5/1® yra vtenodaa; taigi Amcčių, melagių ir tam panašių politikierių, ku
susilaikvti nuo persivalgymo'dažniau gauna reumatizmu ir|rikos
nel geresni
Nors senatorius T. J. Walsh buvo seny- įsninkauja, stengiasi įgyvendiriems nerūpi nei valstybės nei žmonių gerovė,
ir nuo išdykavimo. Kas duo- inkstą ligas, ir visokias vidų- l"''1 blo8esnl uz Europos gydy.
Į tojus. Gydytojo pagalba tams
bet jų pačių kišenė. Be to, p. Smith p. Roose- vas žmogus, 72 metų amžiaus, tačiau politi- ’nti savyje daugiau painaldu- da valių savo kūno geidulia- lrįų ligas.
niame
krašto
gyvenime
dar
labai
aktingai
mo,
skaito
geras,
naudingas
Velto administracijai pataria nukapoti valdi 11
t
i
ikehars
r i.. atvejais
* -• i i.buvo iknygas, susitelkime
. ...
,
tų gamta
kada nors nu- Nuo išmintingo pasninko tai gali būt labai naudinga.
dalyvavo.
Jo
vardas
daro
an
,
,.
ninkų aukštas algas, sumažinti nuosavybių
matymus Kristaus kančios ir|ball<’Z‘a' kok“
I,g“ P"' nieks neserga; atpenč, pasnin Atsakymas P. L. — Jei ta
(real estate) mokesčius švietimo rėmimui, minimas kaipo demokratų kandidato į pre
slegia.
kaujančių sveikata, kūno bei mstų vaikas negali gerti žu
paskelbti laikinų moratoriumų (atidėjimų) zidentus. Partijos konvencijose ir visame po Kristaus šventais pavyzdžiais
vies trano (cod liver oil), jei
litiškame veikime jis svarbų vaidmenį vai gyvenimų veda. Žodžiu, daro Amerikoje. •lietuviai per proto pajėgos sustiprėja.
forklo-zavimų visame krašte.
Su
pasninku
daug
ligų
ga

nuo paprasto trano vemia ir
dindavo. Dėl to demokratų partija netenka tai, kų Šventoji Katalikų. Ba-; da’’g proteino maisto suvarGub. AK Smith, kuris yra pasižymėjęs, rimto vado, o naujoji administracija patyru žnyčia mokina, kaip tikroji!------------- —*-------------------- lima išgydyti. Sakysime to- netenka apetito, tai verčiau
kias ligas kaip diabetes, gas- 'neversti jo gerti. Pamėginkikaipo gabus politikas, sumanus ir geras ad sio politiko- ir darbininko.
motina savo vaikelius.
vė jai valdžių bei galių vesti i
tric uleer, podagra vien tik Itc duoti “Irradol-A Parke Daministratorius, pataria panaikinti visas po
Šen. Thomas J. AValsh buvo katalikas.
Gavėnios taisyklės visų tau žmones išganvmo keliu.
su pasninku ir tegalima pagy- vis,” kurs yra skanus ir nezicijas, kurios nėra reikalingos valdžios pa
tų katalikiškose bažnyčiose bū Kas Bažnyčios neklauso, pa
“
Literary
Digest
”
pranašauja,
kad
ne

jturi blogo kvapo.
dyti.
laikymui. Palaikyti valdžioje tuos valdinin
na perskaitytos ir išaiškintos, ties Dievo neklauso!
senai
kongreso
atšauktąjį
prohibicijos
Įsta

kus, nežiūrint kokios partijos jie nebūtų, ku
Taigi, katalikai jas žino, suTaigi, naudodamiesi tuo Kol žmogus sveikas, stiprus
rie turi daug patyrimo, gerai eina savo pa tymo bilių ratifikuos 46 valstybės. Gera nau pranta ir sulig tų taisyklių brangiu gavėnios metu, kaip ir produktyvus, tol jis skai ŪKININKAS RADO GELEreigas ir teisingai tarnauja valstybei ir Žmo jiena. Tik čia kįla laiko klausimas. Bet įsta
/ ŽINIŲ VARLĮ ū
gavėnios metu gyvenimų veda. dera, geriau aprūpinsime savo tosi jaunas. Ligos greit žmo
nėms. Departamentų direktoriams palikti tymo atšaukimui užtenka ir 36 valstybių. Dėl to nėra reikalo čia jas mi- nemirtingos sielos
reikalus, gų pasendina. Kas turėjo pra
laisvas rankas pasirinkti darbininkus sulig Kuo greičiau kraštas nusikratys prohibicijos nėti, bei aiškinti.
Marijampolės apskf., šeš
susitelkime labiau susivienv džių, tas turės pabaigų; kas
savo nuožiūros, taip pat neatsižvelgiant į po įstatymo, tuo jam bus geriau.
Žmonės, kurie galėdami ne- sime su savo Sutvėrėju. Sykiu gimė, tas turės mirti. Jaunys- tokų valsčiaus vienas ūkininlitinius skirtumus, kad užtikrinti departa
“P. B.” teisingai sako: “Revoliucinė dva užlaiko gavėnios taisyklių, ne- sutaupysime sau daugiau dva- tės eliriro nesiranda, ir nuo kas laukuose pastebėjo keistų
mento administracijai pasisekimų.
šia ugdoma. Tik Bažnyčios skelbiamoji tei gyvena sulig Bažnyčios įsaky- sinio turto, kuris baigiant gy senatvės vaistų nėra. Bet kei- geležinių varlių. Jų
nugara
singumo
ir
meilės
evoliucija
pagydys
pasaulį
Šie patarimai, be jokio abejojimo, yra
nių, nusikalsta Bažnyčiai, nu-1 veninių šioj ašarų pakalnėj sta, kad civilizuoti žmonės su- tokia stipri, kad nebijo nė di
ir
apsaugos
nuo
baisios
raudonosios
revoliurimti ir reikalingi. Jei naujoji vyriausybė
sikalsta Viešpačiui Dievui, nes bus mums visiems reikalingas laukę 45 metų amžiaus pra- delių smūgių. Varlės gyvena
užtektinai turės drąsos jais naudotis, ji tu- cijos, n
j Dievas Bažnyčių įsteigė ir da-

“DRAUGAS”

Kun. Pr. J. Vaitukaitis deda ūmai senti. Čia kaltas po namų pamatais ir vandeny.

Kun. A. Petrauskas, M.I.C,

Sveika Marija
(Tęsinys)
,i

Pažvelk dar sykį į tų menkutėlį, dar
bo sunaikintų žmogelį, ir pažiūrėk į tų
puikųjį platųjį pasaulį, į tas mėlynąsias
dangaus erdves, į tų skaisčiųjų saulelę ir
pagalvok dar sykį: kokia didė yra ta že
mė — mūsų maitintojėlė, ir jos kalnai, lr
ežerai, ir jūros bei upės.... Kiek aukso ir
sidabro slepiasi žemės viduriuose, koks
plotis, gylis ir aukštis pasaulio erdvių —
be galo ir be krašto!... Kokia galybė čia
Viešpaties sudėta!
Bet ir tame menkame, lyg kad už
mirštame, žmoguje nemažiau rasi Dievo
galybės sukrauta, jei mokėsi į jį ir jo
vargus sielos akimis žiūrėti. Iš tikro, ten
rasi daug daugiau tos galybės, negu kad
visame .puikiame pasaulyje jes surasti
gali! Mokėk tik ieškoti,* o šen ir ten rasi
tokių nuostabių žmonių, kurie aiškiau už
saulės spindulias šviečia savo doryliėinis
ir lyg gryniausias deimantas blizga tarp
savo brolių....... Jie vargsta, jie kryžiais
prisloginti, jie trokšta ir badauja... bet
jų darbai didi, jų pasišventimui nėra ri
bos... Jie kvepia gardžiau, negu kad grai rožės įali kvepėti...

Artimo meilės pavyzdys
Štai 'imkime pavyzdžiui tokius, kaip
šv. Vincentas Pctulietis, kursai yra įstei
gęs gailestingųjų seselių kongregacijų. !
Pažiūrėk į jo gyvenimų, į jo darbus, į
gailestingųjų jo širdį, į jo pasiaukojimų
vargstantiems broliams tarnauti... Klau
siu, ar nerasi Viešpaties didžiagalybės,
ap«ireišku8toH jame aiškiau, negu puikaus
pasaulio surėdyme ! Kų pasakysi apie to
kį jo pasielgimą!

-— Vieną kartų pamatė jis laimi nu
siminusį jaunų žmogų, kurs nekaltai bu
vo teismo pasmerktas į sunkius ant laivo
darbus. Sužinojęs iš jo, kad namieje pa
likęs jaunų savb moterį su kūdikiu di
džiausiame \arge, nes nesą kam uždirbti
jiedviem duonos kųsnio, kų daro šventa
sis Vincentas! — Liepia nelaimingajam
eiti sau namo, į>as savuosius, o jo vieton
pats liekasi; geležinius grandinius nuo
, pasmerktojo kojų nukabina ir liepia pats
j save jaisiais apkaldbiti ir paėmęs irklą
į rankas, lyg didžiausias prasikaltėlis,
prakaitu apsiliejęs dienų naktį dirba ant
laivo... O čia užvaizdu be pasigailėjimo
plaka ir plūsta, kaip išmanydama; darlsi
draugai juokiasi ir biauriai pliauškia... Jis
gi kenčia kantriai. Ir vis tai dėl artimo
meilės!
Man rodot, toksai žmogus, galįs tiek
padaryti ir tiek dėl artimo kentėti — drū-

tesnis yra už anų šimtametį ųžuolų; didis kaip didžiausias kalnas; brangus kaip '
auksas ir brangiausi akmens...
!
Švelnumo pavyzdys
Arba štai kaip šv. Pranciškus Salesietis, kuris vieno advokato koliojainas
kuo šlykščiausiais žodžiais, užuot pykęs,
meiliai jam atsako: “Kad tamsta iš di
delio savo jąkčio ir akį man išluptum,
tai aš viena likusia dar meiliai į tave
žiūrėčiau.” Tokia atsakymas ir tokia .šir
dis turėti, kada čia neteisingai plūsta ir
keikia — ar negiažiaus yra už tų aušros
žvaigždelę, kuri, prūsiški račius tamsiųjų
debesų skraislę, vidurnaktyje ramiai sau
spindi tuomet, kai audra ūžia ir perkū
nijos dunda: ji nedreba nuo perkūnijų,
negęsta nuo lietaus!...
nuyatf'jinuis
Šventoji Joana, kad ir buvo aukšto
luomo moteriškė, bet dėl Jėzaus Kristaus
taip buvo numylėjus kuo didžiausius li
gonius, kad nesidrovėdavo dirbti prie jų
tokius darbus, kurių paprasčiausia tar
naitė ir už didžiausių užmokestį neapsiimtų daryti.
A’iena moteriškė sirgo vėžiu, kurs
šlykščiai sugadino jai visų veidą. Nenau
dėlis vyras šlykštėdamaris ligonės, išvijo
jų iš savo namų. Netekus prieglaudos
vargšė atėjo pas šv. Joaną Ši maloniai
us, kaip Viešpaties

atsiųstųjų jai dovanų. Kasdien po tris
sykius atlankydavo ligonę, jų ramindama
ir perrišdama jos žaizdas. Vėžys tačiau
vis platinosi labyn. Sunaikino veidus ir
visų burnų taip, kad mėsos visiškai nu
puvo ir nukrito. Jau net kaklaš ir krū
tinė pradėjo pūti. Nenuostabu tad, jei
kambaryje oras taip atsiduodavo, lyg kad
nuo trijų savaičių pūvųs lavonas būtų te
nai paguldytas.
Ir taip traukėsi trejus metus. Šv. Jo
ana nepasibihurėjo, bet, lyg geriausia mo
tina apie savo kūdikį, vaikščiojo apie tų
gyvai pūvanti lavonų. Pagalios ir gerklė
prapnvo ir valgydinti jų reikėjo' ne per
burnų, liet per prapuvusių kakle skylę...
Ne vienų, tik beskaitant tų aprašy
mų, jau perims pasibiaurėjimo šiurpu
liai, tuo tarpu gi šv. Joana ne knygose
tai skaitė, bet kasilien savo akimis maty
davo ir rankomis lytėdavosi ir miela ir
gera jai buvo. Argi toks darbas Dievui
ir žmonėms nėra gražesnis už tas mūsų
darželiuose kvepiančias rožes Ir, lyg snie
gas, baltąsias lauko lelijas?
Tikėjimo tvirtumas
Arba štai vėl paveikslas. Pirmais
krikščionystės amžiais gyveno vienas se
nelis. .lis buvo vyskupas, jo vardas —
Polikarpas. Atvarytas pagonų teisman už
Jėzaus Kristaus mokslų, drųsiai stojo

nų iš dviejų pasirinkti: arba išsižadėti
Kristaus ir savo gyvybę apsaugoti, arba
didžiausias kančias kentėti ir mirti už
Jėzų:
— Išsižadėk Kristaus, — tarė j
teisėjas, — tai laisvų tave paleisiu!
Polikarpas atsako: '
— Jau šešiasdešimt ir aštuonerius
metus Jam tarnauju ir nieko pikta Jis
man nepadarė. Ir kaip gi galiu aš išsi
žadėti To, kuris mane išgelbėjo!—
Kada lievotą senelį užvesta ant lau
žo sudeginti, jis nudžiugęs meldžiasi
Aukščiausiajam: “Garbinu Tave, Viešpa
tie Dieve, už suteiktą man malonę, kad
šiandien ir Šioje valandoje galėsiu dėl
Tavęs kentėti ir būti Tavo Sūnaus ken
tėjimų dalininku. Imk mane Sau kaip de
ginamąją atvašą. Šlovinu ir garbinu aš
Tave kartu su dangiškuoju Tavo Sūnum
Jėzum Kristumi. Tau ir Jam ir Šventa
jai Dvasiai tebūnie garbė per amžius.
Amen.” Ir vos jis užbaigė savo maldų,
užkurta laužas.
Ar negražesnė ši malda ir atsakymas
šio senelio už gražiausių lankstingalos
čiulbėjimą gražią gegužės naktį!

prieš teisėjus. Ir kada jotu pasiūlyta vįe-

akys bijo šviesos.
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(Tęsinys 3 pusi.)
Tikro gyvenimo kelias saulėtas. Dėl
to piktos valios žmonės neina juo, nes jų
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Penktadienis, kovo 3 d., 1933
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Detroito Lietuviu Žinios
kos visi turėjo pažinti, kas sudarė: E. Paurazienė, J. MeLIETUVIAI TARPE
įino komisijos vardu, sveikino i kad visas jo susiraminimas tai jo kalbėtoją; drauge važiavo
yra lietuviai.
dinienė, P. Medonienė, E. KreSVETIMTAUČIŲ
kleboną, svečius ir skaitlingą'Vyčiai. Esą, vieni pamėgę žu- kun. Mačiulionis.
{publiką, pažymėjo vakarienės vavimą, medžioklę, golfą ir ki-j Visa suglaudus, įvykis paVakare dalyvavo būrys gai- nūdienė, M. Uždavinienė. Svelestingų
sesučių, kurios prike- tainėj darbavos: A. KrembVasario 23 d. vakare, Die
Į svarbą’ ir kviečia Matą Šimonį tokį sportą, o jis labiausiai darė neišdildomus įspūdžius.
SUKAKTUVIŲ IŠKILMĖS
'programui vadovauti.
pamėgęs jaunimą, kuriame Daug ačiū kun. E. Šteigmo- vo Apvaizdos ligoninės name, pė skanių “pyragų” užkand- lienė, A. Balkienė, O. SkuliePAVYKO
žiams.
nė, E. Vaičiulienė. Visas pelProgramas ėjo šia tvarka. randas patenkinimo. Sykiu di- nui, solistei S. Greičienei, R, (Provideneo ITospital Irome)
Vakaro rengėjos dėkojo art. nes paskirtas parapijai už ką
rbdami vyčius pavyko išaugi-Į Greičiūtei, pp. Štaupams, K. Martlia Higgins Auditorijoje,
Vas. 26 d. pasiliks Detroi- 1. M. Bendoraitis parap. ko- nti virš 300 narių, kuriems Stupinkevičiui ir kitiems, ku įvyko naujausių madų paroda M. čižauskienei už išpildytą klebonas širdingai są-tėms pa
to lietuvių istorijoj. Smagu,n,|tetą vardu sveikino ir dėbus galima pavesti parapija ir ,1'ie atvyko į šias sukaktuves; (Fasbion show), kurį persta dalį programos ir pakvietimą ikojo.
Ten buvęs
yra pasidalinti su visuomene ,k°j° klebonui už ištikimą dalietuvių
grupės.
Dalyvė
dr-jų darbuotė. Jo kalba buvo Stepulioniams, Adomaičiams tė žymiausia Detroito motori
įspūdingu gražiu sukaktuvių Gaiotę per 12 metų.
PADĖKA
'palydėta dideliu rankų ploji už vaišinimą svečių; rengėja- škij rūbų krautuvė “Siegel,”
paminėjimu .12 metų klebona 2. J. Aukštakalnis akordinu mu.
LAIDOTUVĖS
ms V. Bendoraičiui, A. Petru- Taipgi buvo užkandžiai ir so
vimo Šv. Antano parap. gerb. 'pagriežė net tris muzikos ga
Mr. John Čizauskas
Programo vedėjas, padėko lini ir A. Vilčiškui už priren- kis grojant Del Delbridge rū
kun. I. F. Boreišio ir gyvavl- balėlius. Jaunas vaikas, bet
Vasario 25 d., su Šv. Jur 297 Leicester Court
,di jo orkestrai.
jęs ‘svečiams ir visai publikai gimą visos pramogos.
’ino L. Vyčių 102 kp. ir Šv. gabus muzikantas.
i
Nauja plunksna Vakarą surengė Dievo Apv. gio bažnyčios apeigomis Mt. Detroit, Michigan
P“ilinkAntano parapijos. Šios trejo 3. Lapinskaitė, Šv. Antano 1'a>)ra5S eiti
ligoninės rėmėjos Mrs. Goslav O'ivet kapinėse palaidota a. a. My dear Mr. Cizauskas:
° kltt s.Mo P™
pos sukaktuvės yra reikšmin I»r. mokyklos mokinė pa<le.
Ij. MeClellan pirmininkė ir ki- Marijona Bundzienė, sulaukus
The Committee of Manage
\ įsi linksminosi ir su svečiais
gos.
' Į H ' K klernavo gerb. kun. I. F. Boment
of the International In
tos
tikslu
sušelpti
neturtin(
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metų.
clevelandiečiais,
youngstoįvSumą laikė kleb. kun. I. F. reišiui sveikinimo eiles.
gus ligoninės vaikučius.
-Per laidotuves šv. Mišias stitute wisii me to tbank you
mečiais įspūdžiais dalinosi.
Boreišis. Kun. E. Šteigmonas, 4. K. Stupinkevičius patie
Kadangi šiame programe da lodcė kun. J. Cižauskas, kun. and your brother Reverend
Šv. Jurgio parapijoje kas- ,
, „ y.v , ,
.
, ...
. ,
,r
J^fcfoung$town, O., pasakė kė gražus komplimentus.
Vakarėlis svečiams pagerbti meį turime Rekolekcijas ir Mi yvavo ®rt‘
Cizauskienė, tai i Valaitis ir kun. Masevicius. Cizauskas and the members of
pamokslą. Dainininkė 5. K. Štaupas džiaugėsi, kad
ino-'ssijas,
iias
įdomumo traukiami nuvykome Kun. J. Čižanskas pasakė grau St. George”; Cboir for the ve( Rengimo komisija, įkainoJ^ffsė Greičienė iš Cleveland, detroitįečiai turi tokį vadą, dama clevelandiečių atjauti T? -+
x
i i i • {gražus būrelis lietuvių k. a. dų pamokslą. Giedojo art. J. ry deliglitfnl musie whicli you
O., žavingai giedojo “Sveika ku!^s yra v’Liį mylimas ir nemą, pas parapijos komiteto jas davė mums įžymus pamo gerb. kun. J. Čizauskas, muz. M. Cizauskai. Bažnyčia buvo rendered on Litliuanian Niglit.
Marija” (V. Greičiaus). L. Vy miHstainai darbuojasi,
Members of the Committee
narį P. Adomaičius, vas. 27 d., kslininkas kun. J. Jakaitis, J. Čizauskas, p. Aukščiūnai, papuošta gedulu.
čių 102 kp. choras ved. varg.
Tiiniirkutis mokyklos vabuvo suruošus S. Greičienei,R. i marijonas, kuris daug naudos p-lės S. Bukšaitė, A. Juocnu-1 Nuoširdžiai patarnavo gra have spcken to me of the exJ. A. Blažio, gražiai giedojo,1'111 PaJe-lemavo sveikinimo
cclient work of your cboir and
kaitė, O. ir A. Pucetaitės, J. .korius Ch. Stepanauskas.
Greičiūtei, K. ir P. štaupams atne§ė siehj įgganymui.
mišias ir dvi giesmes. Bažny-;cdes*
A. a. Marijona Bundzienė we Lope that we niay have
ITsaris ir P. Tamelis.
vakarėlį. Dalyvavo kun. I. F.
čia buvo pilna žmonių. Matė- > 7. O. 1 iragięnė sveikino Šv.
Kovo
6
d.
vakare
prasidės
priklausė
Mot. Są-gos 54 kp., the pleasure of hearing you
Boreišis ir visa eilė artimųjų
Dalyvavusieji neapsirikome.
Ražančiaus
dr-jos
vardu.
si ir iš toliau atvažiavusių.
draugų — virš 20 asmenų. P-' mi^os» gurias ves kun. J. Mos ten pamatėme tai, ką re- todėl s^tės Jai atidavė tinka- 'again on some future program.
Dėka Sesučių mokytojų pran- 13. V. Stepulionienė Moterų os Adomaitienės pagaminta Lružikas, jėzuitas, vienas Įžy- tai galima matyti.
i-~x.„
x
Ir visi ir'.^ Paska
tinį patarnavimą:
in įYou deserve great credit for
eiškiečių, altorius buvo labai Sąjungos 64 kp. pirm. svei skani vakarienė, gardus midus lr’aufaiJ pamokslininkų.
džiaugėmės tąja proga.
|coipore išklausė šv. Mišių ir į dtveloping a cboir which ia
kino kuopos vardu.
gražiai gėlėmis pauostas.
palydėjo Į kapus. Saldaus at- so successful.
9. J. A. Blažys, pasakęs a- visus patenkino. Paskui padai Pirmadienį ir antradienį Mums, lietuviams, darė ne ilsio tau brangi sąjungiete!
Cordially yours,
Sukaktuvių puotos
nckdotų, sveikino Vyčių cho nuota visa eilė dainų, kuriom bus sakomi pamokslai vien tik mažo įspūdžio: toji puošni sa
fiąjungietė
Mrs. M. R. Keyworth
programas
pianu skambino p-lė R. Grei- -moterims ir merginoms. Kitos lė su Dievo paveikslais aut
ro vardu.
Chairman
Vakare 6 vai. pradėjo pu 10. S. Greičienė solo “Ei už čiūtė, pažaista ir kun. I. F. įdienos bus pavestos visiems. sienų. Turtuolių papuošalai ir
X Kovo 4 ir 5 dd. p. Lukšis
blika rinktis į didžiulę Lietu- traukim tąją dainą” (\* Grei- Boreišiui padainuota daina Penktadienį prasidės 40 vai.
jų mandagumas. Ir negalima rodys Lietuvą judamuose pavių svet., kurioj viskas buvo
-jautriai ‘ pa(iaįnav0. ‘‘Leiskit į tėvynę”. Vakaras atlaidai. Sekmadienio rytą viišdreikšti, l.aip mes jautėmės j veiksluose. Įžanga pigi, visi
praleista linksmai.
išpuošta: stalai gėlėmis nusta- TriukSmingu rankl| ,
įsa parapija ir draugijos “m
kada mūs, art. M. Čižauskie- kviečiami ateiti pamatyti įdotyli; priešakyje stovėjo gar- a(8lu,kta dar
dainav0 <<ži. Kun. Boreišis užprašo visus corpore
priims šv. Komuni- nei perstatant, sveikino viso
X Šv. Petro parapijos kle
mus paveikslus.
pas save
I ją.
bes stalas su dideliu keiksu 12
nok mergužėlė” antrą kartą
kie teisėjai, advokatai, daktabonas prašo “Draugo” skai
X Gavėnios
metu pamaldos
žvakučių.
Rytdienai
knn.
Boreišis
už-1
3
vai.
popiet
bus
pamoksrai
ir
kiti
.
Taipgi
mua
bažnvėioie'
l„,<
tre
iššaukta padainavo “Pamylė
’
■ . )
■
■ tytojų platinti tarp žmonių
Kol publika susirinko, žtr- jau vakar.” Ponios S. Grei- siprašė visus atsilankyti pas 'las tretininkams ir palaimini- !dino arti scan0Sj kad matvtu(Tąsa ant 4-to pusl.l
čiadieniais ir penktadieniais,
mutinėj•' svetainėjJ linksminta- Icienes švelnus,
g ,_
v .
|ni(J
tautos artistę
žavingas dai jį, nes tą dieną (vas. 28 d.) mas vaikelių.
7:30 vai. vakare. Sekmadie
navimas publiką žavėjo. Pianu suėjo lygiai ,13 metų kaip į-' 7:30 vai. vakare bus iškilDaug matėsi kunigų. Tarpe niais Graudūs Verksniai 3 v.
L. Vyčių pinu. V. Bendo
akompanavo • jos dukrelė Re- šventintas j kunigus ir dar tu- \minga su procesija misijų ir
jų ir mūsų gerb. kun. J. Či- popiet.
raitis visus pakvietė vakarie gina Greičiūtė.
rįs tų metų dovanų. Visi suti 40 vai. atlaidų užbaiga.
žauskas.
i
j X Kovo 7 d., 7:30 vakarb
nei. Nors salėj buvo daug vie 11. Kalba kun. E. Šteigmo ko atsilankyti.
,T
,
...
. . x , .
Pamaldos per misijas kas- Susėdame ir tylime, kaip nu hus mėn. susirinkimas Spau- Į
tos, bet visi netilpo.
vėliau paskirto lai- i- , ,
o
,
, . . „
nas. Savo ilgoj kalboj daug , .Nuvykęs
MARIJONA
j \x-x dlcn bus: 8 val- rytais ir 7:30 tilęs miškas ir laukiame kas,/ios Rėmėjų Dr-jos mokyklon
ko
radau
būreli
svečių,
jų
taPrie garbės stalo sėdėjo ju gražių žodžių suteikė kun. I.
BUNDZIENĖ
čia toliau bus? Tarpe tokių svetainėje. Visi atstovai ma
biliatas kun. I. F. Boreišis, F. Boreišiui; pabrėžė jo atsie rpe ir svečią kun. Mačiulionį, į Išpažintys kas dieną rytais
(Po tėvais Jankauskaitė)
aukštuolių mums net sunkoka lonės dalyvauti.
‘Draugo” administratorių, ku •
kun. E. Šteigmonas, S. Grei ktą tikslą mokslo šakoj; pa ris
Mirė Vasario 2^ d., 1933 m..
lydėjo i New York J.’ E. ir vaka'rals»Ještadienį popiet, .buvo tinkamai užsilaikyti. Bet
7:15 vai. vak., Providence li
čienė, K. ir P. Štaupai, cleve siryžimą organizuoti jaunimą
goninėj, 50 m. senun’o. Kjlo iė
i
7 T>-’- t in v pradedant 2 vai. ir vakare. stengėmės...
- PADĖKOS ŽODIS MOTERŲ
Skraudžių pa,rap., Gudelių kai
vyskupą
Petrą
Bucą;
J.
E.
bur
,
,
,
■.
v
.
.
.
landiečiai, K. Stupinkevičius Vyčius, kuriems rengė darbuo
mo, Suvalkų rėdybos.
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Bus keletas svečių kunigų,
SĄJUNGOS 54 KP.
Scenoje pasirodo vakaro ve
Paliko
dideliame nuliūdime
vo
apsistojęs
miesto
pakrašty,
nakrastv.
,
tės
dirvą.
Kun.
E.
Šteigmono
ir dar viena pora tėvas su du
vyrų Jurgį, dukterį Alenų, du
dėjas garsus gerklės specijalisunu: Kazimierų ir Jurgį, dvi
krele iš Youngstoįvn, O. M. graži iškalba visiems patiko. kad atliktų svarbų reikalą. Brangus lietuvi! Misijos yseseris, fc.rolį, brolienę, du SvoKasmet
paskutinį
šekmadie
stas
Dr.
G.
MeClellan,
kuris
geriu ir kitų giminių.
Bendoraitis, Šv. Antano para 12. Pakviestas pats jubilia Labai laiku ir vietoj pasitai- ,ra patogiausias laikas sutva
Velionė priklausė prie A. I,.
nį
prieš
užgavėnes,
M.
S.
54
perstato
art.
M.
Čižauskienę,
R. K. Moterų Sųjungos 54 kps.
pijos komitetų pirm., kuris tas kun. I. F. Boreišis. Jis kė su kun. Mačiulioniu pla- rkyti sąžinę, susidraugauti su
ir A. U. R. K. Susivienimo 171
kaipo lietuvių tautos artiste kP- parapijos naudai suruošia
kps. laidotuvės jvyko H u baloj.
nuo pat pradžios dar tebesi buvo iš eilės dvyliktas. Publi čiau pasikalbėti apie veikimą, P’-evu ir apturėti didžiausių - • veikėją padainuoti, suteik- {val<arą. Šįmet gražų vakarą
Vasario 25 d., 1 933, atlydėta Į
šv. Jurgio para p. bažnyčių, kur
ka nekantriai laukė, kad iš ypač “Draugo” Detroito Žinių malonių sielos išganymui. Lai
darbuoja.
jv.vko gedulingos pamaldos už
durnas gražių komplimentų ir,k«<>Pa suruošė vasario 26 d.
velionės sielų. Po piėnaldų nu
Kun. Boreišiui atkalbėjus girstų jo žodžius. Kun. Borei reikalais. Nėra abejonės, kad nelieka nei vieno lietuvio, ku- pačiai lietuvių tautai. Art. M. I^’ionių buvo pilna svetainė.
lydėta j Mt. Olivet kapines.'
kun.
Mačiulionio
atsilankvmas
Ks
drįstų
paniekint
tas
branNuoširdžiai dėkojame už su
šis reiškė dėkingumą rengėmaldą, prasidėjo vaišės.
teikia paskutini patarnavimų a.
Čižauskienė
liko
apdovanota
Matės
keletas
ir
svetimtaučių,
ų. Marijonai Bundzienei gerb.
misijas, arba atstumti
Pavalgius Vyčių pirm. V. jams, kad dirbdamas per 12 jr dar tokiam skaitlingam būkun. J. Čižauskui, Jonui ir Ma
gausiais aplodismentais, o nu- ,ku' ie gėrėjosi moterų sumanu
metų
’
buvo
pilnai
pasitenkinęs,
kur
dalyvavo
ir
svečiai
nuo
savęs
Dievo
malones.
Gal
rijonai člžauskams, taip pat aBendoraitis, kuopos ir rengi čiu
visiems, kurio prisidėjo su
lipus
nuo
scenos
nuoširdžiais
darbštumu.
Bunco
ir
korclevelandiečiai, nepasiliks be tos misijos jau bus mums paffv. Mišių aukomis i,r gėlėmis
ir visiems, kurie tik kuo nors
tų lošimui buvo duota 10 do
iiiiiiiimiiiiiiiKiiiiiiiimmiiiiiimimimiiiiiiDiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM geresnių sėkmių. Tikimės, kad skutinės, kitų gal nesulauk- sv 'akinimais.
prisidėjote prie a. a. Marijonos
laidotuvių ir suteiktų mums jū
vanų.
Visas
dovanas
aukojo
kuomet grįš iš New Yorko, sun, tat pasistenkim kasdien Kada buvo rodomos visokios
sų užuojautų.
Ačiū grab. K. Stepanauskui
kad bus galima plačiau su ad- dalyvauti, kitus paraginti ir'mados
ir
vėl
dr.
G.
MeClellan
pa
“
JOS
f
'4.itingiet(\s
:
J.
Degu

už mandagu patarnavimų.
ados ir vėl dr. G. MeClellan
BALSUOKIT UŽ
tienė, M. čižauskienė, B. DrnNuliūdę: Vyras, Duktė Ir 'Sū
5 {ministratorium pasitarti.
su savim į misijas atsivesti.
nui.
pareiškė, kad dabar jau bus
s Pasivaišinus,
pasikalbėjusi Nuoširdžiai kviečia visus į perstatyta mada iš Lietuvos skauskienė, M. Bartkienė, E.
svečiai išvažiavo atlankyti Misijas
* ir padainuos savo tautiečiams Paurazienė, M. Stankienė, A.
Kun. J. čižiuskas lietuviškai. Manau, sau. Ką? Stepanauskienė, E. Vaičūnie- Phone Lafayette 1275
kun. Coughlin’ą garsųjį radi-į
nė.
COMMON PLEAS COURT
I
Jis juokiasi iš mūs! Nugi stai
T. Jurėnas aukojo visus už
ga išeina į sceną art. M. Či-1
KOVO
D. RINKIMUOSE
GRABORIUS
kandžius.
'y
žauskienė lietuviškame kostiu
1942
—25th STREET
Vakaro • engimo komisiją
Balsuokite Už
me ir, muz. J. Čižauskui akoniauuojant, dainuoja “Kur ba «MiiiiiiiimiimimiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiimmmiiiimHiiiiiiiiiimiimiiiia
Demokratą
|
Judge Charles Rukūžė samanota ” ir “Vieną
pamylėjau.” Nustebome. Pu m5
nil>
| biner yra lietuviams
~
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
S
blika ko delnų nesuskaldė be Sj Gydau visokias ilgas. Vartoju naujausius gydymo Įrankius: Elektros E
Lempas, Artificiališkų Saulės šviesų, Dlathermlų, Sinusoldal Lr t.t. K
| artimas teisėjas ir žyplodama, o mūsų ko širdis ne S
E
Bandau kraujų, šlapumų ir t. t. Prieinamų kaina.
s
COUNTY AUDITOR
3
Speclallškumas:
Ligos
moterų
Ir
Ilgos
vidurių,
nervų
Ir
reumatizmo.
E
sprogo iš džiaugsmo.
E
Valandos: 10—t dienų Ir 4—8 vakare.
S
Gimęs ir augęs Detroite;
| mus žmogus, vertas
12438 Jos. Campau Avė., kampas Halleck, Detroit
Ę
Po šitokio įvykio mes tik =
baigęs Detroito universi
~
Telefone
dienų
Ir
naktj:
TOWN8END
6
—
1600
•
t „4 V.nV 4«T, kiiirr. mikli
Telefoną* dienų ir naktj: TOWNSKNn «—moo
—
| teisėjo vietos.
tetą; niekados nebuvo va
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WEST SIDE

EAST SIDE

IŠ ŠV. PETRO PARAPIJOS

A.

A.

JUDGE CHARLES RUDINER

D. B, BRAZIS

6

CHAS A. BDCK

|

VISI

|

BALSUOKITE

ldžios darbe, didelis žino
vas biznio šakoje kaip tik
tinkamas būti County Auditor. Visi balsuokite už
C. A. BUCK, KOVO 6 d.

DR. J. B. RYDZAUSKAS

I

NAUJA CENTO PRAMONĖ TUO JAUS PARSIDUODA!!!
Nuo vieno Iki penkių centų "Blg Flash" Speelal. Krautuvės perka vienų, du tris ar
daugiau po $1.00. Pardavėjui Jeina 12.20 Caah Ir pardavėjas gauna "Dovanų” kurių
gali parduoti už $1.00. Viskas reikalinga parūpinta Jums kainuoja 65c. Užaisakykite
išmėginimui tuzinų už $7.80 ar pasiuskit 72c paštu. Chicagos vyrai atsišaukite j ofisų.

PARISIAN RING COMPANY
30 North Dearbom Street,

“Dcpt. 4.”

CHICAGO, 1LL.

««a««

I

AS
CHICAGOJE

r* 'uir+ndienis, kovo 3 d., 1933

D R A TT Ct

i bus “Fredeiiek llouk Law”
MARQUETTE PARK Į pijus svetainėj gerai pavyko.
'dėl ištarmės ir pasielgimo su
Pelnas buvo skiriamas para
ZINUTĖS
i išlavintais žmonėmis. Litera
pijos naudai. Vakaras ruošta
tūros nariai imasi paniokinan- “ANDRIAUS ŠELMYSTĖS” nmitė virėją, 4dalikatnas’ pra' be ndrai vyčių ir mergaičių
M*
DALYVAUS DVASINĖJ
Įeius dalykus ir nekarti} jau
sedaliečių.
'neūziškas tarnas, du jauni vyPUOTOJ
! gražiai pas įrodė.
Nckalto Prasidėjimo para- rukai, universiteto studentai,
N
(Tęsinys 3 pusk).
pija
visuomet gyva, visuomet kairėms netikėtai priseina loNarių darbas būnu per
X Lietuvos Vyčių 112 kuo
r
katekizmo pamokinimo reika- žiūrimas lygiai kaip ir mokyk-,kas norsJ°J veikiama. Ar se- šti motinos ir dukters roles;
, 'V; jai ruošiasi dalyvauti bendrolingumų. Šis dalykas yra sva- k,j. Kuris narys išlaiko ge- nesnieji, arba jaunimas vis jų tarpe maišosi ir Andrius,
,ije dvasinėj puotoj, Šv. Kazi-rbus toms parapijoms, kur nė-'rijusius kvotimus metų gale bruzda, vis juda ir vis varosi kuriam nepasiseka Dėdei IzaĮmiero dieną, kovo 5 d., Nekal Nusilpnėjęs, Visad be Ūpo?
ra mokyklos. Kur yra kata- gauna nuo draugijos dovaną, prie to, kas naujesnis, kas dau okui, ką tik atvyku. iam iš
jto J raSldOJlIllO 1. Sv. bažny- | Jo,* Speoialistas išrado kombinaciją.
Iv. ■
vaistų, kurie darė stebuklus dėl liŪkiškoji mokykla, tas svarbus Draugijos dovanas iki šiam ^au tinkamesnis šiuose lai- Naujosios Zelandijos išaiškinClOje.
gor.lų, kurių organizmas buvo sugleI
i
i ••
b?* ar tik vietomis arkyvus. ir kudalykas yra aprūpintas, bet laikui laimėjo Ona Migliniūtė, ,kuose*
įti visą šią marmalienę. Kas
/ - IVllOpoS tliaillOS SeKClJ-l riems reikėjo daugiau kaip tik pap
toniką. Ši preskripcija dabar
kur nėra mokyklos, tėvai ka- Ona Šarkiūtė ir Ona Gregutė.! Pastaraisiais laikais surink- atsitinka toliau, turėsite paruošiasi prie veikalo, kuri sta rastą
yta pardavinėjama visose vaistinyėiose tik už Dolerį už pilno mėnesio
rtais pamano, kad kaip tik
ta grupė jaunų parapijos vei- tys pamatyti parapijos salėje,
tvs scenoje Verbų sekmadienį, treatmentą.
Jeigu po dvidešimts dieX Susivienymo sus-mas bus
M
njj jus nebusite užganėdintas, jūsų
vaikas prieina prie pirmos
kėjų, kurių tarpe atsirado ateinantį sekmadieni, kovo 5
i balandžio 9 d. Veikalas rim Doleris jums bus sugrąžintas. Eikite,
kovo 5 d. po paskutiniųjų mi
NDGA-TONE — žiūrėkite, kad anl
į vienas geriau žinąs lietuvių d., 7:30 vai. vak.
Komunijos, jo mokslas tikėji
tas, pritaikintas gavėnios lai įlaibelio
butų užrašyta
šių Šv. Petro parap. svetai
Olga
D
’
Allaz,
žmoną
Yaekalbų. Tai jaunas, Amerikoj
mo dalykuose jau užbaigtas.
kui
“
šv.
Fabijoną.
”
A akarą rengia Katalikų Fe- g.pr< j ą y militarinio paly
nėj. Visi nariai atsilankykit. i
gimęs, vyrukas Leonardas (sri
Todėl verta lankytis į kate
di! arijos 19 skyrius parapijos (iovo (attaclie) Lenkijoj, Če, K
X Mūsų sportininkai šiais
tis, kurs pradėjo versti nau
kizmo pamokas vaikui ligi 14
naudai. Įžariga labai prieina- koslovakijoj ir Rumunijoj, iš- metais pasižymėjo basketball
jus veikalus iš anglų kalbos.
metų.
DETROITO POLITIKA
rinkta dainuoti per prez.-elek- žaidimuose, Sezonų baigė pir(Iki šiol jau yra išvertęs tris nia*
Kad tas svarbus dalykas
\eįkiantieji asmenys: AndKoosevelto inauguracijų ko- Imoje vietoje, o dabar garsina
... publikai patinkančius veika ri us — A. Valančius, Autose
būtų aprūpintas, Šv. Petro pa Kovo G
'lietuvių vardu svetimtaučių
VO
d.
rapija katekizmui mokyti turi
- F. Norbutaitė, Jokūbas iuai. Nors i kart, lietuvio ne- !'us- klU ,<ls 18 S,t°s
tarpe, žaidžia dėl • Chicagos
yincas Baldie _
dešimtį mokytojų. Sekmadie siranda kandidatu, bet betu grupės prisidėjo prie pastaty-I j
. . . . „
.. mo scenoj išverstų veikalų. Tr A. Lindžius, Stasys Kupstis vakaras įvyksta tų pačių die- jmiesto titulo. Chicago Evening
niais ir pirmadieniais katekiz viai būtimi. privalo
ŠAME PRICE
balsuoti
ną, 7 vai. vak. Turime darbi-|American dau- raSo aPie §į
„. .
nors nesenai prailėjo savo da- i / T r, ...
mo mokinama vaikai. Visiem-, už tinkamiausius kandldatus.
, ,
.
1
. , .— L. Gntis,. Alute Tarulyte ninkus paskirti. Vakaras bus į turnainentą. Vyčiai žaidžia
jrbą, jau yra pasižymėję, Kaikaikurie nelanko katalikiškųjų
,rba,
Binzai- — i— —«
AS42TEARSM0
Negalima sakyti: “tegul kiti nn
lietu- “Nativitv Cbu ’cb” vardu. (YTn
vpiknlnM
’
įdomus. Bu> atvaidinta
mokyklų, verta lankytis į pa muins išrenka; ir be mūsų ba-. po ai tįstai. Jų veikalus jau fp Gudenaitė Teresė',
,
25ounccs ^254
'matė ne vien briglitonparkieT
i' 11 kalboje Andriaus,Šelmv- lla ehurch division).
mokas.
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Lmzaite
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pro,
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l.-u valdo mus.”
farsas.! X Užgavėnių šokių vakaWE taip rni
ir
pat 11
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Yaidins Dramos Ratelio artis- Las praeitų sekmadienį, paramet yra Neilie Baranauskutė, Į lietuviams, gal, artimiau- čiai. Toliau dar nebuvo progos jBokaitis Dėdė Izaokas — A. ......
Ona Niceliūtė ir B. Ratušytė. ,Ha valdžios dalis, tai teismas parodyti savo gabumus.
Liakas, Suzana Tarulytė — F. tta"mggpja1’ vadovaujant kun
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Valdyba
A.
*
Valančiui.
Šios jaunos merginos mokinosi11 teisėjai. Išimant laikų mo-į Savo gabumus jie vėl paro- ' Oraibaitė Oflaritas _ Ed.
Suna:kinamas Peršalimas
su Nebrangiu Vaistu
ir vaikus mokina ir pačios mo- jojimo mokesčių, teismai mū-'jys parapijos salėj ateinantį !(jrįtjs Kaulus _ V Šimonai“Mano trijų metu sūnūs susirgo di
Brighton
Park.
—
Lietuvos
deliu peršalimu. Aš ištepiau Painkinasi. Dėkingas klebonas to-1s’/ gyvenimų liečia dažniau- j sekmadieni, naujame veikale, į
j<un Mažaveikis_ P. ŠeExpelleriu su alyvų aliejum jo kru
Vyčių
36
kp.
nariai-ės
prašo

tinę ir pečius. Sekantį rytą peršali
ms merginoms už jų gerų dar-Įsiyb l0(lel geistina žinoti šj kurio pats vardas kelia publi- ipVKs.
mas buvo jau visiškai pranykęs. Ai
i\\l
mi atlikti išpažintį kovo 4 d. I
rekomenduoju Inkaro Pain-ExpeJ’ebų.
į tų apie kandidatus, nes iš šios ]<os susidomėjinių; “Andriaus
rį gydymui nuo persišaldymo, skau
Brighton Parko Žinovas
damų muskulų, sustirusių sąnarių ir
Sekmadieni, 9 vai. ryto mūs į
X Lukšio judamieji pavei- (li*‘n0K kandidatų, rinkimo bu- šelmystės”, taip veikalas Ta
^■liamų kojų pėdų.”
S. D.
ksiai iš Lietuvos bus rodomi 011 gausiui noroms ar neno- dinasi; yra trijų veiksmų koBrightdn Fark. — Katalikų bažnyčioj bus iškilmingos šv,
Buy gfoves with wh<rt
Travis, Staten Island.
kovo G ir 7 dd., vakare. Pra- ronis tinkamus ar netinkamus nie(ij įa> kokių maža galima ra- Federacijos 19 skyriaus svar- Mišios, per kurias visi Cbica
it savęs
šoini lietuviai atsilankyti ir teisėjus.
Pasirodys jame juoda že- bus sus-mas įvyks sekmadie gos Vyčiai bendrai eis prie šv.
Neveik mokėti 60c. ai
K. Z
dantų mostj. Llsterine Topamatyti įdomus paveikslus. į Advokatams dažniau prisei- į--------------------------------------- ni, kovo 5 d. parapijos mokyk Komunijos*.
oth Pašte gaunama po 36c.
X Parapijos Komiteto sus- 'r,a susidu,'ti su teisėjais ir Teismas Charles Rubiner opi- los kambary, 1 vai. Visų drau
Tėmyk, kaip gerai Ji v«lkla. Ją vartotadamag per
mas bus kovo 8 d. vakare/ daugiau aP‘l« juos patirti, to- ,nijų pasekė ir vregistracijos į- gijų, kuopų ir skyrių atstovai
metus sutaupai |3.00.
ir veikėjai prašomi susirinkti
Reikalinga, kad į sus-mų at- dpl sav0 nuomonę išreikšiu? status prašalino.
LISTERINE
vyktų sekantieji parapijonys: ^le linkimai bepartyviški — j Todėl, be jokio abgjojimoj laiku. Turime daug svarbių
S. Atkočiūnas A. Brazaitis re^kia nėra partijos kandida- rekomenduoju jį, Charles Ru- reikalų aptarti: 10 Konferen
TOOTH PAŠTE
F. Gedvilą J. Lotuzis S Le- ll’’ todėl priverstinai galima biner, kaipo kandidatų į Com- cija 19 d. kovo, Spaudos Sa25c
narta, J. Loeius, J. Lapkaus- kalb‘‘t tlktai apie asmenis.
'moli Pleas Court teisėjus.
a aite, Katalikų Akcija ir 1.1.
Mūsų skyriaus rengiamas
J. P. Uvick
kas. Sus-mas bus po pamaldų, i Turiu pareigos pažymėti,
10 PIECE COSiYlETIC
X Gavėnios pamaldos bus kad kandidatas Charles RublSĖT $1.97
Kas mano ŠĮ PAVASARĮ VAŽIUOTI Į LIETUVĄ,
trečiadieniais ir penktadie- n< r’ ^ld’ tinkahnausias todėl,
TĮils Ir a ftunons Vlvsnl
snrt' InCluatiB fad poWder, JI.00; Konge, 75č,
jau
laikas
pradėti
rūpintis
kelionės
reikalais:
a)
iš
anks

TI
brus
Cream
JI.
00,
Depilatory
Ji.00.
niais. Trečiadienių vakarais kad
Pra<‘dls už jį kalba. Jis
Karlai Astrlngent JI T5, Bath 9alf J.0V,
to apsirūpinti reikalingais dokumentais; b) gauti pasus
Toilet Water >1.25. Perfurtie >2.75. Brllbus Rąžančius, pamokslas ir dld'ar teisėjas ir, turiu pripa.
llantlne 75c, Skln Whltener 75c. Totsl
ir
vizas;
rezervuoti
vietas,
nes
pirmiau
užsiregistravę,
Value J12.00. Spėriai prlce,. JI.97 for all
palaiminimas.
Penktadienių /uiti, kad jo mandagumas ir
ten plecei to Introduoe tkis line.
visada geresnes laivuose vietas gauna.
Vardas ................................
stacijos ir palaiminimas. Ra. Jieališkumas labai žymus. Jis
Adresas ...............................
“
Draugo
”
laivakorčių
skyriaus
vedėjai
yra
paty

talikai prašomi skaitlingai kas a-eiviams, gal, tinkamiausias
Siunčiame per paltą GOD
rę, duos patarimus ir visus reikalingus dokumentus iš
Pinigai grąžinami, Jei
vakaras dalyvauti pamaldose,
priežasties. Prieš
nepatenkintas.
pildys.
Gavėnia — atgailos laikas.
p^igan vals. gubernatoriaus
Bea Van 58O-5th Avenue, New York
VINCENTAS BALANDIS
Lietuvoje yra organizuojama ekskursija j Pasaulinę
X C. Nadeau, 8239 Ratli- įPaskyrimą, kad užimtų teisėParodą Chicagoje. Kas norite, kad jūsų giminės atvyk
bone, kūdikis septynių meneta’nybą, ,«is tuo laiku buvo
Mirė Vasario 28 d., 11)33 m., 10 vai. vakare, pustų į šių parodų ir drauge pas jus pasisvečiuotų ir Ame
amžiaus. Kilo iš Vainučių parap., Balandžių kaimo.
šių palaidotas šeštadieni. Kle- ^•1(‘k’gan vak advokato pageriką
pamatytų, tuoj kreipkitės į “Draugo” laivakorčių
"7/uj a
Amerikoje išgyveno 32 metus.
bonas trumpu pamokslu rami-ph’n,nku (laputy Attorney
skyrių smulkmeniškų informacijų, kurios mielai bus su
Paliko dideliame nuliūdime du broliu Aleksandrų
moMcmnauc
no tėvus, kad tokių kūdikių
I-^gipatura tuo lai- !
teiktos.
ir
Juozapų;
pusbrolį
Jonų
Dargužį,
pusbrolius,
pus

tikrai yra dangaus karalystė. Pu Pravede ateivių registraci
ttvaU REALLV
“Draugo” laivakorčių agentūra parduoda laivakor
seseres ir gimines, o Lietuvoj brolius ir dvi seseris.
įjos įstatu*. Charles Rūbinei
T>--1:—
tes ant visų linijų ir geriausių laivų į Lietuvą ir visus
Kūnas pašarvotas 3316 W. 55tii St. Imidotuvės iX Vasario 2 d. “St. James |a(ja pasižymėjo nepnprasts
pasaulio kraštus.
vyks Subatoj, Kovo 4 <1-, iš namų 8:30 vai. bus atly
Miustrels” lošė Šv. Petro s ve 1 drąsa priduodamas savo ras
dėtas į Nekalto Prasidėjimo Panelės Šv. jiarap. baž
tuijiėj parupijos naudai. Loši- 'fį^kų opini ja prieš ateivių re
nyčių, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už velionio
mas buvo labai puikus. Dairia-j,jis nurodė, kad įsielų. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
r
ve Šv. Jokūbo vyrų choras.'SĮa|aĮ n<'gei.-tini ir daranticj'pines. Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugusŠeši juoduliai juokdariai vai- diskriminacijų: “Jeigu regi
ges ir jiažystanius-mas dalyvauti šiose laidotuvėse.
tir
Nuliūdę: Broliai, Pusbroliai, Pusseserės ir Giminės.
dino komedijas. Stebėtinas da- stracija ateivių pageidaujama.
lykas buvo Įionia “Donohue” iai kodėl neliečia čia
Laidotuvėms patarnauja graborius J. J. Bagdonas.
su savo šeimyna. Ji skambino ,stn: Registruokim visus, arba
Telefonas Republic 3100.
ir savo de' ynių vaikų vedė 'nį vieno, Vėliau Federalis
lošimą. Retas atsitikimas ma
tyt motinų su devyniais savo
vaikais gražiai išlavintais. Jau
erLLY’S VNCLE '
•ir*.,t
niausioji mergaitė keturių me
tų; vyriausias sūnus šešioli
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X
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X Marutė Janulytė, nuo DeAfc.WUUIiTlC ? VtA.U,\
1 TOUS
Hi.k»y
Iray Avenue, devynių metų du
WLQ.
syk į savaitę lankos j katekiz
mo pamokas. Ji gyvena beveik
M
už trijų mylių nuo bažnyčios
o
ir pėkščia ateina. Geras pa
vyzdys tiem-, kurie arčiau gy
'r
vena ir nesilanko į pamokas,
sakydami, kad jiems per toli.
X Šv. Petro Diteįiitūros dr
ja šįmet stengsis perimt dar
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Tik, štai, renkant Seimui
L. R. K. MOTERŲ SĄ
(16 vietų) ir pakvietus SeiGOS 16-tas SEIMAS TU
n
ų Chicagon, didžiuma atsto
RĖTŲ ĮVYKTI CHI
viu pritarė vykti Chicagon iri
CAGOJE

ATT O A S

CHAMPS

DRAUGAS
V. s.

C. V. O.

DAKTARAI:
Ofiso: Tel. (alunict -1039
Keti.: Tel. Hemlot-k «2S«

CHAMPS

Tel. LAFAYETTE 3057

DR. A. 6. RAKAUSKAS

DR. A. RAČKUS1

DR, S. A, DOWIAT

GYDYTOJAS, CHIRURGAS

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

GYDYTOJAS JR CHIRURGAS
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X—SPINDULIAI
3051 W. 43rd St.

5147 WEST 25th STREET

pamatyt kartu ir Pasaulinę
3147 So. Halsted St.
Ofiso valandos: 1-4 ir 6-8 vai vak:
Itczulcncijos Ofisus: 2«5« \V «<lth SI.
(Prie Archer Ava. netoli Kedaie)
Moterų Sų-gos Chicagos A- Parodų, išskyrus kelias cliicaValandos: 10—1-2 ryto
C.
Y.
O.
C
E
N
T
E
R
Valandos:
nuo
Iki 8 vai. vakaro
gietes.
Ir
“
dyvų
Gyvai
”
pa

pskričio prieš-seiminiUm susi
Seredomis ir Nedėliotais pagal sutartį
8«redomls
Ir
nedėlioml*
pagal
Congress
&
Wabash
Avė.
rinkime (prieš 15 Seiliuj) su žvelgus j Chicagos “priešinisutarti ee
si važiavo sųjungiečių atstoves |nkes pasirodė aukštai pa- Kur ir kiek įvyko pirmesnių Ne tik Moterų Sujungus geTel. Cicero 1260
X—RAY
ir pačios Chia eik iš visų Chicagos kuopų k'-“hos ranke
Sų-gos Seimų
rovei reikalinga Seimas Chi
Office Phone
Res. and Office
DENTISTAS
ir vienbalsiai visu susirinku-Apskriejo atstovės (Ap
Prospect 1028
2359 So. Leavitt St.
Cicero, 111.
l’er suvirs 18 metų savo gy cagoje, bet ir taupumo žviig- 1446 So. 49th Ct.
Canal 0706
siu l-r C. V. narių ten esan- skričio atstovė balsavo prieš
—
.
Hįaelįa ižrnknvin.nu
Utar. Ketv. Ir Pėtnyčlomis
LIETUVIS DENTISTAS
10 — 9 vai.
Apskričio nutarimų)? Tokie 'avimo, Moterų Sąjunga, jau 811111
Artelis įsroKavimas.
Vai.; kasdien nuo 10 v. ryto iki 9
čiu nutarta buvo kviesti 16
1147 S. Halsted St.
Chicago
valandai vakare
'turėdama
parterį
Illinois
vai’
^
au
kiek
anksčiau
‘
‘
Sąjungų
Paned., Sered. Ir Subat. 2 — 9 vai.
Nedėliomia ir Seredomis susitarus
seimų (Pasaulinės Parodos kuriozai” gal įvykti tik tam
PHYSIC1AN AND SURGEON
,4847 W. 14th St. Cicero, UI.
Sei- mylinti” rašė “Drauge” tuo
metu) į Chicagų. Išrinkta net tikroms “aplinkybėms” susi• ( srijoj teįvykdė tik vienų
.
2403
W. 63rd St., Chicago
ir atstovė 15 Seiman nuo Chįir neatsakomingns asme-(m*> (b"*ent 10? į.hn0J^ Jal" reikalu ir įrodė, kad Seimas Phone Boulevard 7042
OFFICE HOURS:
TEL. LAFAYETTE 7 6 59
Chieagoj
sutaupytų
Centro
2
to
4 and 7 to 9 P. M.
Suuuay by Appointment
cago Apskričio (2l-mos kps. n'is pasiuntus Seiman. Baisa- stijoj Clncagoj. Tiesa, 191 o m. Valdybos kelionės lėšas.
narys M. Paukštienė) ir jai vo prieš Chicagų ir 55 kuopom birželio mėn. įvyko 1-mas seiDENTISTAS
HEMLOCK 8151
narįaį
mas, bet Sąjunga tuomet te
Nežaiskime su valstijos
Gydytojas ir Chirurgas
įduota Seiman nuvežti Chica
4645
So.
Ashland
Avė.
buvo susitvėrus vos šešiūs m§reikalavimais
4140 Archer Avė.
gos Apskričio įnešimai.
Arti 47th Street
Kas “atsuko atstovių
nesiūs ir čarterio dar nebuvo
Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare
Štai kų pataria ir reikalam
(Nuryauckas)
Kaip ten toliau buvo
Į
galvas?
.išgavus (o atstovių turėjo sei
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Res. 2136 W. 24th St.
. . .
ja “ Department of Trade ana Tel. Canal 6121
2420 West Marąuette Road
lygiai iš "
!
TEL. CANAL 8493
Bet 15 Sei.ic? Cievelande da- j Chicagos Apskričio atstovė nie iš 15 kuopų
Coninierce Superintendent of
VALANDOS:
lvvavo vos 15 kuopų ir poros ir kuopų atstovės prieš vyks- tiek kuopų kaip ir 15 Seimas Insurance” iš Springfieid, Illi
9 iki 12 ryto; 7 iki 9 vakare
Tel. Canal 0257 Res. Prospect 66 59 Utara. ir Ketv. vak. pagal sutarti
apskričių atstovės. Susivažiuo- j tani Seiman sudarė “vienų Cievelande).
DENTISTAS
nois:
Rez. 6456 S. MA1‘LEWOOD AVfi.
Praeityje įvyko seimų šio
2201 West 22nd Street
ta labai neskaitlingai ir tai frontų”, bet ar kelyje Cleve“At the time American Li
(Kampas Leavitt St.)
Tel. Lafayette 5793
tokion vieton, kuri visoms kuo j landan, ar jau tų miestų pu se valstijose:
Valandos; Nuo 9 Utį 12 ryto
Gydytojas
ir
Chirurgas
i
nQ .
. iiifrtii
thuanian
R.
C.
Women
’
s
AtNuo 1 Iki 8 vakare
poms “pu laukelyje” ir pato siekus tas “frontas” suiro ir Michigun vai. t. (neturime
1821
SOUTH
HALSTED
STREET
{
SeredoJ pagal sutarti
liance was organized it apgu 'nuvažiuoti. dagi 15 Seimas galvos apsuktos antraip... Kas license) 2 seimai.
Reaidencija 6600 So. Artesian Avė. ' yaĮ . 9 įRį 5 popiet, 7 iki d Vak,
Massacliusetts valst. (netu- Jpurently was an Illinois Corbuvo lyg ir “jubiliejinis” sei-Akus matyt bijo Seimų turėt’’
-11 ryto iki 4 po pietų
Office: 4459 S. California Avė.
Įporation and I have not yet Dr. C.K. Kliauga Valandos;
6 iki 8:30 vakare
mas. Kų tas Seimas tarė ir .Chicagoje, savo “loename” rime license) 2 seimai.
Nedėlioję pagal sutartį
Ohio valst. (neturime lice- been satistied in the light of
DENTISTAS
kiek jo tarimų iki šiol “sto- mieste. Kodėl ?
Plione
Canal
6122
2420 W. Marąuette Road
nse) 2 seimai.
recent developenients that the
ir Res. Grovehill 0617
arti Western Avė.
New York valst. (neturime sanie should be allowed to coDR. S. BIEŽIS Tel. OfisoRes.
G R A B O R I A 1:
6737 S. Arlesian Avė.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Phone Hemlock 7823
license) 1 seimas.
Intinue as sueh. It seems that
2201 West 22nd Street
Marvland. valst. (turime li-it,ie «ociety dces not maintain
Phone Boulevard 4139
LACHAVICH cense) 1 seimas,
Valandos: 1—3 ir 7—8 vak.
rįs honie offieers in Illinois,
AKIŲ GYDYTOJAI!
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Seredomis ir nedėiiouiis pagal sutarti
2 423 West Marąuette Road
^s offieers are seattered
IR SŪNUS
Connecticut valst. (turime
REZIDENCIJA:
Vai.: 2-4 ir 7-9 vak. Ketv. 9-13 ryto
in Yarious statės.
6628 So. Richmond Street
LIETUVIS CRABORIUS
license) 3 seimai.
Nedėiioj susitarus
G KABOMUS
ratarnauju laidotuvėse kuopigiausia.
Telefonas
Republic
7868
I’tnnsylvanijos valst. (ne ln fjiet- the offieers being
Musų patarnavimas
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
Ofiso: Tel. Victory 6893
visuomet sąžiningas ir
darbu busite užganėdinti
turime
license)
o
įvyko
jau
du
nebrangus, nes neturi
located
in
different
statės.
Tel. Canal 2515 arba 2516
Rez.: Tel. Drevei 9191
me išlaidų užlaikymui
st irnai ir, štai, norima toj va This is a condition tvhich can
2314 TV. 23rd PI., Chicago
skyrių.
lstijoj laikyti ir trečių, iš ei not be tolerated by this De- Į
Moterų ir Vaikų Ligų
Nauja, graži ko1439 S. 49th Court, Cicero, Iii. lės seimų. Kodėl? Valstijose, pmtment i n an Illinois sočioSpecialistė
plyčia dykai.
TEL. CICERO C927
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
kuriose neturime nė čarterio, ty.
\
<
4145 ARCHER AVĖ.
Specialistas odos ligų ir
nė “license” seimai skaito!
3307 Auburn Avenue
Telefonas Yards 1138
Ofiso Tel LAFAYETTE 7 817
LIETUVIS AKIŲ
I i.less (ciie-.t cntries are
veneriškux liffu
ne visai legališkais, tad kodėl
, Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo # iki
_
ot
SPECIALISTAS
giv-n for the staicment re‘ 13 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi Ofisas 3102 So. Halsted SL
tempiama 16 seimų į PennsvIakių {tempimą, kuria nuo 4 Iki 8 vaJ. vukare Ltarninkais
quired by Ia\v and this De- ,»»UPalengvins
Kampas Slat 8treet
priežastim gaivos skaudėjimo,
Graborius ir Balsamuotojas vanijos valstijų, kurioj netu
'pailment is satisfied that this baigimo. akių aptemmlo, nervuotu- 1 ir Ketvergals.
Vai.: 10—11 v. ryto, I—4, 7—9 v. v.
LIETUVIS GRABORIUS
Res. Tel. Hyde Park 33U5
cao, skaudamą akių karšų. Nuirau
Turiu automubilius visokiems rime “license”?
Nedėliotais ir šventadieniais 18—13
Kociety is -i bona fide. Illinois 3ataractua. Atitaisau trumpų regysty
Didelė graži koplyčia dykai
Skaitykime^
su
kuopų
rei

ir
'tolimą
regyatę.
reikalams. Kaina prieinama.
718 WEST 18th STREET
organization to revoke the au- Prirengiu teisingai akinius visuose
kalavimu ir statykime Sų3319 AUBURN AVENUE
atitikimuose, agaaminaviraas daroTel. Roosevelt 7532
thority alrcady granted.”
3ias su elektra, parodančią rnažlaugos
gerovę
aukščiau
as

GYDYTOJAS IR CilllLLltGAS
Chicago, IR.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Laikykime 16 M. G. Seimų uas klaidas.
OFISAS
Bpeclalė
atyda
atkreipiama
moky

meninės naudec
Chicagoje — jei norime įvesti klos vaikučiams.
4142 ARCHER AVENUE
4645 S. ASHLAND AVĖ.,
Moterų Sę-gos lo Seimą*
Valandos nuo 14 ryto Iki 8 vaka Ofiso valandos; nuo 3 Iki 4 ir nuo'
L.arkų ir vienybę organizaci- re. Nedėliomia pagal sutarti,
Tel. Virginia 0036
ne
per
vėlu dar sušaukti Chi
• iki 8 vai. vak. Nedėliomia pagal
KREIVAS
AKIS
ATITAISO
{
TRUK
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
jen ir išgelliėti A. L. R. K. PA LA IK A SU NAUJU IŠRADIMU.
sutarti
Laidotuvėms patarnauja man
VEDĖJAS
cagon, jei C. V. to panorės ir
Ofiso
Tel.:
Boulevard 7890
DR. MARGERIO
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos
Namų Tel.: Prospect 1930
dagiai, simpatiškai ir Labai pi 1646 WEST 46th STREET skaitysis su kuopų bei veikė Heterų Sų-gų nuo pakrikimo. be akinių. Dabar kainos perpus Pi
PRANEŠIMAS

2

DR. ATKOČIŪNAS

VaL: 2—4 popiet ir 7—8:30 vai. vak.
Tel. CICERO 662
ir
2924 W. IVASHINGTON BI.VD.
Kitos vai. ant WashingU>n Blvd.
4:30 — 6:30 kasdien
Telefonai; Kedzię 2450—2451; arba
Cicero 66.?. Rez. tel. Cicero 2 888

DR. GUSSEN

DR. J. J. KOWARSKAS

DR. C. Z. VEZELIS

DR. F. G. WINSKUNAS

DR. V. S. NARES

DR. G. I. BLOŽIS

DR. P. Z. ZALATORIS

Įjll! fl, J, jAVĮ}|S

DR. J. J, SIMONAITIS

A. MASALSKIS

DR. VAITUSH, OPT.

DR. SUZANA A. ŠLAKIS

DR. A. A. ROTH

STANLEY P. MAŽEIKA

S. M. SKUDAS

į

DR. M. T. STRIKOL’IS

J. J. BAGDONAS

I.J.ZOLP

Tel. Boulevard 6208—8413

giai. Liūdnoje valandoje pa
šaukite

jų reikalavimu

ir nuomone.

Tel. CICERO 184

SYREWICZE

Republic 3100

2506 W. 63rd Str.

DR. T. DUNDULIS

GRABORIUS
Laidotuvėms pilnas patarnavimas
galimas už >35.00
KOPLYČIA DYKAI

1344 S. 50th Avė., Cicero, Iii.

""ANTANAS PEIKUS
GRABORIUS
Koplyčia Dykai
4830 WEST 15th STREET

Seniausia ir Didžiausia
{STAIGA

EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies 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 EUDKIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitu.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS
Didysis Ofisas

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

STACIJOS

DR. 6. SERNER

IR

G raitomis
ir

' <1

Teh Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

Tel. CICERO 2109 ir 859-J.
J. Liulevičius

<712 S. ASHLAND AVĖ.

Graudūs Verksmai
Su atvaizdeL;,

Tel. lafayette 3572

gesnės, negu buvo. Musų kainos pi-

Mot. £ų-gos organizatorė ir
M. S. “charter Member.”

Cicero, Illinois

LIETUVIŲ

GRABORIŲ

Antanina Nausėdienė,

LIETUVIS AKIŲ HPCIALIBTAg

Išimtos iš “Ramybė Jums’'

I’atarnauja Chi
cagoje ir apielinkėje.

KAINA 10c

Dldflė ir graži
Koplyčia dykai

Nauja Laida. Daug perkan
tiems duodame nuolaidų.

J. F. RADŽIUS

PIGIAUSIAM LIET. GRABORIUS
CHICAGOJE

Chicago, III.

Kapitonas
Pasauliniame kare

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
6859 SO. WESTEItN AVĖ.
Chicago, III.

Phone PULLMAN 0853

DR. P. P. ZALLYS
I’rie Y. M. C. A., Roseland

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 WEST, 35th STREET
Kampas Halsted St.
Valandos: nuo 19—4: nuo 8—
■•SAtlnmta;

„an

1*

iki lt

25 METįl PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių
akių. Ekspertas tyrimo akių
ir pritaikymo akinių.

Laidotuvėms patarnauju gcrluusla Ir
pigiau negu kiti todėl, kad priklausau prie grabų iftdirbystės.
OFISAS
» 6G8 WEST 18th STREET
Tel. Canal 6174

Daktaras

DR. J. W. KADZEWICK

DENTISTAS

4092 Archer Avė.

“DRAUGAS” PUB. CO.,
2334 So. Oakley Avė.,

Trečiudieniuis ii sekmad. susitarus

30 East lllth Street

Kai Kurios Gavėnios
Giesmės

ilalsainitolojas

PHONE GROVEHILL 0027
Valandos: 2-4; 7-9 P. M.

Boulevard 7689
Rez. Hemlock 7691

PersikėHau j erdvesnę ir patogesni
vietą
S.!2.> SO. HALSTED ST.
Vai.: nuo 10 ryto iki 2 po pietų ir
nuo 6 iki 8 vakare
Šventadieniais nuo 10 iki 12
Phone BOULEVARD 8488
TeL Grovehill 1696

DR. A. L YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
9*1.: 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 va Ir
8«r*domis po pietų ir Nedėldlenl*i<
tik susitarus
1431 W. MARQUETTfil ROAD

Rea Phone
Engiewood 4641
Wentw-rth l«e«

Office Phone
Wentworth (•••

DR. A. P. KAZLAUSKAS

DR. A. R. McGRADIE

D E N T I S T A S
4712 So. Ashland Avenue

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

6558 S. HALSTED STREET

Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakare

VaL: 1-4 ir 7-9 vai. vakare

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

Tel. Lafayette 1016

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

Rezidencijos Tel. Plaza 3200

DR. JOHN SMETANA,

WISSIG,
Specialistas iš
Rusijos

GYDO VtHAK LIGAH VYRU IR MOTERŲ PER 28 METUS NEŽIŪRINT
KAIP CfcMNENfcJI KIOS Ir NEfAGYDDMOS JOS VRA
Sp«ciališkai gydo Ilgas pilvo. plRUčių, inkstų ir pūslės, užnuodijlmą krau
jo, odos, Ilgas, žntzrtns, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuguroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą Ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo Jus išgydyti, uteikile čia ir persitikrinkite ką jis Jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugel) metų ir Išgydė tūkstančius ligonių. Patari
mas dykai.
OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 11 valandos ryto iki 1
valandai ir nuo 6—8 valandai vakare. Nedėliotais ųuo 10 ryto iki 1 vai.
490G WEST 9«tb VT^
kampas Beeier Avė.
Tel. Or*wford 6573

VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 illeną
Nuo 3 Iki 8 po pietų
Nuo 7 Iki 9 vakare
Nedel. nuo 18 iki 11 dieną

OPTOMETRISTAS

DR. CHARLES SEGAL

1801 S. ASHLAND AVENUE

Perkėlė navo ofisą po numeriu

Platt Bldg., kamp. 18 st. 2 auk <729 SO. ASHLAND AVI.
štas. Pastebėkit mano iškabas.
SPEC1J A LISTAS
Džiovų. Moterų Ir Vyrų IJgų
Valandos nuo 9:30 ryto iki VaL: ryto nuo IS—11 nuo 1—4
8:30 vakaro. Nedėliomia nėra
platų: 7—•:!• vai. vakar*.
Nedėllonais 18 iki lt
skirtų valandų. Room 8.
į

Rhone Canal 0523

telefonas Midway 2880

Teh .Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARION
Gydytojas ir Chirurgas
6558 S. ILALSTED STREET
Vai.: 2-4 ir 7-9 vaL vakare.
Tel. Ofiso Roulev.ird 5913-14
Rez. Victory 23 4 3

DR. A. J, BERTASH
756 W. 35th STREET
Ofisą vai; auo 1-8; nuo 6.80-8;»«

į>HXtr6sB

B

&»'■ y i

,».w

-*4*.

renktadienis, kovo 3 d., 1933

vintų ir stistiprintų apmirti-j vanos, tai prijaučiantieji pa*
sius bei silpnesnes kuopas; * rap. prašomi savo dovanas atkad suruoštų metinį seimų, su nešti pas parap. komitetų ne
rengtų milžiniškų Vyčių tlie-jrį P. Šliogerį, 2141 W. 23rd
VISOMS VYČIŲ CHICA
KOVO 4 TOJI
ŠAUNI RADIJO PRO
na liepos 4 d., kad tų dienų PI. L. Jasevičius, parap. koDraugo Lietuvių Čempijonų
GOS APSKRIČIUI PRI
GRAMA
i
iškilmes
būtu
sutraukta
visa
rniteto
narvs
ir
dosnus
labdaKLAUSANČIOMS KUO
Kovo 4 ti. Lietuvos Vyčių
I R
’.
.
.
|
lietuvių visuomenė.
'
rys, jau pažadėjo bunco dovaPOMS
globėjo Šv. Kazimiero diena,
Praeito antradienio vakare,
C. Y. O. Čempijonų
Kad tie, visi kiti užsibrėžti ns)
nuo fanuos nepaprastų iš stoties VVGES, girdėta tik
kalioje Vyčių Chicagos Apsk.
šiuo noriu pranešti visoms darbai būtų įgyvendinti, kvie- dalykų. Žiūrėsime koks tai rai šauni radijo programa, nes
yra įvedęs paprotį bendrai pri
Lietuvos Vyčių Chicagos Ap čiu visas Vyčių kuopas Chi- bus dalykas,
į ių įėjo keletas naujų ir gra
imti šv. Komunijų.
C. Y. O. CENTRE
cagoj
ir
apylinkėse
stoti
į
daį
—
—
skr.
priklausančioms
kuopoms,
žių dainų, kaip lietuviškų,
Taigi* ir šįmet kovo 4 d.
Congress ir Wabash Avė.
visi Vyčiai atlieka išpažintį, kad Apskričio metinis Tary rbų, į kilnų darbų Dievo gar 1 X Metines gedulingos pa- taip ir amerikoniškų, kurias
bei
ir
Tautos
naudai.
Jei
kuri
maldos
už
K.
Virbicko
sielų
išpildė radijo dainininkai: H.
o sekmadienį, kovo 5 d. suva- bos susirinkimas nutarė pa
kuopa
dar
nepriklauso
Chicabuvo
atlaikytos
vasario
7
žinos į Nekalto Prasidėjimo geisti susirinkimų dienų; vieBartušienė, O. Skeveriūtė, A. Puta ir viešnia iš Waukegano ir, sulyg skyriaus nutarimo,
Panelės Šv. bažnvčia ir ben- .toje kiekvieno menesio antrų gos apskr., prašomos įsirašyti h-nia Virbickienė šiuo dėko- Ciapas, J. Romanas, Peoples ,p-lč Malela. Geri buvo ir “Ma visos narės eis bendrai prie
drei priims šv. Komunijų.
[trečiadienį, dabar sus-mai bus ir išrinkti nemažiau kai ketu- > yls,e,ns>
tik dalyva’Į radijo duetas, kvartetas ir kiKomunijos.
riko
akordiomstai
pahnksmi....
. , . ¥.
Visoms kuopoms yra išsiu- laikomi kas ketvirtų, treciadie ris atstovus. Kurios kuopos '0 t°se pamaldose,
ti. Be dainų buvo įdomių kai- i
Širdingai kviečiame visas
visus savo puikia muzika. ...
rtinėta laiškai, bet ir čia pri-^į. Prašau kuopų atstovų įsi jau priklausot prašomos pa X Hv. Kaz. Ak. Rėmėjų vie bų, jumoro ir gražios muzi- , no......
.
rėmėjas susirinkti i parap.
.
.
,
i- - ,
rodyti daugiau veiklumo ir tinio skyrio vajaus vakaras kos. Kalbėjo dr. Vėzelis, de- ' Dainininku ir muzikantu * mok.
menu. kad visi Vyčiai-tės, gv- dėmėti.
svet. sekmadienį, kovo
kontestas
dar
vis
tęsiasi
kas
5 d., 7 vai. ryto. Iš svetainės
veliantieji Chicagos ribose, ko ' Taip par noriu pareikšti sa- vienybes, daugiau kooperaci- bus sekmadienį, kovo 5 d., pa- ntistas, apie dantų ligas; ju
trečiadienio
vakarų,
7
vai.,
jos.
Vienybė.)
galybė.
Vienybė
rap
.
salėje.
Bus
graži
programoristas, Calis Kepurė papa
vo 5 d. nesivėluotų suvažiuo- įVo nuomonę, kas link bendros
li.-os eisime į bažnyčių išklau
Mark AVbite Scpiare svet. Ha
ir
tvirtas
pasiryžimas
išmuša
ni
a.
ti (8:30 v. ryto) į Nekalto .tvarkos Vyčių Chicagos apssakojo daug gražių juokų, o
.syti šv. Mišių.
Valdyba
lsted ir 30 st. Įžanga visiems
priešui
ginklų
iš
rankų.
|
____________
rinktinų orkestros muzika ir
Pras. Panelės Šv. parap. sve- įkritv. Kadangi prieš pat Naudykai.
M.
įdomūs pranešimai darė šį
tainę, 44 ir Fairfiebl avė. (Bri (i,ls Metus buvo sušauktas VySenoji mūsų karta šaukia.
PO 16 DIENŲ PALEISTAS
gbton Park), iš kur visi sy-j^U seimelis, kuris papunk- :kad tik jauninle tautos ateitis;
programų vienų įdomiausių ir
gražiausių pasiklausyti. Dėlto
kiu eisime į bažnyčių.
/ium priėmė Chicagos Apskr. sako, meg jau po gunkift gy
DENVER, Colo., 2. — Po
klausytojai
pilnai
įvertina
lei
1|6 dienų pagrobėjai paleidi
Po mišių vietinė Vyčių kuo-'. . X. . .. \
X , . !vmmo našta klumpame, jaudejų, Peoples Furniture kon*. PRANEŠIMAS ŠV. KAZI turtuolio Charles Boettcher’b
jzio.ie įėjo j galių, todėl as, kai- Į.njine užimk mūsų vietas, nes
VYČIŲ “DAINOS”
pa duos pusryčius, per ku pi, apskr. pirmininkas, steng- Į^au
panijos, kilnų ir visuomenei MIERO AKAD. RĖMĖJŲ sūnų, 31 m. amž. Už jo palei
mes
statėme
bažnyčias,
CHORAS
riuos, tikiu, bus pasidalinta siuosi to statuto laikytis ir I.
naudinga darbu.
Bab.
2 SKYRIUI
[mokyklas ir kitas kultūrines
dimų piktadariai
reikalavo
mintimis apie mūsų <dobėia —?*.” '•.............—'•
prašysiu visų apskr. priklau- įr ia)wiai-įngas įstaigas. O ar Ii. Vyčių “Dainos” choras
60,000 dol. Tėvas reikalauja
Šv. Kazimierų ir kitus tų die smičių kuopų , kuo veikiausiai lmeg jau pįlnaį pasi,ruo§ę u?.
Priešvajinis
A.
R.
D.
2
sk.
Pereitų
sekmadienį
tikru
ma
mų sumų išmokėjo.
su savo nauju vadu muz. Sauna liečiančius dalykėlius.
tų statutų priimti ir kad vai- imQ ju vietas? Taf> praplės. rin jau tris syk šauniai pasi- J°nuniu teko pasiklausyti lie- susirinkimas įvyks šį vakarų,
Į Vyčių dvasinę puota kvie- dybos po juo pasirašytų ir grų kįine gflVO veikimQ, sustiprin. rodė: “Draugo” koncerte, 16 tuv>vl radijo programo iš sto- kovo 3 d., tuoj po pamaldų,
riami visi; čia pagerbsim ne žintų apskričiui.
įkime Vyčių organizacijų, kad vasario paminėjime ir L Aud. ^es WCFL, kuri davė Jos. F. [parap. mok. svet., ant antrų
ADVOKATAS
tik Vyčius, bet ir visos Lietu- Į Toliau statutas reikalauja, jos nariai galėtų užimti pir- B-vės koncerte. Kiekvienas Budriko radijo ir rakandų lubų. Visų A. R. D. narių pra
105
W.
Monroe
St., prie Clark
v°s globėjų Šv. Kazimiera. kf,j jg kiekvienos kuopos būtųM mųsias vietas visame lietuvių. kas tik girdėjo chorų, pripa- krautuvė, 3417 S. Halsted st. šome dalyvauti, taipgi vajaus
Telefonas State 7880
Per mišias giedos “Dainos” ^rjnktį po keturis atstovus, katalikiškame veikime. Maty- !žins, kad L. V. “Dainos” cho- Frogramas buvo gražus ir tu-; komisijų prašome atvykti su
Valandos 9 ryte Iki S popiet
West
Side: 2151 W. 22nd St.
choras (,Missa Egzultate Deo). kurje per visus metus lanky- dama mus taip darbuojanties,!ras dabar yr
ri
mugąs.
Dalyvavo
sėserys
pranešimais,
kas
nuveikta
bflyra geriausias is vi
Fanedėlio, Seredos Ir Pėtnyčlos
Visiems malonu bus pasiklau-1 gig j apskr tarybos susirin- senoji karta stipriau mus pa-[Sų chorų Cbicagoje.
Kalvaičiūtės (trio), Jonas A- siinain vajui, kovo 26 d.
vakarais 8 Iki 9
Telefonas Canal 0660
syti chorų is L)0 žmonių.
, kimus, ir tų atstovų vardus rems ir tik tada galės ramiai
scila su Viktorija GunauskieNamai: 6459 S. Rockwell St.
Kovo 12 d., Kimball Hali ne — (duetas), Stasys RimSulvg A. R. T). tradicijos
Tadgi lai niekas nesulaiko ir pavardes priduoti apskr. trauktis po ilgo ir sunkaus
Ketvergo Ir Subatos
(AYabasli ir Jackson Blvd.) kus, Jonas Čepaitis, Stasys , užprašyta '• v. Mišios kovo 5 d. Utarnlnko,
Vakarais 7 Iki 9
mus nuo dalyvavimo Šv. Ka- .valdybai. Taip pat, sulig nau- darbo naštos.
Telefonas Republic 9600
Iruošia šv. koncertų. Bus ispilrimiero dienos dvasinėje puo-^jojo statuto, kiekviena kuopa
Tat, Vyčiai į darbų!
idvta Kristaus Kančia (kanta- »j|||l!llllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllll1IIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIirin]
toje. Visi, visus savo kasdie- [ privalo įnešti į apskr. iždų
V. Rėkus,
ta). Kadangi tai gavėnios laininius reikalus padėkime j ša- aižstatų (kaucijų) sumoje $15.
L. V. Chic. Apskr. Plrm- kas, visokie pasilinksminimai =
lį, o eikime sykiu prie Dievo (Kitokių užstatų įvairiose seI pasibaigę, tatgi choras ir pasi- Į =
Stalo, kad pagerbtume Šv. kcijose kp. nereikės padėti).
ryžo duoti tų rimtų koncertų, [ E
Dabar atidarėme ofisą ir suteikiame žiKazimiera.
J«1 manai pirkti antomoblli, ateik
Apskričio Tarybos susirin
________
per kurį atsilankę užgirs tai,
pas laat plrnltau, nea mea uClalkome
V. Rėkus.
| nias apie Jūsų morgičius, kuriuos buvot pir- | viena M geriausių rufilų automobi
kimai įvyks toje pačioje vie
lius — 8TUDEBAKER, kurie yra
X Pranešus, kad kovo 19 d., ko bažnyčiose dar nėra girdėCbicago apsk. pirm.
=
kę
iš
Bankos.
=
pagarsėję savo stiprumu Ir gražumu.
toje. Bus pradedami 8 vai. va
parapijos salėje ruošiama ne ĖTaipgi mes turime pilnų pasirinki
..
......
.8
karo, o baigiami 10 vai. Kuo
mą vartotų karų labai prieinamų Ir
paprasta parapijos bunco ir Kimball Hali yra koncertų ' =
Atnaujiname morgičius ir iškolektuoja- | nebrangia kaina.
pų atstovai nesivėluokite. ApMIDLAND MOTOR SALES
card parties, vestsidiečių tar salė. A rą dideli vargonai, ku- ' =
1= me nuošimčius.
skiitvs šiais metais daugiau
riais
akompanuos
kantatai
ir
44M ARCHER AVEMUB
pe pasireiškė nepaprasto en
Telepbone Lafayette 7119
giesmėms. Visi kviečiami at- J 5
siai dės pastangų, kad atgai- tuziazmo.
Inšuriname namus, rakandus ir automo
silankyti.
Tikietų
galima
įsii
=
Kovo 19 d. pripuola Šv. Juo
bilius.
zapo. O Juozapų West Sidė’ g>ti iš anksto. Kadangi salėj =
tai _
=
Mainome_______
namus ant farmų ir atliekame
j e yra nemaža. Klebonas kun. visos vietos
. . rezervuotos,
v
__________
r \r'»• i»
perkant tikieta iš anksto, ga- = « •
J. Maciulionis ir varg. Bra- ,
i S
• + m- = kitus patamavimuSc,
za-.tis taip pat Juozapai. Tai-lllma Pa«r>»kt» gera vieta. Ti- =
K
Prašome atsilankyti
gi per bunco sykiu bus pager kietų galima gauti pas a. Pe- 5
DIDELIS PASIRINKIMAS NAUJŲ KNYGŲ
tiulį,
S.
šimulį,
D.
.Ramins5
bti ir visi mūsų kolonijos Juo
kienę, A. Benaitį, P. Varaku- =
GARBINGA BŪTI TIKRAM KATALIKUI, J. Mačernis zapai.
Kiekvienas Vardas parduoda
kaina........................................... ............................... . 10c. Bunco ir card parties komi lį, “Drauge,” “Vytyje”, JanAS
Black Band anglis, bet daugu
kausko
vaistinėj
(Cicero)
ir
[S
NAUJŲJŲ AMŽIŲ ISTORIJA, parašė Dr. J. Totoraitis, sija pradėjo smarkiai darbuo
ma gauna Illinois anglis vietoj
pas choro narius.
=
Black Band. Jeigu norite gerų
6255 So. Western Avė.
kaina
75c. tis. Tikietai jau atspausdinti
anglių
kreipkitės } Grane Coal
Biznio Komisijos narys A.P. |
CHICAGO, TLL.
Kompanijų, ten jus gausite ge
KRUVINAIS KELIAIS, Manigirdas Dangūnas 4-rių veiks ir platinami. Renkama dova
riausias anglis Ir už mažesnę
mų drama, kaina ........................................................ . 25c. nos iš mūsų biznierių ir para
TELEFONAS HEMLOCK 7080
kalnų negu kur kitur.
ŽMOGAUS TIKSLAS, Devynios Konferencijos, parašė kun. pijiečių. Organizuojama kozi- Skaitykite ir platinkite |
Mumiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimmimimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmmimiiiiiiiiin
Green Valley geriausios an
Pranas Jakštas, kaina........................................... ..
50c. minkai, žodžiu, darbas virte dienraštj “Draugę” ir į
glys dėl pečių dideli lumpGIESMYNAS, paruošė kun. J. Tilvytis, M. I. C. 496 pusla verda.
remkite visus tuos pro INSURANCE
PERKAM
sai tiktai tonas ........... $8.50
pių knygos formoje, juodais kietais apt. kaina .. $2.00 Kadangi komisija, be abejo
fesionalus
ir
biznierius
Pocahontas lumps .... $9.00
Lietuviškus
NOTARY
TEOLOGIJOS ENCHvLOPEDIJOS KURSAS, parašė kun. nės, nepajėgs atlankyti visų
kurie
garsinasi
iame.
Summer Creek lump ..$8.00
BONUS
PUBLIC
Pr. Būčys M. I. C. Lietuvos Universiteto Profesorius, parapijiečių ir paprašyti do246 puslapių kaina ................................................... $1.75
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
TRUMPA APOLOGETIKA, parašė kun. Pr. Būčys, M. I. C.
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
The Most For Your Money
Lietuvos Universiteto Profesorius, Trečioji pat. laida 75c.
PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
ŠVENTAS PRANCIŠKUS ASYŽIETIS, gyvenimo aprašy
TEISINGUMU PAMATUOTA8 BIZNIS
mas, iš 7-toįo Vokiškojo leid. lietuvių kalbon išvertė, kun.
2608 WEST 47th STR.
Tel. LAFAYETTE 1083
12132 S UNION AVĖ.
kun J. Bikinas, kaina.................................................. 90c.
2 tons or more
PASLAPTIS GYVOJO ROŽANČIAUS, lapeliai, kaina 15c.
III.
Lump
.......... '........... $5.50
LIETUVOS ISTORIJA, parašė Antanas Alekna, Antra pra
Ky. Mine-Run .......... $5.20
platintoji laida, su penkiais žemėlapiais, kaina.......... 80c.
W.V. Pocahontas M.R. $6.50
ŠVENČIAUSIASIS SAKRAMENTAS, par. kun. V. Šeške
Tel. Pullman 5517
vičius, kaina.................................................................... 20c.
NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI
Geriausia kaina — Cash .už
DIEVO A 1\ Y V A1ZI)().J E, vertė Byrąs, kaina................. 40c.
Musų biuras sutelkia patarimus na
mų savininkams reikale nesusiprati Real Estate Gold Bonds, mor
5,000 ALKANŲ VYRŲ, vertė K. Zajančkauskas, M. I. C.
mų su rendaunlnlnkais. Maža narinė
mokestis. Ekspertų patarimas visose gičius ir certifikatus depozi
12132 S. UNION AVĖ.
kaina ............................................................................... 15c.
namų savininkų Ir rendaunlnkų rei
kalais. Męs neturime skyrių. Atdara tų. 134 North La Šalie St.,
Offers an attractive
SIELOS TAKAI TOBULYBEN, parašė kun. D-ras K. Ma
kasdien nuo 8 vai. ryto Iki 8 vai.
February Bargain
vak. Šventadieniais nuo 10 ryto Iki Room 316.
tulaitis, M. f. C. gerais apt., 269 puslapių kaina $1.00
piet. Įžymus namai orlgtnallo Ir vie
Genuine Pocahontas
nintelio namų savininkų biuro ChicaSiunčianti užsakymų, prašomi siųsti ir pinigus.
goje.
Mes mokame augžCtusių kalnų už
Mine Run 50% coarse
sulaužytus senus.atikao daiktus, dan
I.AVDI,ORUS BUREAU OP
tų
tiltus,
dantUf
laikrodėlius,
lom

2 to 4 tons
....... $6.5(
CHICAGO
bardo tikietus.
4
tons
ar
more.
.........
$6.2t
Inkorporuotas
HOME BEFINERS,
Lenkijos prezidentas Moscickis su meška, kurių jis nu
1642 West DI Vision St.
Kesnėr Rl<lg.
Teb Pullman 8296-8092
Tel. Armltage 2951—2952
B No. \Vabash Avenue
2334 So. Oakley Avenue
Chicago, Illinois. šovęs medžioklėje Belovežo giriose.
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IŠ VYČIU - DAINOS CHO
RO VEIKIMO

PRANEŠIMAI
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MANO DRAUGAI!

KAS GIRDĖT WEST SIDE

GARSINKINTES
“DRAUGE”

Knygos

t

ELIAS & COMPANY

PEOPLESCOAL CO.

CLASSIFIED

TUMONIS COAL GO.

M

Męs esame jau žluo adresu virė 40 m.

Kambarys 800

