-... -

"

■

■■ ■

'■ (*■■■

DRAUGAS

DRAUGAS
The most influential
Lithuanian Daily in
America.

vienatinis tautinės ir
tikybinės minties lie
tuvių dienraštis Ame
rikoje.

LITHUANIAN DAILY FRIEND
No. 57.

“Draugas,” 2334 So. Oakiey Avenue,
3C A COPY

CHICAGO, ILLINOIS

KETVIRTADIENIS, KOVO (MARCH) 9 D., 1933 M.

ENTERED AS SECOND CLASS MATTER MARCH SI, 1916. AT

CHICAGO, ILLINOIS UNDER THE ACT OF MARCH S, 1879

3c A COPY
METAI-VOL. XVII
Telefonas: Roosevelt 7790

Vyriausybe nusprendė ”skripu” nevartoti
MANDZIORIJOS PASIENY BOLŠEVI
KAI TURI 200,000 KAREIVIU

FEDERALINIUŪSE ATSARGOS BAN
KUOSE PINIGU PAKANKAMAI

AUSTRIJOJ DIKTATŪRA;
FAŠISTAI VARŽOMI

JEI BUS REIKALINGA, BUS
IŠLEISTA DAUGIAU

Peipinge karo stovis; japonai
netoli

BILIJONAI DOLERIU DAU-,tai užvakar leido vyriausybė.
GIAU BUS IŠLEISTA
Į Kitur gi buvo uždaryti. Sa
koma, bankų atidarymas ar
BOLŠEVIKAI YRA AP8IAUSTRIJOJ PASKELBTA
neatidarymas
priklauso nuo to
AVASHINGTON, kovo 9.—
DRAUDĘ
DIKTATŪRA
Pranešta, kad krašto vyriau kad bankai nežino ko daugiau
sybė vietoje “skripų” išleis reikia klausyti, ar savo val"RYGA, kovo 9. — Iš Mas VIENA, Austrija, kovo 8.naujų bilijonus dolerių pini- j stybių gubernatorių, ar kraš
kvos praneša, kad Mandžiū- Pastaromis dienomis Austri
to vyriausybės
įsakymų. O
gyrijos pasieny bolševikai turi joj fašistai ėmė triukšmauti.
Sakoma, šiandien susirin-'šie įstatymai daugiur kiti ki
200,000 kareivių.
Jie ėmė vęisur šūkauti prieš
kęs kongresas priims prezi tiems prieštarauja.
Kariuomenė sutraukta Sibi vyriausybę ir už vokiečių fa
dento pasiūlymus ir kokioms Yra dar ir kitų bankij atiro sienų apsaugai. Kinus žu šistų varią Hitlerį.
Clear Lake, la., miestelis supirko daug iš ūkininkų kornų ir paskui pardavė aukcijo trims savaitėms nutrauks se-'darymo ir neatidarymo prieža
dydami japonai nežinia ko Nebuvo galimybės juos nu nu. Komai, kaip čia matosi, supilti į įtaisytus gatvėje apskritus aruodus.
»iją.
Įsčių. Viena jų tai didžiųjų
kius planus turi. Užėmę žie malšinti. Tad kancleris Doll------------------- 'bankininkų nusistatymas. Jie
MIRUSIO CHICAGO MAJO
mių Kiniją, jie gali atsisukti fuss su kabinetu paskelbė at IŠ MOKESČIŲ IŠIMTOS
I
Vakar
krašto
vyriausybė (visiems kitiems diktuoja tvar
RO CERMAK’O LAVO
MOKYKLOS, BAŽNYČIOS
prieš Sibiro plotus.
!paskelbė,kad ji draudžia iką per “clearing liouses” —
sistatydinimą.
Prezidentas
NAS NAMIE
į bankams vartoti
“skripus” bankų organizacijas.
Miklas šio atsistatydinimo ne
OLYMPIA, Wash., kovo 8.
NORI ATSISTATYDINTI
BIZNIS VOS KRUTA
pripažino.
Vakar iš Miami, Fla., par (notas) vietoje pinigų, kada
— AYashingtono valstybės le
Į tai atsižvelgus, kancleris gislatūra pagaliau nusprendė,
vežtas į Chieagų
nužudyto lytoj bus atidaryti bankai. Kadangi rytoj bus atidary
PEJIPINGAS, kovo 8. —
Dėl
bankų “šventės” Chi- mųsū miesto mjaro A. J. Cer- Iždo sekretorius AVoodin pa- ti bankai, nėra
žinoma, ar
su kabinetu paskelbė Austri kad šioj valstybėj iš mokesčių
Buvusis Mandžijrijos lordas
cagoj
biznis
vos
kruta.
Visi
jai diktatūrų. Uždrausti viso išimamos visos bažnyčios, pri
mak’o lavonas. Geležinkelio :reiSkia- kad Moraliniai at- indėlių ištraukimas bus var
maršalas Čang Hsueb-liang,
nekantriai
laukė
“
skripų
”
j
sut;ko sargos bankai turi pakaktinai žomas. Gal šiandien bus paskį politiniai susirinkimai ir vačios mokyklos ir visos lab
kuris iki šiolioi yra visų kinų demonstracijos.
pasirodant. Vyriausybė tų lfl- tflkstantinSs žmonių minios ir pinigų ir bankai jų gali kiek, kelbta. Vyriausybė gana gerai
Geležinkeli
jėgų žiemių Kinijoj vyriau ninkams uždrausta streikuoti. daringosios įstaigos.
kestį sukoneveikė — uždrau nulydėjo į jo namus, 2348 So. reikiant gauti, jei tik jie tu- žino, kad indėlių
ištrauki "
Iki šio laiko kai kuriose ap
siuoju vadu, reiškia noro at
dė “skripus” naudoti. Ban- jMillard avė. Lydėtojų tarpe 11 pakaktinai turto, kurį rei- mo varžymu nebus
galima
skrityse norėta valstybinius
sistatydinti, kada jam nepasi
PEIPINGE KARO STOVIS įr lokalius mokesčius skirti kai pristatys
r
• žmonėms pinigų.
r & j iį v|)UVO įvairiausių organizacijų kia už gaunamus pinigus už- žmonių įtikinti, kad jie pasi
sekė apginti Jehol provinci
tikėtų bankais.
Į atstovybės, miesto taryba ir statyti.
minėtoms viešoms įstaigoms.
jos.
“Skripų” klausimų vyriau Šiandien kongresas susiren
PEIPTNGAS, Kinija, kovo Tuo reikalu nebūta aiškaus MOKESČIAI RENKAMI
visų departamentų atstovai.
Visas
8. — Šiame kinų mieste pas-' įstatymo
Šiandien lavonas bus nuly sybė ilgai svarstė ir pagaliau ka specialėn sesijou.
SVETIMŠALIAI DARBI
rado,
kad
tas
visai
nereikaj Per mirusiojo majoro A. J. dėtas į City Hali (miesto rūkelbta karo stovis, kada ja-,
__
kraštas laukia prezidento pra
NINKAI VOKIETIJOJ
inga.
ponų kariuomenė prasilaužė VOKIETIJOJ NAIKINAMI Cermak’o laidotuves — šian-1,mai) ir tenai viešumon bus
nešimo kongresui. Nes banVyriausybė išaiškina, kad,kų uždarymas pakerta krašto
Koupeikowo perėjimu — per
dien ir rytoj
visos apskri- padėtas; rytoj gi bus paim
BEGĖDŽIŲ KULTO
BERLYNAS, kovo 8.
— didžiųjų kinij sienų, kur daug
kovo
2 d. krašto apyvartoje biznį,
ties ir miesto
įstaigos bus tas j Chicago stadijumų. Te
KLIUBAI
Vokietijos vyriausybė paskel
uždarytos. Tik vieno apskri nai bus pasakytos paskutinės buvo 3,579,522,00 dolerių, o
kinų žuvo.
bė, kad visi svetimšaliai dar
BERLYNAS, kovo 8. - ties iždininko ofisai bus afvi- atsisveikinimo prakalbos ir aukso atsargoje 2,268,462,00 PREZIDENTO SŪNŪS — Į
bininkai, kurie atvyksta j Vo Pro visus miesto vartus ga
VAKARUS
ri, kad žmonės galėtų mokė-Į
į0 bus nulydėtas į kapus. dol. Taigi, apyvartoje esamie
kietijų dirbti, turi gauti vo Ii vaikščioti tik uniformuoti Ministeris kapit. H. Goering’ ti mokesčius.
ji pinigai yra paremti 62 nuo
kareiviai. Svetimų kraštų pa vakar įsakė, kad visam kraš
'
Miesto galvų ir tai gerų šiimčiais aukso. Prireikus gi AVASHINGTON, kovo 8.—
kiečių centro vyriausybės lei
siuntinybėse ramu. Yra bai te būtų išnaikinti
begėdžių
'žmogų visas miestas apgaili ir
dimų.
būtų teisėta aukso atsargų Prezidento Roosevelt’o sūnų
MAJORAS GAL BUS
mės, kad japonai ims šio mies vyrų ir moterų nuogojo kulto
■paskutinę pagarbų teikia. Tuo sumažinti iki 40 nuošimčių. Eiliotų, 22 m. amž., įvairios
to link veržtis, nes Jehol pro kliubai, kadangi jie pakerta
RENKAMAS
Ilabiau, kad jis mirė tokia ne Ir tada būtų galima dar du firmos ėmė kalbinti, kad jis
20 ŽUVO PUERTO RICO
vincija jau žlugo.
tautos kultūrų ir dorovę.
paprasta, traginga mirtimi.
bilijonai dolerių daugiau kan jų reikalais dirbtų. Viena
Demokratai
planuoja
ma
‘
i
Visi Įjripažista, kad jis savo knotų paleisti apyvarton.
SAN JUAN, kovo 8. — Pa
Šiems kliubams uždrausta
firma jam siūlė 40,000 dol.
TRYS AMERIKONAI
visokia propaganda, susirin-i j01? ChKa*ai nnktl biržeho'galvą paguldė krašto prezistabomis dienomis
siautusi
metinės algos.
NUKENTĖJO
kimai ir kitokios pramogos, i
Jl® ta,p pa,t Planuoja’, dentų apsaugodamas. Buvo a- Vyriausybė paaiškina, kad
Porto Rico pakraščiais aud
Elliot tai visa atmetė ir iš
vietose be
kad kandidatus paskirtų ne feįvjS) bet įžymus šio krašto jei kokiose nors
ra padarė apie vienų milijoKaip
jie
po
karo
iškilo,
taip
vyko į vakarus, kur apsigyBERLYNAS, kovo 8. —
piliečiai, bet partijų kouven- patrijotas, geras vaikams tė- “skripų” nebūtų galima ap
|ną dolerių nuostolių. 20 as
turi
ir
išnykti.
1
vens ūky, nes pramonės cent
Fašistų partijos
nariai čia
clj°s.
Į vas, o daugeliui tikras ir iš sieiti, galima juos išleisti ir
menų žuvo.
i ; i IĮ
aplamdė tris J. Valstybių pi
vartoti.
Tačiau vis gi nepatar ruose negali gauti ramybės.
tikimas
draugas.
liečius. J. Valstybių ambasa PAPIGINS VAŽINĖJIMĄ
PRIEŠ MOKESČIUS
tina, nes yra pinigų.
GRASINA KORESPONDEN
NIKELIO METIMU IŠRIN
da įnešė protestų Vokietijos'
SKUODE UŽDARE 16
TAMS
NEW YORK, kovo 8. —
KTAS
vvriausybei.
Nemokėjusieji 1928, T929 ir
KRAUTUVIŲ.
“Skripų” vartojimą vyriau
Šimtmečio pažangos parodos
1930 metų mokesčių dar kar
sybė draudžia, matyt, tikslin
BERLYNAS, kovo 8. —
metu
Chicagoj
planuojama
Berwyne du
aldermonai
VYKSTA ŽENEVON
tą
mėgina
išsisukti.
Kai
kurie
Nuo
Naujų
Metų
Skuode
gais sumetimais.
Siekiama
Vokiečių vyriausybė
įspėjo
talrp šio miesto ir C'hieago pa
iper rinkimus gavo po lygų
jų kreipės į naujų valstybės Į dėl sumažėjimo prekybos už tas, kad ko veikiau nestip
svetimų kraštų koresponden
piginti geležinkeliais važinėji
LONDONAS, kovo 8. mokesčių komisiją, kuri suti sidairė apie 16 krautuvių. riais bankais visai atsikratyti. Į balsų skaičių. Tokiam įvyky
tus, kad jie atsargiai rašytų
,
Anglijos premjeras MacDo- mą.
ko išklausyti prieš neteisin Krautuvės nebeišsiverČia, nes Reikalinga turėti mažesnį įstatymai leidžia burtą trauk
apie Vokietijos vidaus padėti.
ti, kad vienų iš dviejų paskel
nald’as rytoj vyksta į Žene
gus mokesčius argumentų.
ūkininkai mažai visko begali i bankų skaičių ir kad šie ban
Nes kitaip gali būti deportuo
5 DAUGIAU NUŽUDYTA
bti laimėtoju.
vą, kad tenai gelbėti nykstan
pirkti.
kai ne tik būtų stiprūs, bet ir
ti.
Rinkimų
komisijonierių
čią nusiginklavimo konferen
pilnai
atsakomi
n
gi.
APIPLĖŠĖ
OFISĄ
BERLYNAS, kovo 9. — Va
boardo vyriausias
klerkas,
ciją. Tai bus paskutinės gel
BOLŠEVIKAI NENORI
kar politinėse vokiečių kovo Plėšikai apiplėšė National VISAS KAIMAS NUTARĖ
Pranešta, kad šį klausimą sulyg sutarimo, metė aukštyn
bėjimo pastangos.
NEGERTI.
BENDRAI VEIKTI
se 5 asmenys daugiau nužu Discount bendrovės ofisą, 11jau svarsčius vyriausybė ir jį •nikelį. Kritęs pinigas nulėmė
dyta.
006 So. Michigau avė. Pagro Parukų km. jaunimas, Pum svarstys kongresas, kiįris, be laimėtoją.
PERKA STATINAITES
RYGA, kovo 8. — T. Są
bė 1,200 dol. pinigais ir 800 pėnų valsčiaus, nutarė neger abejonės, padarys kai kurias
junga pakvietė bojševikų vyBERLYNAS, kovo 8.
—
NETIKRI PINIGAI
ti ir nerūkyti, o sutaupytus bankams reformas.
ORO STOVIS
dol. čekiais.
riausy^ę prisidėti prie Sąjun Iš J. Valstybių atvyko agen
Federaliniai agentai įspė
pinigus paskirti Vilniaus va
gos skirtos .patariamosios ko tas pirkti Vokietijoj statinai ja čikagiečius apsisaugoti pas TOKIJO, kovo 9. — Japo davimui. Pasižadėjimą pasi Vakar kai kuriuose mies CHICAGO IR APYLIN
misijos Azijos rytų reikale? čių alui. Jis nori nupirkti apie kleistų netikrų banknotų (pi nų parlamentas pripažino di rašė apie 30 moksleivių ir tuose bankai buvo atidaryti KES. — Šiandien iš dalies
Bolševikų vyriausybė atsisa 200,000 statinaičių už vieną nigų) 10 dol., 20 dol. ir 100 delę išlaidų sąmatą — 2,239,- šiaip kaimo jaunimo. Gražus ir būtiniems žmonių reika debesuota; maža temperatūkė prisidėti.
milijoną dolerių.
dol.
i. ) K
lams indėliai išmokami, kaip ros atmaina.
000,000 jenų.
pavyzdys
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“D R A U G A S”

Bsudi adarbiams Ir korespondentams raitų necrųttna, Jei nepiaioma tai padaryti Ir neprlslunfilaina tam
Įkalsi pakto tankių.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5
vai. po niet.
Redaktorlue priima — nno 11 :M Iki 11:M vai.
Skelbimų kainos prlalnndlamoe pareikalavus.

“DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY FR1END
Daily.

Bxoept

Sunday.

BUBSCRIPTIONS: One Tear — M-M. Sis Montbs
— ti.it. Three Montbs — M-M. One Montb — 1 to.
■urope — One Tear — fl.M. Bis Montbs — M.M.
Alvertislnf ln "DRAUGAS” taringa tasai reanlta.
ALvertlslna retas an annlloatlon.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakiey Av.} Chicago

DIENOS KLAUSIMAI
AMOLŲ KALBA HUSU LAIKRAŠČIUOSE

Naujosios Anglijos Katalikų Seimelio
priimtose rezoliucijose randame iškeltų anglų
kalbos lietuvių laikraščiuose klausimų. Rezo
liucijose randame parašyta:
“Kadangi mūsų laikraščiai, ypatingai
“Draugas” ir “Vytis”, paskutiniuoju laiku
pradėjo pasiduoti amerikonizacijos įtakai tal
pindami anglų kalba straipsnius ir žinias,
todėl seimelis kviečia šiuos laikraščius grįžti
prie savo pirmykščių idealų, o visuomenės
vadus prašo labiau remti lietuvių katalikii
spaudų.”
•
Čia yra iškeliamas labai aktualus ir sva
rbus klausimas. Tik reikia gailėtis, kad re
zoliucijos autoriai iškelto klausimo neparė
mė bent kiek stipresniais argumentais. Ne
užtenka pasakyti, kad tas ar kitas laikraštis
įdėdamas straipsnį ar žinią anglų kalba pa
siduoda amerikonizacijai. Tai dar neįrodymas. Juk jei kas imtų rimtai į tokį priekaiš
tų atsakyti, pastebėtų, kad anglų kalbo»s sky
riai įvedami j lietuvių laikraščius ne tam,
kad nutautinti (ne amerikoninti, nes galima
amerikonėti, neišsižajaų^ nei savo kalbos,
nei pačios lietuvybės), beik tam, kad tuo būdu
lietuvių jaunimų prilaikyti prie lietuvių ju
dėjimo ir ji įpratinti skaityti lietuviškus
laikraščius. Kadaise Vilniuje ėjo lietuvių lei
džiami lenkų kalba laikraščiai, bet nieks jų
nevadino pasidavusiais lenkizmo įtakai, nes
jų tikslas buvo skiepyti tautinę lietuvių dva
sių nutautėjusiuose lietuviuose, visai nebe
mokančiuose arba mažai bemokančiuose lie
tuvių kalbos. Tokie laikraščiai daug naudos
mūsų tautai padarė. Na ir pačiam Kaune
dabar dar yra leidžiamas lietuvių laikraštis
lenkų kalba. Ir nieks neginčija, kad jis būtų
nereikalingas.

mIm

'Nieks negali užginčyti to fakto, kad jau
kartų prašėme, kad visos inū- pie įsteigimų Federacijos apsmes gana daug turime lietuvių šiame krašte,
sų kolonijos surengtų prakal- krities Connecticut valstybėj,
kurie su dideliu sunkumu bepaskaito lietu-'
bas arba paskaitas, kurio e Į Naujosios Anglijos lietuvių
viską raštų, arba visai mūsų kalbos nebemo
būtų populerizuojaino8 Kata- katalikų seimelis, Federacijos
2334 SO. OAKLEY AVĖ., CHICAGO, ILL.
ka. Duok Dieve, kad, mes juos visus išinokylikų Akcijos mintys ir plati- apskrities sušauktas, kuris įA. L. R. K. Federacijos Reikalai
tumėm gražiai lietuviškai kalbėti ir skaity
nama katalikiškos knygos ir įvyko Brockton, Mass., praėjo
ti, bet jeigu tai nepavyktų, nejaugi jų išsi
| laikraščiai, šiam reikalui reik- dideliu pasisekimu. Padaryta
SVARBŲ’ DARBĄ PRA I dažnai ir eneigingai ragina
pašvęsti ne vien tik vieną eilė gražių nutarimų. Plačiai
žadėsime ir nebesistengsime kokiu nors būdu
DĖJUS
stoti į kilnų apaštalavimo da-^ienų,
Į)enį savgįtę laiko, Iškeltas visų katalikų apaštajuos prie lietuvių palaikyti. Mums rodos, kad
rbų.
reikia būti pasirengusiems ir turėti tinkamų
.|
o kur galima ir daugiau.
levimo obalsis ir didelis žingPats Popiežius Pijus XI
'raj, padarytas prie sustipti.
planų ir tokiam jaunimui priglausti, palai Labai gražu, kad Šventųjų
Katalikų Akcijų šiaip V^‘lk^ ,a"f siZ
t ■’nim® Uetuvi>i katalikų vieny,
kyti ir sistematingai jame stiprinti lietuvių Metų išvakarėse mūsų Fedena:
‘
•Katalikiškoji
Akcija
"
edarbe
ateis
tautinę dvasių ir sukelti noro išmokti savo ■racija paskelbė Katalikiško
tėvų kalbos. Taigi, gal būt “Draugas”, įves- sios Akcijos vajų, siekiant su susideda ne tik iš siekimo®»“•» ‘ ‘raįn” 7 Įvyks Chicago, III., būtent, ko^°^e' vo 19 d. Jį šaukia Chicagos
damas vienų kitų'kolumna anglų kalba ir tu vienyti visus lietuvius katali tobulinti krikščionies asme-zaJ°''
nį, kas, žinoma, pirm visko
Sąjunga, Lietuvių Darbiri tų tikslų, ko N. A. seimelio vadai neap-, kus bendriems darbams dirbFederacijos apskritys.
yra pirmasis ir didžiausis ninky Sąjunga, Rėmėjų Orgasvarstė ir nenumatė. Mes nebijome būti įta-A
būdu Šventieji Metai
Federacijos Sekretorius
riami, kad pasiduodame amerikonizmo dva-kus tinkamai ir gražiai pra tikslas, bet taip pat suside- n^zacG0S» Studentų Organizašiai, nes sveikas amerikonizmas yra reikaf1 mūsų veikimas žymiai da iš tikro apaštalavimo, ku c^a’ M^ingai Kunigų VienyKATALIKŲ VEIKIMO
riame dalyvauja visą klesųi^. *r lokalinės parapijų drauliūgas kiekvienam šio krašto piliečiui ir jis praplėstas.
SAVAITĖ
katalikai, susijungę mintyse Sijos. Kuo tampriau katalikų į
Pradėję
šį
svarbų
darbų,
ar
mums nedraudžia būti gerais lietuviais ir ge
ir veikimu apie tuos tvir-}orsan^ac^os *r draugijos ko !
rai lietuvių kalbų mokėti. Amerikonėti, tai visi gerai žinome, kas toji Ka
i,™™™ .... vi
. i Brooklyn, F. Y. — Brooktos doktrinos centrus ir dl-j P “ 8 su iederacija, tuo ljnQ lietuviai katalikai, po
ne reiškia lietuvybės ir lietuvių kalbos išsi talikų Akcija?
dina socialį veikimą, teisė- ,g. 1 au sustlPres musų, lietu- Fejeracįias apskrities
Kristus, apleidęs pasaulį ly tai
žadėti.
| j ' •
sutvardytą ir, klipo pa-K katalik^ vienybė, ir joms Federac1^ apbkntieb vadoNežiūrint to viso, kų aukščiau esame pa giai prieš devyniolikų šimtrnevybe, rengia katalikų veikimo
sėkmė, vyskupų autoriteto ?lboms’ būtent, atskiroms orsakę, mes nesame angliškos kalbos šalinin-[ čių, nepaliko žmonių našlaipadedamą ir palaikomą.” [sanacijoms ir draugijoms, (akcijos) savaitę. Bus rengiaj
kai lietuvių laikraščiuose. Dar peranksti. Bet čiaiš. Jis įsteigė Bažnyčių, ku
mos parapijinėse svetainėj
Šie reikšmingi žodžiai išaiš- ,veikimas daug geriau seksis.
rnės turime įvedę nuolatinį sporto skyrių, ku- riai pavedė skelbti Jo dieviš
prakalbos visokiais klausi^
ris yra vedamas anglų kalboje ir greta jo kųjį mokslą. Bažnyčią valdyti ,k’na
ko *r federacijos va'|rcu.:na i į 8 «en r° va y a maig.
retkarčiais vienų kitų anglų kalboje žinelę [Kristus pavedė šv. Petrui ir do\ y be po praėjusiojo kongre-!
’
v ur’• Ur 1 . us
Pradėjus kovo 12 dienų, pra
suoi
ganizuota
vajaus savaitė, , ,,
. ,
.
A ,
iš liet. jaunimo veikimo idedame. Ir mes čia'jo įpėdiniams popiežiams, jo so Pdtsburghe iš visų jėgų
....
. 15-v i kalbos įvyks
sekama tvarka:
J
JlOTIlN
V
turime pažymėti, kad tas skyrius nė kiek mokslą platinti pasirinko apa-'sten&ėsi gauti ir NacionalėsZlno.nes dėtis prie lie- Sekmadienį, kovo 12 dieną:
^ ’ų organizacijų ir !^v Jurgio parap., C. Brook jaunimo nenutautina, bet paskatina veikti su stalus. Šiam darbui Kristus Katalikų Gerovės Konferenci-1
a . as ragia™as lyne, prakalbos bus tuoj po
lietuviais ir lietuvišką dienraštį prenumeruo taip pat pašaukė ir visus sa-‘j°s *r atskirų Amerikos kata-,
vomoldnius. Ir dėl to dura-llikV vyskupų pripažinimų ir
dau«laa praktiškos'
ti ir skaityti. Dėl to, rodos, nereikėtų išsi-

LIETUVIŲ KATALIKŲ VIENYBE

iBelna Kasdien. Uekyrua sekmadieniu*
PRENUMERATOS KAINA: Metams — »».»•. Pu
tei Metų — 11.51, Trims Mėnesiams — MM, Vienam
Mėnesiui - 7lo Bureaeje — Metams »7.M. Pusei MeV
MM. Kopija .Ma.

Publlsbsd

darbo prisidėtų. Dirbkime vi- j Apreiškimo parap. No. 5th
miau, taip ir dabar mūsų dienraštis tarnau- 'valdžia perėjo jo įpėdiniams tenlr° lr vyskupų uzgyrimą.
ja Amerikos lietuvių visuomenei ir, kiek tik [popiežiams, apaštalų — vys- |Ir del to dabar drąsiai prade- si ir naudą iš to visi turėsi- .Str., Brooklyne, 8:00 vai. vak.
Antradienį, kovo 14 dieną:
galėdamas, kelia savo skaitytojų tikybinę ir [kupams, taip ir pirmųjų am- ,da savo veikimų, pirmoje vie-,
Karalienės Angelų parap. sa
žių tikinčiųjų pareiga daly- itoje stengdamos tinkamai su- j
Veikimas įsisiūbuoja
tautinę sąmonę.
apaštalavimo darbe teko fci°rganizuoti, padidinti jėgas, i Pastaruoju laiku Federaci- lėje, Jaunimui tiktai 8 vai. va
Anglų kalbos mūsų laikraščiuose klausi vauti
ir.ums, šių dienų katalikams, 'parengti ir eiti į žmones a- jos apskričių ir skyrių veiki- kare.
mu mes išsitarėme šiek tiek plačiau, nes no Šis apaštalavimo darbas, kurį paštalauti, eiti ypatingai ten, mas žymiai sustiprėjo. Įsistei- Į Trečiadienį, kovo 15 dieną*.
rime, kad ir kiti laikraščiai bei mūsų ben
1,1
.
,.
. Iirnr tnc oT.nuinioxnmoC įnių,,,-, gia nauji skyriai, seni atsi-Į Apreiškimo parap. salėje, b
dradarbiai juo išsitartų. Bet mes Naujosios dirba pasaulininkai, vadinasi j^ur tas apaštalavimas labiau
Anglijos lietuvius katalikus užtikriname, kad Katalikų Akcija arba Veiki-yra reikalingas. Tam tiks- gaivina, vis daugiau atskirų vai. vakare, tuoj po pamaldų.
mas.
jlui dabar varoma katalikiško- draugijų prie Federacijos prlŠv. Jurgio parap. salėje, 8
“Draugas” apart sporto skyriaus ir retkar
Šiandieų
katalikai
ypatingai
veikimo
ir
katalikiškosios
sideda.
lai
džiugina
ne
vien
vai. vakdre.
čiais įdedamos vienos kitos žinelės iš jauni
'spaudos vajus'.
mus, bet ir visą lietuvių kataKetvirtadienį, kovo 13 die
mo veikimo, toliau neis. Bet ir tai prižiūrės, sujudo telktis į darbą ir apa
Taigi, Šventuosius Metus dikų visuomenę.
štalauti,
nes
šiais
laikais
be

ną: Karalienės Angelų parap.
kad ir tas mažytis sulyginamai anglų kalba
dievybė plinta, kas kart la- geriausia pradėsime, jei visas j Malonu yra pranešti, kad salėje, Brooklyne,9 vai. vak
skyrius tarnautų išimtinai lietuvybei šiame
biau reiškiasi dorinis puoli- d«tuvių katalikų organizacijas Bridgeport, Conn., atsigaivino prakalbos bus vien tikmoks
krašte palaikyti.
mas, įsigali žmonių gyvenimo i*’ draugijas, taip pat ir atski- ■ Federacijos 20 skyrius. Skv- leiviams.
Daugiau šiuo klausimu parašysime dar ir
visoks pakrikimas. Vieni vys-,rus asmenis suvienysime soči- riaus valdybą sudaro: kun. M.
Penktadienį, kovo 17 dieną:
kitų kartą.
,
kupai ir kunigai negali viso [ado veikimo padidinimui, a- Pankus, pirm., A. Veleckis, Atsimainymo parap., MaspetLietnviai katalikai pradeda katalikiš to didelio darbo nudirbti, dėl Įpaštalavimo darbui, vadina- rašt., T. Vilkelis, iždin. Meti- h’e, N. Y. vakare.
kojo veikimo ir spaudos vajų. Viso.o koloni- to dvasininkams į pagalbą tu- lllam Katalikiškąja Akcija, riius mokesčius užsimokėjo:
Sekmadienį, kovo 19 dieną:
Tai
patiks
ir
Kristui.
jose bus rengiamos paskaitos arba prakalbos, ri ateiti visi geros valios ka[Lietuvių Darbininkų Sąjungos Aušros Varių parap. New YoDėl to svarbu, kad prakalbos būtų gausin- talikai žmonės.
Dirbkime visi
kuopa, Moterų Sąjungos kp., rke, 8 vai. vakare.
gai lankomos. Draugijos bus kviečiamos dė
Dėl to netenka stebėtis, jei Vajaus metu visiems lietu- Šv. Juozapo Brolija. Kitos Temos ir kalbėtojai bus pa
tis prie A. L. R. K. Federacijos, kad bendrai !dabartinis Kristaus vietinin- viams katalikams reiktų nuo- draugijos taip pat netrukus skelbti kiek vėliau.
dirbti išganingų, tikybinį ir tautinį darbų.

Kun. A. Petrauskas, M.l.V.

Sveika Marija
(Tęsinys)
IV.

TU PAGIRTA TARP MOTERŲ
Marijus giesmė

Stebėtis reikia, skaitant šv. Rašte už
rašytus Marijos žodžius, kuriuos Ji išta
rė, pranašaudama pati apie save. Ji sako:
nes štai nuo šiol palaiminta mane vadins
visos giminės! Koki drąsūs žodžiai! Pa
vargusi mergelė, gimusi prastame Naza
reto namelyje, o tokius didelius daiktus
pranašauja apie save. Visos pasaulio gi
minės sužinosiančios jos vardų ir palai
minta jų vadinsiančios!
Iš kur parėjo Jai į galvų toks aukš
tas apie save manymas? Juk tuo metu ne
tik nieks apie Marijų nežinojo, liet ir apie
visų žydų tautų maža kų kas tegalėjo gir
dėti. Mat, tuomet žydai juu buvo rymiečių
nugalėti ir buvo laikomi didžiausioje prie
spaudoje bei paniekoje. Taip lygiai, kaip
ir šiandien didėsės valstyl)ės laiko prislo
pinusios mažąsias tautas. Taigi, iš tokios
menkos, prispaustos tautelės kilusiai, l>e
lo, dar vargdienė mergelei kaip čia ga
lėjo, rodosi, tokia aukšta garbė vaidintis?

Ketvirtadienis, kovo 9 d., 1933

Tokios garbes dar nieks nebuvo susilau
kęs ir, nieks nesusilauks 1

Dvejopu būdu tegalima tą dalyką iš
aiškinti: arba tai mergelei ne viskas gal
voje buvo sveika, arba ji buvo didelė pra
našė, skelbianti ne savo, bet Dievo jai
apreikštus dalykus. Katras iš tųdviejų
aiškinimo būdų yra teisingas — šiandien,
kai praslinko nuo tos dienos, kada Mari
ja tuos žodžius ištarė, jau bemaž du tūks
tančiu metų, lengva rasti tiesa. Šiandien
jau drąsiai mes galime spręsti, ar tie žo
džiai Marijos buvo Iš neišmanymo pasa
kyti, ar tai buvo pranašystės žodžiai.
Visos giminės mane palaiminta va
dins... — sako Marija. Bet jei tie žodžiai
neišmanančios mergelės buvo ištarti, jei
jie nieko nereiškė, tai kam reikėjo tuos
žodžius išnešioti po visą pasaulį — nuo
rytų ligi vakarų, nuo žiemių lig pietų ?!.
Jei tai, sakau, neišmanėlės buvo žodžiai,
ištarti savo tetulei—šv. Elžbietai, gyve
nančiai kalnuose net už Hebrono, ir beniRŽ prieš du tūkstančiu metų — būtų jau
seniai išnykę, kaip išnyksta dūmai, į orą
pakilę!

Bet tie žodžiai neišnyko. Ne! jie, ta
rytum skaisčioji aušros žvaigždė, pakilus
aukštai ant dangaus skliautų ramiai ilsis
ir lig šios dienos taip aiškiai šviečia žmo
nijai, kaip anuomet, kada iš mergelės lū
pų buvo išsiveržę 1
Tie žodžiai — tai pranašės žodžiai!

kas Pijus XI visus katalikus, širdžiai padirbėti. Jau keletui žada užsimokėti. Kalbama a-

Matome, kaip aiškiai jie šiandien išsipil pasaulyje gražiausiu ir brangiausiu pa
do!
veikslu: vienų Murill’ės pieštų, o kitų Ral'aelio. Ant abiejų tų paveikslų nupiešta
Marija — Pranašė
Kasdien daugiau negu 240 milijonų yra Marija!
katalikų, išsisklaidžiusių po visą Europą,
Kiek jos garbei sudėta yra gražiau
Aziją, Afrikos tyrus, Amerikos plotus, sių himnų i» giesmių? Kiek milijonų ka
po Australiją, po kalnus, po klonius kal talikių moterų ir mergelių nešioja nuo
ba paskui Marijų: Tn pagirta tarp mo krikšto dienos tų gražų vardų — Marija?
tery!
Ir kų tai visa reiškia? Argi ne tiesą
Kiekvienoje katalikų bažnyčioje rasi pasakė Marija apie ‘save, išsireikšdama:
šiandie Marijai pašvęstų altorių, arba iš nes štai nuo šiol palaimintu mane vadins
kabintų jos paveikslų. Daugelis gražinu visos giminės?
sių liažnyčių Marijos globai yra pavesta.
iš to išeina, kad Marija tuos žodžius
Kiek švenčių Marijos garbei Bažnyčia yra ne pati iš savęs yra išreiškusi — bet Šv.
{stačiusi: Nekalto Prasidėjimo, Grabniti- Dvasia jos lūpomis kalbėjo. Tr ta jaiti Šv.
nės, Aplankymo, Dangun ėmimo, Užgimi Dvasia valdo katalikų Bažnyčių ir įkve
mo ir daugelis kitų švenčių kasmet kata pia jai Marijos pagarbų bei meilę, kad
likų yra švenčiama.
visiškai išsipildytų Marijos pranašavimo
Giesmė, lotyniškai vadinama “Magni- žodžiai.
ficat”, kurių giedama kiekvienuose miš
Tie žmonės, kurie nemyli ir negerbia
paruose — tai pačios Marijos giesmė. Ji, Marijos, kaip antai: protestantai ir kito
Šv. Dvasios įkvėpta, savo lūpomis pirmu kį eretikai, negali turėti Šv. Dvasios ir
tinė ištarė šios giesmės žodžius, o Bažny juose nėra tikro ir gryno Jėzaus Kristaus
čia nuolatos jų atkartoja, norėdama tuo tikėjimo. Juk kas labiau myli ir gerbia
suteikti Marijai kuo didžiausios garbės. Jėzų Kristų — tasai negali nemylėti skais
Išsipildo Marijos pranašavimas: nes čiausios Jo Motinos Marijos, kurių pats
štai nno šiol palaiminta mane vadins vi aukščiausias Tėvas paliepė pasveikinti
sos giminės! i
šiais žodžiais: Tu pagirta tarp moterų!
Jei paimsime didžiausius ir garsiau
' Marija — kilniausia Moteris
sius pasaulio piešėjus dailininkus, jei jie
Yra, tiesa, pasaulyje puikių moterų,
buvo krikščionys, pirmas jų buvo rūpes
kurios
lyg angelai sargai laiko ramybę
tis, nupiešti kuo puikiausių Marijos pa
veikslų. Ligšiol dailės žinovai du randa savo pastogėje; kurios lyg kokie kunigai

Fed. Apskr. Sekret.

laiko šeimose gyvų tikėjimų, į jaunas vai
kučių širdeles skiepija krikščioniškųjų do
rybių skiepelius... Yra mergelių skaisčios
širdies ir aukštos dorybės, kad puošia jos
katalikų namus gražiaus, negu kad pui
kiausias rūtų darželis... Bet Marija tarp
jų visų tiek aukštesnė doroje, tiek skais
tesnė, kad jos šventumas taip malonia
žėri, kaip tos kalnų viršūnės, kada jąsia?
palyti paskutiniai leidžiančiosios saulės
spinduliai!
Joje buvo tikroji pranašo dvasia, ka
rališkoji širdis ir tikrai dieviškoji siela!
Ir pats Dievas, kad ir visagalis, iš tikro
nerastų, rodos, nieko puikesnio, kuo gali
ma būtų papuošti žmogaus asmenį, kaip
suteikdamas jam Ąicvo Motinos vardą.
Jėzus Kristus, prisiimdamas sau žmogaus
kūną, tuo išaukštino vyriškųjų žmonijos
dalį. Kad pakeltų moteriškąsias, — apsi
rinko sau moterį-mergelę motina ir nuo
mažiausios nuodėmių dulkelės apsaugojo
josios sielų. Toji vienintelė laimingoji mo
teriškė — buvo Marija. Ji vienų viena
užsipelnė tų angelo pasveikinimų: Tu pa
girta tarp moterų!
(Daugiau bus)

Kai kurių tautų paprotys uždengti
jaunajai akys prieš vainiką, gali būti,
yra tos pačios prasmės, dėl kurios strau
sas užsidengia akis, pavojaus valandoje.
Piroinikovaa

gjjjcfrgągg

Ketvirtadienis, kovo 9 d., 1933

JONAS: — Tiesa, gali, bet'rėjos: Jakuconienė užveizdėto- žus paprotys melstis už mini LAIŠKAS “PITTŠBŪRG'RO pas Pittsburgho Apsk
’kncio pi
■fcr tai yra tau sveika, tai ki* ja ir jos pagelbininkės: Zim* sius narius.
LIETUVIŲ ŽINIŲ” RE
Tretininkė
rm. pasikalbėjom apie įvai
tas klausimas. Iš patyrimo, ži niekieno, Sikorskienė, Čižam* i
DAKTORIUI
rins reikalus. Prie progos už
•
•
1
I
nau įvykį, kuris atsitiko daug kienė,
Jurkonienė, Bernotienė,: X Kovo 1 d. a. a. Ksavero
siminiau apie busimųjų Šv. Ka
KUN, MAGNUS KAZĖNAS, redaktorius
Įmeti) atgal Chicagoje. Du dar- Ziaukienė, šerpinskienė, Kli- Baevinkos kryžių ir paminklu Gal ir mane priimsit į savo zim. parapijos Užgavėnių biz2128 Larkins AVay, Pittsburgh, Pa.
ibininkai dirbo stokjarduose 'maitienė ir Blumberienė. Se-{dirbtuvė parduota ant “Auc- kompanijų. Aš taip pat norė- nierių vakarienę. Kviečiau ir
Telephone HEmloek 1490
i prie mėsos virimo. Vienas jų kančios gi mergaitės patarna-Įtion Sale” už $1,120.00, kad Į čiau prisidėti prie “P. I* Z.” svečių atsilankyti. Žadėjo ir
KOSTANTAS J. VAIŠNORAS, generalis agentas
buvo tikintis, kitas ne. Neti- vo prie stalų: I . Zimnickifltė, sutvarkytų velionio testamen-:skyrio.
žodį išpildė. Kada nuėjom į
1921 Carson Street, S. S. Pittsburgh, Pa.
kintis
vartojo
biauriausių
kaS.
Obiecūnaitė,
M.
Barškėtai-Į
tų.
Nupirko
kokia
tai
kompa-f
Šiuo
noriu
primint
Šv
salę svečias nustebęs prabilo:
Telephone Hemlock 2204
lbų, niekindamas savo draugų, tė, Serpinskaitė, R. Adomaitė, |nija iš Cleveland, Oliio. Gaila, zimiero parapijonams,
“A, kiek čia žmonių, kas per
J.
Adomaitė,
Jurkoniūtė,
Nau
kad
ne
vietinis
lietuvis,
nes
kuris
tikėjo
ir
užlaikė
pasnin

šiais
metais
sueina
40
m.
nuo
gražumėlis, o vakarienės ga
komi pirmiau, negu Bažnyčia
jelaitė,
A.
Naujėlaitė,
A.
Nau{netekome
pittsburghiečiai
liekus. Netikintis sakydavo: “Tu
įsikūrimo šios parapijos. Ne rdumėlis, tik valgyk ir no
išmislijo?
Jonas svarbu savaitė, mėnesis, bet rėk.”
JONAS: — Visa man bėda, kvailas žmogau, bijai valgyti jėlaitė, V. Navickaitė, M. Juo-'tuvio kryžninko.
RAULAS: — Jonai, tu man Baniai, yra su tavim, kad ne penktadieni mėsos; ar penkta cnukaitė, Aleksė Pociūtė, J.
svarbu metai. Tat, sveiki su Pavalgius sakau, dabar ei
labai daug kalbėjai apie Die moki skaityti, ir tingi moky dienį mėsa yra užnuodyta? Pociūtė, L. Simonavičiūtė, S.
X Pittsburgho vyskupijoje laukę to jubiliejaus.
sim į viršų, kur šokama. Kavo būvimų. Aš, tiesa, dar tu tis. Jei skaitytum Šventąjį Žiūrėk, penktadienį aš galiu Stravinskaitė, A. Pakrosniūtė, grupė kunigų suorganizavo
(Tųsa ant 4-to pusk).
Sekdami būdų mūsų protė
riu labai daug klausimi) apie Raštų, tai rastum , kad žmo daugiau suvalgyti negu sek Pranė Sankauskaitė raštinin- 'naujų dalykų — mėnesines se
vių, kurie pilis pildavo, mes,
tųjį Dievo buvimų. Bet nega nės nuo pat pradžios tikėjo j madienį. Per keletu metų neti kė. Biznieriams, Bažnyčios Ko ptynių valandų rekolekcijas
būdami šioj plačioj šaly, susi
liu bepakęsti vieno dalyko, to- pasninkus ir juos užlaikė. Skai kintis taip gyrėsi, o dorų žmo mitetui, virėjoms, patarnauto Šv. Povilo Tėvų Pasijonistų
spietę į vienų būrelį, pasitarę
.dėl turiu tavęs klausti.
tyk kų Mozė sako savo žmo gi) niekino. Po devynių metų joms, svečiams ir visiems by vienuolyne, Pittsburgh, Pa. su savo gerb. klebonu, turė
JONAS: — Gerai, Raulai, nėms: “Užlaikykite pasnin- netikintis susirgo pilvu; gy- kuo prisidėjusiems prie pasi- Pirmos tokios rekolekcijos į- tumėm tinkamai paminėt su
klausk kas tik tau ant širdies kų.... tame mėnesyje, kuriame dytojas pripažino, kad skilvis ,sekimo vakarienės tariu širdi- vyko pirmadienį, kovo 6 d., kaktuves. Daugelis mūsų bro
guli.
ii' išvedžiau iš Egipto... (Exod sugadintas — gavo vėžio ligų; Ingai ačiū. Kun. M. J. Kazėnas nuo 19 vai. ryto iki 5 vai. va lių ir sesučių nesulaukė, kad
ikam. Tai labai gražus daly- sykiu pasidžiaugti) tomis su
KAULAS: - Jonai, dabar XXXTV 18). Izraelitai užlaikė kraujas pradėjo mainytis į cu
X Šiais 1933 metais mes, 'kas. Kunigams tokios rekole- kaktuvėmis; jie apleido šį pa
suradau daug neteisybės apie pasninkų, kaipo padėkų Die krų, gavo cukrinę ligų. Gydytikėjimų ir Bažnyčių. vui už išliuosavimų iš vergi tojai visiškai uždraudė, mėsos (sodalietės, ‘Marijos Vaikeliai’, kcijos labai naudingos ir rei- saulį, kiti kitur išvyko. Bet jų
Užkietėjimas gali lengvai tapti
chronišku po 40. Nuolatinis už
Bažnyčia yra labai ne jos. Kuomet Mozė buvo ant valgymų. Pasakė: Jei valgysi užsivedėme sykį į mėnesį taip [kalingos, nes pašventę visų darbai pasiliko.
kietėjimas tuose metuose gali už
vesti raudonąją gyslą (pilės) ir
gailestinga, nes kankina žmo kalno Sinai, kad gauti) Deši daug mėsos — mirsi. Še tau, [vadinamų “Question Box”. laikų žmonių reikalams, daž Kuomet pažvelgtam į savo daugybę
kitokių suirimų.
juokis
iš
doro
žmogaus...
O
|
Susirenkame
by
kurį
vakarų
nai
pamiršta
savo
sielos
rei

Tėmyk vidurius bl kuriame amnes. Štai, ateina penktadienis mtį Dievo Įsakymų, ten Jis
gražių ir ruimingų bažnyčių, ž /je.
Sergėk su ypatinga priežiu-— nevalia mėsos valgyti; atei- pasninkavo (Exod. XXXIV, tas, kuris užlaikė pasninkus į mokyklų. Priduodame raštu kalus. Tat sykį į mėnesį, pa- mums prisimena mūsų pirrn- r. . po 40. Kuomet jiems reikalin
ga pagalba, atsimink, kad dakta
na gavėnia — nevalia mėsos į28)- Taip ir Karalius Dovydas, ir šiandien turi sveikų pilvų Į savo dvasios vadui kun. Ka-(likus už durų visus kitus rei- takūnų darbas. Ypatingai ap- ras žino kas jiems geriausia.
“Dr. Caldwell’s Syrup Pepsin"
tarpe
valgyti. Vadinas Bažnyčia ma norėdamas perprašyti Dievų už (skilvį). Raulai, toliau dar 'zėnui įvairins klausimus ir jis įkalus, o tik užsidarius
.
gailėtina, kad tų sukaktuvių yra daktaro preskrlpcija <lel vidu
rių. Išmėgintas pe.r 47 metus prak
atsakinėja ir keturių vienuolyno sienų per,
. . .
.. .
rina žmones badu. Daktaras savo sūnų, meldėsi, pasninka- daugiau svarbių dalykų papa- mums čia .iuos
v
-u
,
, j
... nesulauke pirmutinis musų pa tikos. Rastas pilnai pasekmingas
užkietėjimo ir jo nege
Autas man kalbėjo, kad tie vo, net ant plikos žemės gu- -šakosiu apie pasninkus. Turėk aiškina. Iki šiol gvildenta į- septynias valandas susistipri rupijos darbuotojas, kuris vi atleidime
rumų vyrams, moterims ir vai
(vairūs, labai įdomūs klausi- nti dvasiniai, kad paskui gakams visų n užlų. Darodytas sau
pasninkai yra dabartinių lai-pėjo (II Karai. XIT, 16). Šve- kantrybės ir palauk.
sų savo sveikatų padėjo šiai gus ir kūdikiams. Pagaminta iš
šviežių, liuosuojanėių žolių, tyraus
Kun. J. V. S. jinai iš mergaičių gyvenimo, j lėtų daugiau pašvęsti laiko
ntas Jonas Krikštytojas, bū
kų kunigų išmislas.
parapijai — a. a. kun. Jonas pepsino lr kitų nekenksmingų su
Sužinojome
dalykų,
apie
ku-[sieloms
žmonių
jųjų
globai
pu

dėtinių dalių, nėra diegimo; neJONAS: — Raulai, netiesų damas tyruose, pasninkavo, iSutkaitis.
apslrgdlna nei nesilpnina; gali bū
riuos
dar
niekad
nesame
nevestų.
Šiose
pirmose
rekolekti vartotas be baimės kada tik
kalbi prieš Bažnyčių ir kuni dant žmonės darytų atgaila
Tat, tinkamai paminėkime kvapas
atsiduoda, liežluvis aptrau
girdėję.
Tik
gaila,
kad
ne
vicijose
dalyvavo
ir
vienas
lie

ktas, kada tik svaigimas, guzai
gus. Pasninkai yra taip seni, (Šv. Mat. ITT, 4. etc.). Pats
šias sukaktuves.
perspėja užkietėjimo stovį.
sos sodalietės naudojasi ta pro tuvis kun. Kazėnas. RekolekViešpats Jėzus pasninkavo ke
Kitą kartą paimk pilną šaukštą
kaip ir pati žmonija.
šio šeimos daktaro laxutivo. TėNuo
keletos
metų
mūsų
biz

ga.
f
1
I
■'
ei
jų
sumanytojai
tikisi,
kad
turiasdešimt dienų ir keturias
kaip gardus; kaip švelniai
Prieš užgavėnes Pittsburgbe įnylc
RAULAS: O iš kur tu ži
ir pilnai jis dirba. Tada žinosi
dešimt nakčių (Šv. Mat. IV, nieriai Užgavėnėse surengia iš Kovo 3 d. iš 102 sodaliečių kitų mėnesį, balandžio 4 d., pas savo brolį svečiavos vie kodėl
jis yra pasaulio tinkamiau
nai, kad pasninkai buvo užlaisias liuosuotojas. Didelis butelis
2). Pats Kristus mokina mus, kilmingų vakarienę su į vai- ^vos tik 25 teatėjo. Šios soda- rekolekcijos bus skaitlinges- nas lietuvis, atvykęs L. R. K. —
visose aptiekose.
kaip reik pasninkauti (Šv. riais pamarginimais: šokiais, įlietės kas mėnuo uoliai lanko- nės ir įdomesnės. Dalyvavu A. S. reikalais iš 249 kuopos,
Mat. VI, 16). Apaštalai, ne žaislais ir t.t. Tai nepaprastai .si: O. Navickaitė, S. Miskevi- sieji šiose pirmose labai pate Moundsville, W. Va. Susėję
tik mokino žmones pasninkau gražus šv. Kazimiero parapi- čiūtė, M. Katela, M. Barškė- nkinti išsiskirstė.
Te Aukščiausias palaimina
ti, bet ir patys davė pavyzdi, jonų metinis šeimyniškas susl- taitė, V. Nedžinskaitė, O. Nau
kada norėjo žmones atversti [ ėjimas, kuriame lig viena di* jėlaitė, A. Naujalaitė, R. Ado jųjų pradėtų darbų ir neša jų
JAU IŠĖJO IŠ
TIESIAI Į KLAIPĖDĄ
į tikėjimų arba Sakramentus
šeimyna bendrai susiėję maitė, J. Adomaitė, N. Zalec- sieloms naudų ir per juos jųjų
SPAUDOS
suteikti. Jie meldės ir pasnin linksminasi ir paskui bendrai kaitė, M. Naujėlaitė, V. Juo- globoje esantiems žmonėms.
be persėdimo
užsigavi.
Kadangi
ši
vakario,
Rep.
zevičifltė,
M.
Juocnukaitė,
O.
Knyga labai graži, verta jų kavo (Apašt. Darb. XIH. 3
METINĖ EKSKURSIJA
nė taip gražiai pasisekė, tai Pakrosniūtė, J. Pociūtė, E. Ja
įsigyti ir pamatyti. Knyga etc.).
Senajame ir Naujame Įsta dabar namų savininkai taria- jškūnaitė, E. Verikaitė, O. Ša X Pirmadienį, kovo 6 d. va
vardu “Šv. Pranciškaus Se
kare siuvėjų ir mezgėjų Rūtos
serį) Vienuolyno Istorija.” tymuose gan greit ant kiek si biznieriams nepasiduoti ir jvukynaitė, Pr. Grafite, D. Takada nors po Velykų vėl su mulaitė, L. Aleliūnaitė, J. Ale Klubas laikė mėnesinį susiri
Rengiama vadovybėje
Šita įdomi istorija yra albumo vieno, puslapio prirašyta apie
Amerikos
Lietuvių
Laivakorčių Agentų Sąjungos
nkimų,
į
kurį
taip
pat
atsi

rengti
panašių
vakarienę.
Tai
liūnaitė,
M.
Tarnui
aite,
O.
Stapavydalo: didelio formato, liu pasninkus. Raulai, kaip drįs
labai būtų gražu, nes žmonės rkiūtė. Už tat, kad jos taip lankė ir mūsų dvasios vadas
GARLAIVIU
ksiukinės poperos. Šv. Pranciš ti sakyti, kad, pasninkai yra
labiau susieitų, geriau pasipa uoliai lankosi į susirinkimus, kun. Kazėnas. Jis ragino taip
kaus Seserų Vienuolynas, Pit dabar kunigų išmislyti. Tik
žintų; ir sunkiais laikais, vi valdyba po susirinkimo pavai- ir ateityj darbuotis savo pa
tsburgh’e, švęsdamas 10 me- bemokslis gali taip sakyti.
siems meilėje kur kas smagiau šino kava ir pyragaičiais, kad jrapijos naudai. Iki šiol Rūtos
Išplauks iš New Yorko Gegužės 10 d.
tų sukaktį tų istorijų lei . RAULAS: — Gerai, Jonai,
būtų
gyventi.
Lauksime,
kų
joms
būtų
šilčiau
grįsti
namon,
[Klubas
labai
gražiai
pasirodė
džia sukakčiai paminėti. Is- d&bar aš matau, kad pasnin
■ Trečios Klasės Kainos: -■
r
i tbuvo
___ —
__ • nuo pat mūsų “prapartininkai” pada nes kai kurios iš toli buvo a- kiekvienoje “card party” su
kai
užlaikomi
Is Nevv Yorko j Klaipėdą__ _______
... $ 92.00
torija yra 96 puslapių, su
rys. Biznierių rūpesčiu su va tėjusios.
Sodalietė savo dovanomis. Tuoj po Ve
seniausių
laikų,
ir
tai
yra
me
Į
Klaipėdą
ir
atgal
...............
......
.........
...
153.50
daugiau kaip 80 paveikslų.
Pridedant Jung. Valit. Takui*.
kariene
uždirbta
per
virš
du
lykų
Bažnyčios
komitetas
ir
Joje
smulkiai aprašyta las, kad dabar kunigai juos
šimtu dolerių. Tai labai graži
X Kovo 3 d. pasimirė a. a. biznieriai rengia labai didelę
lietuvaičių seserų atsiskyrimas išmislijo. Bet kam gi reika
Informacijų kreipkite* i
suma. Prie vakarienės suren Antanina Zamulevičienė. Lai “card party”, kurioje Stanley
nuo lenkių seserų nazeretiečių lingi tie pasninkai?
gimo pasidarbavo bažnyčios dotuvės įvyko iš Šv. Kazimie Simonavičius, bučeris, žadėjo 1
COSMOPOLITAN TRAVEL
P. BARTKEVIČIUS, 478 No.
įr savojo, Šv. Pranciškaus vie JONAS: — Daug yra prie
SERVICE
Main SI., Monlallo, Mali.
komitetas
ir
šie
biznieriai:
Ma
ar
veršį
duoti
ro
R.
K.
bažnyčios
parapijos
Į
gyvų
karvę
J. AMBRAZIEJUS fr E.
žasčių:
Pirma
priežastis:
Pas

J. J. URMAS, 1(7 Oak St.,
nuolyno, įsteigimo istorija. Pa
RUDNIKAS
SAV.,
I4B
Laorance, Man.
rculaitis — Wenslovas-grabo- kapinėse kovo 6 d. Paliko iš-į“door prize.” Vaje tu mano,
Grand SI., Brooklyn, N. Y.
veikslai labai įdomūs: len ninkai reikalingi kūno gero
J. 2EMANTAUSKAS, 130
"NAUJENOS" 1734 S. Halrius, Stanley Simonavičius — sigandusiu3 ir nuliūdusius 4 tai jau ne juokai dykai veršį
stad SI., Chicago, III.
Avanua, Walarkių nazeretiečių vienuolyno, vei; kita — sielos (dūšios) butcher-grocer, Jonas Chubis
bury, Conn.
NORTH GERMAN Congrau
DRAUGAS
FUBLISHING
ar
karvę
namon
parsivaryti!
vaikučius
našlaitukus,
kurie
CO., Ine., 7334 So. OakA. VELECKIS, 503 South
vaičių seserų, atsiskyru-;nandąi- Žmogus nėra vilkas alay Ava., Chicago, III.
Ava., Iridgaport, Conn.
— butcher-grocer, Agota Sut- jau keletą metų ir tėvelio ne- Šis klubas jau nuo keletos me
uo lenkių, įžymių dvasi- r^a ^ūtas> kad vien mėsa gyA.
S.
TREČIOKAS, l«
C. J. WOSHNER,-lt7l CarLinija Gardy Garlaiviu
Adam* Si., Navark, N. J.
•on SI., S. Pittsburgh, Pa.
banker, Jonas Pa - turi. Velionė priklausė prie j tų gyvuoja ir yra daug pasių, kurie darbavos už at- ventų. Įrodymas yra aiškus. I
"DIRVA", MM Suparlor
A. VARASIUS, 1700 Canon
Ava., Cleveland, Ohlo.
BREMEN
Susirgai, parvežė tau gydyto- kr°snis “ butcher-grocer, K. vietinės Moterų Sųjungos 23 darbavęs parapijos naudai, ySI., 704 Ali Naliom (enk
skyrimų, pirmųjų seserų įėju
Blog., Pilltburgh, Pa.
JOHN SEKYS, 433 Rark SI..
kuopos,
už
tad
sųjungietės
rūpač
naujos
klebonijos
pastaHartford,
Conn.
jų, kuris apžiūrėjęs išrašo vai- Stravinskas
shoe store, Pra
LITHUANIAN VIENYK
sių į savo motiniškųjį namų,
PAUL MOLIS, 1730 — 241h
PUILISHING CO., 173
EUROPA
nas Žilionis — grocer, Jonas pinasi jos laidotuvėmis. Treti- tymui. Visi turėtų pasekti jo
SI., Dalroll, Michigan.
Grand St., Bklyn. N. Y.
jų vadovių, naujojo vienuolv- s^lb ^eP’a ,luos vartoti ir duo
*
___ 1___ •_ _ _ 1 •
VI •
Pustelninkas — candies-gro ninkai taipgi savo narei ati- pavyzdį.
Rep.
no apylinkės ir statybos vaiz da patarimų, kaip reik užlai cer, W. J. Hughes — Alderdavė paskutinį patarnavimų
dai, kunigai ir pasaulionys, ku kyti ligonį; prie visų patari man, Mrs. P. Bogurskis —
nwmMWci«\
NAUJA CENTO PRAMONĖ TUO JAUS PARSIDUODA!!!
laidotuvėse — ypač bažnyčio
««•
mų
įsako
kuo
mažiau
mėsos
rie daugiausiai darbavos ir
vieno Iki penkių centų "Blg Flanh” Special. Krautuvės perka vieną, du trln ar
barbierka, Mrs. Aidukaitis — je su uždegtomis žvakėmis į- Nuo
daugiau po $1.00. Pardavėjui įeina $2.20 Canh Ir pardavėjas gauna "Dovaną” kurią
rėmė naująjį vienuolynų jam duoti, arba, visiškai mėsos ne restaurant, Frank Gedrimas —
parduoti už $1.00 Viskas reikalinga parūpinta Jums kainuoja 65c. Užsisakykite
lydėjo ir išlydėjo. Taipgi per gali
išmėginimui tuziną už $7.80 ar pasiuskit 72c paštu. Chicagos vyrai atsišaukite j ofisą.
įsikūrus, mokyklos, kuriose duoti. Raulai, kodėl gydyto*
jas nesako: “Duokite ligoniui pop,nan’ M' S' ir kiti' Gard- šv. Mišias visi bendrai priėmė
PARISIAN RING COMPANY
seserys pranciškietės mokyto
kuo daugiausiai mėsos.” Ypač žius val?il,<' PaKarriino 5i°9 vl šv. Komunijų. Tai labai gra- 80 North Dearbom Street,
“Dcpt. J.”
CHICAGO, JI.Ii.
jauja, vienuolyno koplyčios pa
šventinimo iškilmės, įvairūs po sunkios operacijos tegul
vaizdai iš seserų ir mokinių šeimininkė prikepa gerokai
3ULL RUNN—Hc Uscd Just Aboui As M: h Lbpiamacy As the Guy Who Waved the Red At the Bull!
BY CARL Et)
gyvenimo, buvusio Federaci “porčiapo” ir ligonis prisikeaeatl
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kai
palengva
ligonį
pradeda
DT
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daug kitų. Ši knyga yra tik
V
7
I Gotr* Be CediSG Ji*’
ras namų papuošalas. Užsa gaivinti vandenėliu ir piene
X"
kymus siunčiant reikia adre liu — jis pasveiksta. Pasvei
kus, savu laiku ir mėsa reisuoti:
kalinga ir naudinga.
Sisters of St. Francis,
RAULAS: — Aš netikiu į
Mt. Providence R. D. 9 tokius įrodymus, aš galiu val
U ypvy
South Hills, Pittsburgh, Pa. gyti mėsos kas dienų.

PinSBURGH’Ū LIETUVIŲ ŽINIOS

j

PO 40
VIDURIU NETVARKA
LABAI PAVOJINGA

SOUTH SIDE

Į L I E T U VA
" B E R L I N"

tom

LLOYD

/

kovo 9 d., 1933
DRAUGAS
svetimtaučių. 18 m. atgal, kuo liu giminių ir draugų atliko į
Gražiausia
pasidarbavo, giedota egzekvijos, atlaikyta elektros biznio nuo Edison Co. n’o konsilmanai net susipešė
met čia lietuvių buvo didesnįs išpažintį, ii prasidedant šv. kaip visados Marė Tumaso- trejos šv. Mišios. Pamaldoms Mat, ši kompanija nenori nu , už virš minėtų projektų. Vieskaičius, buvome betverę sa- Mišioms prisiekė viens kitam nienė su pagelbininke Antani- pasibaigus, vėl visa minia su mažinti mokesčio miestui ir !nas jų išsitarė, kad yra pa
vo parapijų, bet pasirodė, kad ištikimybę. Per mišias priėmė na Paskevičiene. Jos pardavė sėdę j automobilius nulydėjo žmonėms už naudojimų elekt pirkta Co. Prasidėjo ginčai ir
per mažas skaičius, kad jų už- šv. Komunijų, gavo šv. Baž 89 tikietus, surinko tris ket- į šv. Marijos kapus, kur sa •os. Tat prie Youngstown o po to kumštynės taip, kad ko
laikyti, tat taip ir paliko ne- nyčios skirtų, palaiminimų ir virdulius dovanų, tarp kurių vame sklype palaidotas. Kun. yra prisidėję dar 19 Ohio vai. vo 1 d. abu tapo suimti ir nu
(Tęsinys 3 pusL).
sutverta, o dabar tai nebėra sustiprinti Dievo malonėmis yra naudingų ir brangių. Štai, V. Abromaitis iš Braddock. miestų, iš kurių išrinkti kon gabenti į ligoninę. Už kelių
naujam gyvenimui pasileido kai kurios dovanos: laimėjęs Pa., ir kun. J. Pikutis iš Bri- silmanai guri.važiuos ir sūdą dienų bus teismas. Pamatysi
da užėjom ir čia pilna
j jokios vii tiesHiaila.
Parapijoms J. N. savo keliais. Ne taip lengva gauna kvortų pieno dykai per glitwood, Pa., asistavo vieti rys planus dėl paėmimo viso me, kuris ių yra kaltas,
sėdinčių ir stačių. Svečias man
tc> biznio po miestų priežiūra. ke.
K. J. Žvirblis
sako: “Ačiū tamstai, kad man Red Prierašas: Sveikiname Pasprukti. ‘Šiifibas nevožnas.’ 30 dienų, vienų tonų anglių, niam klebonui.
1
Velionis
paliko:
našlę
ZofiJ.
N.
korespondentų.
Nebuvo
ne
^
vieno
užsako,
nearba
vėl
laimėjęs
gauna
8
tipasakei; pirmų sykį savo gy naujų
Tat, jei Edison Co. nenusileis,
venime esu tokiam gražiam1 Rašykit kas savaitę iš savo Paskelbta nei diena, nei valu-^kietus į teatrų, kita dovana 2 jų, du sūnų: Antanų ir Juozų tai, gal, ir paims miestai į
lietuvių būrely, tokioj puo- kampelio. Mums labai įdomu n(^a sutuoktuvių ir taip ty- tikietai irgi į teatrų, o kiek ir tris dukteris: Ameliją, Flo
savo rankas. Du Youngstoivtoj.”
J. B. T. apie jus kų nors išgirsti. Įku- kiai, kad nei giedota, nei gto- visokių kitokių gražių daik- renciją ir Angelę, ttu broliu
. ..
irkite “Pittsburgbo Lietuvių
l^ip tviitina tie, kuiie to- ^tų. Apie pusę šimtinės gryno ir daugybę giminių čia, Ame
Ar jūs Turite tų “Nesijaučiu
Žinių” agentūrų. Mes visame kių iškilmių proga ateina j pelno užtikrinta parapijos rikoje, ir Lietuvoje.
■Gerai” Jausmų?
bažnyčių ne melstis, bet pa- naudai.
Lai ilsisi ramybėje!!!
Tamstoms padėsime.
Musų patarimas jums yra, nueikite
žiopsoti.
X Praeitų savaitę mirė a.
(PENN AVĖ.)
Plepys pas savo vaistininkų ir už dolerį nu
sipirkite sau butelį
X “Card party” parapijos'a. Juozas Jankaitis, vos tik
naudai įvyko praeitų sekma- J 40 su viršum amžiaus metų
||
IĮ Nesirūpink nležėjtVasario 24 d. savo namuo
dienį popiet.
sulaukęs. Palaidotas labai iš
M
mwPleiskanomis,
se: 629 — 54th St. pasimirė
NįĮl<^^F>Jl Išbėrimais, spuogais
a. a. Tanias Lukošius. Sirgo Vasario 26 d. Šv. Izidoriaus) ’ Sekinės: parapijos reikala- kilmingai ketvirtadienį, kovo
Po visų posuulį paskelbusį tonikų,
Ir kitais odos negerumais.
Tik
Keletas šio miesto konsil- kuris
stimuliuoja jūsų apetitų, at
tris mėnesius. Velionis paėjo parapijos svetainėje buvo ms pelnyta arti pusės šinrti- 2 d. Iš namų išlydėjo procesi
gauk gydantį antiseptikų Žemo—
gaivina visų jūsų sistemų, ir jus jau
tvirtesniu ir miegosite garinus.
saugus.
Aptlekose.
»6o„
iš Šiliškių kaimo, Šiaulių ap-į“card party” parap. naudai, nės. Tvarka buvo puikiausia, ja iš trijų kunigų, šv. Antano manų tapo išrinkti važiuoti į sitės
Viso mėnesio treatme-ntas viename
$1.00.
Akron,
O.,
kaipo
reprezentan

butelyj tabletkų. Pradėkite šį treatskr. Amerikoje išgyveno apie Liko gražaus uždarbio. Svetai ačiū menadžeriams: Albinui Į draugijos narių su vėliavomis
mentų tuojaus ir jeigu po dvidešimts
tai
į
konvenciją
dėl
sudary

dienų jų» busite neužganėdintas, jūsų
40 metų. Paliko dideliame nu- nė buvo pilna žmonių. Mačiau Onaičiui ir Petrui Dumblinu-1 ir minia giminių, kaimynų ir
pinigai bus jums sugrųžinti — Jus
FflR SKtN iPftiTATfONS
liūdime savo numylėtų moterį atvažiavusių iš South Side ir skui.
Į pažįstamųjų. Bažnyčioje at- mo planų kas link nupirkimo neimate jokios rizikos.
Onų, tris dukteris: Emilijų, ,West End Pittsburgh, iš Home |
Julijonų ir Zuzaną, sūnų Pra-, stead, Duąuesne, East Pittsnciškų ir žentų. Kazimierą Pi-,burgh ir AVnmerding. Teko pa
kelį. Daug giminių ir pažįs- dėinyti ir kun. Vaišnorų, kun. i
tanių čia Amerikoje, taip ten Čepananį. Buvo taip pat ir ki-j
ir Lietuvoje. Velionis labai tų tautų žmonių. Linksma ir
gražiai su visais sugyveno ir malonu buvo mums turėti tiek
niekam nenusidėjo, nei prasi-' svečių savo tarpe. Dėkingi,
kalto; visiems iš širdies pade- kad mūsų nepamiršta. Kaip
jo ir šelpė. Daug pasidarbavo pradėjo vi<i “piškyt” tūzus,
Kas mano ŠĮ PAVASARĮ VAŽIUOTI Į LIETUVĄ,
1913 m. prie suorganizavimo karalius, dainukes, džekučius,
jau laikas pradėti rūpintis kelionės reikalais: a) iš anks
Šv. Dominiko draugijos ir pri tai nė nejutom, kaip greitai to apsirūpinti reikalingais dokumentais; b) gauti pasus
klausė prie jos iki mirtie.-.
laikas prabėgo. Buvo daug ir ir vizas; rezervuoti vietas, nes pirmiau užsiregistravę,
Laidotuvės įvyko antradienį gražių “prizes” ir kiekvienas, visada geresnes laivuose vietas gauna.
vasario 2l3 d. iš Šv. Kieran kuris gavo, išėjo patenkintas,
“Draugo” laivakorčių skyriaus vedėjai yra paty
airių bažnyčios šv. Kazimiero Ponia Littlcjohn laimėjo ‘door rę, duos patarimus ir visus reikalingus dokumentus iš
R. K. kapinėse.
Į prize’. Daug dėl šios “card pildys.
Amžinų atilsį duok jam,1 party ” pasidarbavo A. T’ra
Lietuvoje yra organizuojama ekskursija j Pasaulinę
Viešpatie!
J. N. kas, V. Andriejauskaitė, A. Parodų Chicagoje. Kas norite, kad jūsų giminės atvyk
X Vasario 28 d. popiet šv. (Visockaitė ir K. Sargautukas. tų į šią parodą ir drauge pas jus pasisvečiuotų ir Ame
Augustino Pranciškonų vienuo
Visockiūtė ir D. Ruinčikai- riką pamatytų, tuoj kreipkitės į “Draugo” laivakorčių
CHAMPIONSHIP BOUTS
lių bažnyčioje lankės J. E. vy- te iškepė skanių pyragų, ku- skyrių smulkmeniškų informacijų, kurios mielai bus su
skupas Boyle ir, dalyvaujant rie ne vieno gyvenimų pasal- teiktos.
“Draugo” laivakorčių agentūra parduoda laivakor
daugybei kunigų, suteikė Dir- dino.
ant
visų linijų ir geriavsių laivų į Lietuvų ir visus
tes
mavonės Sakramentą apie 500
X Buvau nuvažiavęs į Ho
žmonių. Tarpe tų gana didelis me lead i laidotuves a. a. J. pasaulio kraštus.
4

Pittsburgho Lieta
viii Žinios

Stop

PITTSBURGH, PA,

Sk

BRADDOCK, PA.

Nusa-Tone

YOUNGSTOWN, OHIO

žemo

VAŽIUOJANČIU ILIETUVA
DĖMESIUI

skaičius buvo ir lietuvių. Žino-

nių buvo kimšte prisikimšus kie})onq, kun. y. Abromaitį ir
didelė bažnyčia.
j kun. J. Pikutį gelbstint kun.
Čia taip vadinamam Penu g. čepananiui gedulingose pave. distrikte gyvena gana diTnai,įnctl
Avė.
ui-1lmaldose
ktokas lietuvių skaičius. Sa
vo bažnyčios neturime. Arti X Mūsų vyskupas J. Ei. H.
miausia — tai šv. Kazimiero C. Boyle kovo 2 d. mūsų mie
South Side — beveik pusva ste buvo atvažiavęs žmonių
landį užima streetkariu atva dinnavoti Šv. Brendano baž
žiuoti. Tat mes vargstame pri nyčioje. Nuėjau pasižiūrėt ir
siglaudę prie svetimtaučių ir patėmijau mūsų klebonų ir ki
čia leidžiame savo vaikus į tus kunigus gelbstint J. E.
“Mikycius”
katalikiškųjų mokyklų prie vyskupui.

k

J
neglect
Colds

Sultis krūtinėj arba gerklėj gali
būti pavojingas, l’alengvlns į 8
minutas Musterole, “counler-irritant"! Panaudotas sykį kas valan
dą per 5 valandas turi pagelbėti.
l’«r 20 metų tūkstančių vartoja
mas. Rekomenduotas daktarų ir

DRAUGAS LITH.CHAMPIONS

įr patėmijau mūsų

v.s.

CYO CHAMPIONS
THURSDAY EVENING, MARCH16,1933

The only PACKAGED
AMERICAN CHEESE

C. Y. O.

pasteurized

HOMESTEAD, PA.

C E N T E R

Congress St. and Wabash Avė.

with

Vasario 25 d. įvyko sutuok
tuvės. Jaunasis Paulius Koli
tui, slovakas, šv. Mykolo pa
rapijos ir jaunoji Julė Kimi- j
kauskaitė lietuvaitė. Viskas į- '
vyko paprastai, kaip pas mus j
visados esti. Jaunieji su būre-. |

NATURAL
FLAVOR

8:15 P. M.

ADMISSION 50 cents

Švelnesnis valgyti; geras kepimui
— šis naujas Kraft American
Cheese. Kraft'o ypatingai paga
mintus. Natūralūs skonis palai
kytas pakavime.

slaugytojų.

iru-iZ’S

CIT!
BOBUTĖ

UNCLE

f OUK.CfcU
< ė YAAM
\WtWaCT 'AKS

\ -1
TO

ATEINA

CuBK—

TO

\r

•’F' H
VARTOK KEI.DOMA TABMCTN 8

Aptlekose. Knygutė su paveiks
lais 24 puslapių "Hlstory of Rheuinatism" dykai. Kreipkis į:

f

WSUM>ITA COR.P.

», AtUUtte City, M.

,- lič.'Aį/. jį.į
A_

.... ’

~ “a

i

-FOSI

P R A TT GAS
S
mus, ir suprantant jos prie- sija, kuri laikys susirinkimus
žastis, lengvai galima apsisau ir nužiūrės kandidates valdyai ateinantiems metams. Į
goti nuo jos.
Tel. LAFAYETTE 3067
Gydymasis nuo Neurito y- komisija įeina Mrs. V. Tor- i2fko: Tct Catan,et 1039
l
•
If
W
•
1
|
Kcs,:
Tel
Hemlock H2S6
Šį skyrių tvarko ir prižiūri
ra labai sunkus. Karšto van czynski, p. M. Waitehiene, p-lė Į
DR. A. RACKUS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugija
H.
Minia
t,
p.
P.
Prihodskienė
GYDYTOJAS. CHIRURGAS
denio pūslės arba elektrinės
6147 VVEST 25th STREET
Alb.
Poškienė.
X—SPINDULIAI
p&duškaitės kartais
gelbsti, *r P*
GY3147>So Halsted St A8
Vai.: 2—4 popiet lr 7—8:80 vaL vak.
NEURITIS
■ l>iau painesnės Itfi įvairesnės. bet dažniausiai priseina kreip
Tel. CICERO 662
3051 W. 43rd St.
l talkų seselėms šį mėnesį orieo valandos: 1-4 ir 6-8 vai. vak.
lr
•
.Rezidencijos OfLsa.s: 2tt5« W iiuii. k.
(Prie Archer Are. netoli Kedsle)
----------j Limpamųjų ligų nuodai, kaip
2024 W. VVASIUNGTON BLVD.
tis prie gydytojo ij vartoti jaPslSme pirmai savaitei b. Sa-1
valandos.- įa—13 ryto
Valandos: nuo S Iki 8 vai. vakaro
D r. J. P. Poška, gydytojas' tai: difterijos, tyfase, raupų smarkius vaistus prašalinimui mulionienė, antrai — V. Tru- Scredoni“ lr Nedėliomis pagal sutarti
Kttoa vai. ant Washington Blvd.
Seredomia lr nedėllomls pagal
4:30 — 6:30 kasdien
ir kitokių sunkių ligų nuodai
chirurgas
Telefonai;
Kedzie 2460—2461; arba
st
’
ienė,
trečiai
—
Šatunienė,
eutartlea
šios ligos.
Cicero 663. Rez. tel. Cicero 2888
sukelia nervų įdegimų. Taipo
ketvirtai — Jonaitienė ir pe
Tel. Cicero 1260
X—RAY
Saugokitės alkoholio, kurio nktai — F. Burbienė.
Šį kartų trumpai pakalbėsiu gi per didelis vartojimas alko
Office Phone
Res. and Office
DENTISTĄS
Prospect 1028
2359 So. Leavitt SL
apie nervų ligų, vadinamų holio ir per ilgas vartojimas nežinote iš ko ir kaip jis yra
Cicero. III.
Šiame susirinkime jau ga 144« So. 49th Ct.
Canal 0706
Utar. Ketv. lr Pėtnyčiouiis
Saugokitės didelio ... , ,
....
. .
LIETUVIS DENTISTĄS
Neuritu. Ši liga yra ne gyduolių, kuriose randasi ar padarytas.
10 — 9 vaL
. .
v
o
il6J° dalyvauti ligonines vedėVai.; kasdien nuo 10 v. ryto iki 9
valandai vakare
kas kitas, kaip tik įdegimas šeniko, sukelia Neuritį. Krau nuovargio ir peršalimo. Sau- * ,ift sesuo M. Alma, kuri šiek p«n«d.T s^^ir subat.
Chicago
— 9 vai.) Nedėllomls ir Seredomis susitarus
,igos
PHYSICIAN AND SURGEON
nervo; o kartais tuomi pačiu jo nusilpnėjimas, vėžys ir gokite, ir nevartokite paten- įi(,k sustiprėjo.
4847 W. 14th St. Cicero, 111.
2403 W. 63rd St., Chicago
žygiu ji užgauna ir daugiau džiova būna priežastimi šios tuotų bei plačiai garsinamų
Po susirinkimo seserys rė Phone Boulevard 7041
OFFICE HOURS:
TEL. LAFAYETTE 7454
ligos. Bet nuovargis peršali gyduolių, nes nežinote iš ko mėjas, kaip visuomet, pavai
kaip vienų nervų.
2 to 4 and 7 to 9 P. M.
Sunuay by Appointment
jos yra padarytos. Atminkite šino.
• >
’ Alfa
Priežasčių šios ligos
yra mas tai dažniausiai sukelia
ir pildykite gydytojų patariDENTISTĄS
HEMLOCK 8161
daug. Bet paminėsiu tik pa šių ligų.
Gydytojas ir Chirurgas
! mus, tuomi išvengsite nema LIGONINĖS RĖMĖJŲ PA
4645
So.
Ashland
Avė.
čias svarbiausias, būtent: per
Įdegimo palieptas nervas
4140 Archer Avė.
žai išlaidų ir sutaupysite dau DĖKA PEOPLES FURNI
Arti 47th Street
šalimas, užgavimas nervo, iš sutinsta. Oda, viršuje to ner
Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare
(Naryauckas)
giau sveikatos.
TURE KOMPANIJAI
tempimas bei nervo spaudi vo supunta ir paraudonuoja.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Res.
2136
W.
24th
St.
TeL Canal <121
2420 VVest Marųuette Road
mas, kuris pasitaiko
kaului Bet svarbiausias Neurito ap
TEL. CANAL 4441
VALANDOS:
Šiuo reiškiame nuoširdžių
perlužus arba sųnariui iš nor sireiškimas, tai
nepakenčia
9 iki 12 ryto: 7 ikt 9 vakare
Tel. Canal 0267 Res. Prospect 4659 U tarų. ir Ketv. vak. pagal sutarti
padėkų Peoples Furniture Ko
malės vietos išėjus, augimas mas skausmas. Skauda ne tik
DKNTI8TA S
Rez. 6456 S. MAPLEVVOOD AVĖ.
mpanijai, kuri turi dvi krau
įvairių skaudulių bei navikų,: patį nervų, bet ir ta visų apy2201 AVest 22nd Street
šv. KRYŽIAUS LIGONI tuves adresais: 2536 W. 63rd
(Kampas Leavitt SL)
Tel. Lafayette 5793
arti nervo irgi sukelia tų li linkę, kurioje tas neitas ran
Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto
Gydytojas ir Chirurgas
NES RĖMĖJOS
St.
ir
4183
Archer
Avė.
ir
jų
Nuo 1 Ik) 8 vakare
gų vadinamų Neuritis.
dasi, ypatingai gelia raume
1821 SOUTH HALSTEU STREET
Seredoj pagal sutarti
vedėjui
p.
Nekrašui
už
šutei
Kuomet
Neuritis,
arba nis, kurių negalima nei pa
Residencija 4404 So. Artesian Avė.
Šv. Kryžiaus Ligoninės Rė- kimų stambios dovanos bazaVai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak.
nervų įdegimas, paliečia dau- liesti, nti pajudinti be skausValandos:
11
ryto
iki
4
po
pietų
mėjos laikė mėnesinį susirin- rui, kuris įvyko gruodžio nie Dr. C.K. Kliauga
Office: 4459 S. California Avė.
4 Iki 8:30 vakare
giau kaip vienų
nervų, tai jno.
kinių vasario 24 d., ligoninės nesį. Toji dovana — graži loNedėlioję pagal sutartį
DENTISTĄS
to įdegimo priežastys yra la- i Žinant šios ligos apsireiški- kambary.
va — ligoninei nemažai davė
Plione Canal 6122
2420 W. Marųuette Road
ir Res. Grovehill 0617
arti
Western
Avė.
Padarytu pelnu per bazarų pelno.
DR. S. BIEŽIS j Tel. OfisoRea
67 37 S. Artesian Ava.
Valandos: nuo 9 iki 9
G R A B ORIAI:
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
i
sus-mas nutarė nupirkti Ilgo- i Ponia Nekrašienė šių krauPhone Hemlock 7828
ninei X-Ray vaultų, kurio pa- tuvių vedėjo žmona, taip pat
2201 West 22nd Street
Phone Boulevard 4139
Valandos: 1—3 lr 7—8 vak.
j
LACHAVICH geidauja miesto reguliacija, yra uoli ligoninės rėmėja ir Į
AKIŲ ^YDYTOJAli
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Seredomis ir nedėliomis pagal sutarti
2423 VVest Marųuette Road
kad
kiekviena
ligoninė
turedarbuotoja.
j
IR SUNOS
REZIDENCIJA:
Vai.: 2-4 ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto
Dar sykį Peoples Furniture
6628 So. Richmond Street
Nedėiioj susitarus
LIETUVIS GRABORIUS tų apsisaugojimui nuo gaisro.
GRABORIUS
Telefonas Republic 7868
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. Kad sukėlus daugiau kapita- krautuvėms tariame nuoširdų
Musų patarnavimas
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
■Ofiso: Tel. Victory 6893
visuomet sąžiningas ir
lo nupirkimui šio vaulto, ku- įr lietuviškų ačiū.
Alfa
darbu busite užganėdinti
nebrangus, nes neturi
Tel. Canal 2515 arba 2516
Rez.: Tel. Drexel 9191
ris kainuoja virš $1,000 ir kad
me išlaidų užlaikymui
2314 W. 23rd PI., Chicago
skyrių.
jis būtų nupirktas už “cash,”
PRIE METROPOLITAN
Moterų ir Vaikų ligų
Nauja, graži ko
nutarta
rengti
šokių
vakarų
1439 S. 49th Court, Cicero, Bi.
Specialistė
balandžio ir gegužės mėnesy,
Rusas Gydytojas ii- Chirurgna
plyčia dykaL
TEL. CICERO C927
P-nas J. Vilimas, buvęs uo- į
4145 ARCHER AVĖ.
Numatoma labai graži vieta lūs veikėjas L. Vyčių tarpe,
Specialistas odos ligų ir
Ofiso TeJL LAFAYETTE 7837
Telefoną^ Yards 1138
3307 Auburn Avenue
LIETUVIS
AKIŲ
ir, gal, mažai lietuvių'matyta dabar Bridgeporte atstovauja
veneriškų ligų
Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo 9 iki
SPECIALISTAS
Casino Modern Club, 913 East Metropolitan Insurance kom
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi Ofisas 3102 So. Halsted St.
Palengvins aklų Įtempimą, kuris nuo 4 iki 8 vaL vakare Ltorniakals
Kampas lįst Street
Į Graborius ir Balsamuotojas
^t. netoli nuo Irianon. Su-„ panijų. Jisai yra gabus sales- •etl priežastim galvos skaudėjimo, Ketvergaia.
svaigimo, akių aptemmlo, nervuotu
Vai.: 10—11 v. ryto. 2—4, 7—4 v. r.
•
a
vi• i_i - žinoti apie šių vietų ir rūpin- inonas.
Res. Tel. Hyde Park 33VS
no, skaudamą akių karšti. Nuimu
LIETUVIS GRABORIUS
Tunu automubilias visokiems
v.
,
..
Nedėliomis tr šventadieniais 14—12
3ataractus. Atitaisau trumpą regystą
tis siais šokiais įgaliota p. F.
Didelė graži koplyčia dykai 1
ir tolimą regystę.
Ketvirtadienis, kovo 9 d., 1933

A K T A R A I;

SVEIKATOS SKYRIUS

DR. S. A, DOWIAT

DR. A. G. RAKAUSKAS

DR. ATKOČIŪNAS

DR. GUSSEN

DR. J. J. KOWARSKAS

DR. C. Z. VEZELIS

DR. F. C. WINSKUNAS

DR. V. S. NARES

CHICAGOJE

DR. G. I. BLOŽIS

DR. P. Z. ZALATŪRIS

DR. A. J. JAVOlš

DR. J. J, SIMONAITIS

A. MASALSKIS

DR. VAITUSH, OPT.

DR. SUZANA A. ŠLAKIS

DR. A. A. ROTH

STANLEY P. MAŽEIKA

S. M. SKUDAS

reikalams. Kaina prieinama. Pril,odskienė (5uki kolnisijos
REDAKCIJOS ATSAKAI
3319 AUBURN AVENUE
J

718 WEST 18th STREET

J. J. BAGDONAS I
Tel. Roosevelt 7532

pirmininkė).

mas su elektra, parodančią mažiau.

Chioago, UI.

I.J.ZOLP

Tel. Boulevard 4201—8412

Tel. CICERO

2506 W. 63rd Str.

804

ANTANAS PETKUS

TeL Boulevard 7589

Koplyčia Dykai

Tel. CICERO 2109 ir 859-J.
Tel. lAfayette 3672

Graborius

Ir

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu
patarnautoju. Dykai Keturios Modemižkos Koplyčios
M1 Šermenų. Palankiu BUDKIKI pirm negu kreip
iate ku Įritu.

Eudeikis
.

,

Bakam uoloje*

ĮSTAIGA

JŪSŲ GRABORIUS
Didyste Ofisas

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

DR. G. SERNER

ŽILVITIS

LĮSTŲ VIS AKIU 9PCIALJ8TAH

Patarnauja Chlcagoje ir apiellnkėje.

Didelė ir graži
Koplyčia dykai

4092 Archer Avė.

J. F. RADŽIUS

PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS
CHICAGOJE
Laidotuvėms patarnauju geriausia lr
pigiau negu kiti todėl, kad priklau
sau prie grabų išdlrbystės.
OFISAS
668 WEST 18th STREET
Tel. Canal 6174

Daktaras
Kapitonas
Pasauliniame kare

ino. Amerikoje išgyveno 29 in.
Paliko
dideliame nuliudime
niote.rj Oną, po tėvais Vlėaitė,
dukterj Juliją, 2 aunu Edvardą
ir Stanislovą,
pusbroli Joną
Žilviti .r gimines ir pažysta

sis.

Kūnas pašarvotas 1310 So.
49th Ct., Ctcerb, III, Laidotu
vės jvyks šeštadienj. Kovo II
d.. Iš namų 8 vai. bus atlydė
tas į šv. Antano parapijos ba
žnyčią, kurioj Jvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lą. Po pamaldų bus nulydėtas
j Šv. Kazimtėrd Kalines.
Nuoširdžiai
kviečiame visus
gimines, drauguo-ges lr pažystamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.
Nuliūdę: Motėtts, Dnklė, Hu
nai, Giminės, Draugai ir Pa
žystami.
laidotuvėms' patarnauja gra
borius A. Petkus.
Telefonas
Cicero 2189.

O

WISSIG,
Specialistas U

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRU IR MOTORU PER 28 METUS NEŽIŪRINT
KAIP U2KIKENAJŪMOS Ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA
Speclallškai gydo ligas pilvo, plaučių. Inkstų Ir pustės, užnuodljtmą krau
jo, odos. Ilgas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės ekaudėjlmą lr paslaptingas Ilgas. Jeigu kiti ne
galėjo Jus Išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką Jis Jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugelį melų Ir Išgydė tukstanėtue ligonių. Patari
mas dyku!.
OFISO VALANDOS: Kasdle nuo 11 valandos ryto iki 1
valandai ir nuo 8—8 valandai vakare Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai.
42UU UEkT 2«(h
kampas Keeler Avė.
TeL Oravrford 8873
■

1 "f

DENTISTĄS

Prie Y. M. C. A., R-oseland

■»

Boulevard 7689
Res. Hemlock 7691

756 VVEST 35th STREET

DR. A. P. KAZLAUSKAS

Kampas Halsted 8L

Valandos: auo 16—4: nuo 6—
HadMIomlsr

a«o

IS

Hrt

DENTISTĄS
4712 So. Ashland Avenue

1t

Vai.: Nuo 10 ryto Iki 8 vakare

25 METŲ PATYRIMO

DR. MAURIGE KAHN _

Pritaikyme akinių dėl visokių
akių. Ekspertas tyrimo akių

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

ir pritaikymo akinių.

DR. MAKGKRIO

PRANEŠIMAS

DR. J. W. KADZEWICK

30 East lllth Street
Ofisas lr Akinių Dirbtuvė

4142 ARCHER AVENUE
Tek Virginia 0036

Vai.: nuo 10 ryto Iki 2 po pietų lx
nuo 6 iki 8 vakare
Šventadieniais nuo 10 Iki 12
Phone BOULEVARD 8483

DR, P. P. ZALLYS

Mirė Kovo 7 d., 19'33 yi„
6:40 vai. vak. 52 metų amt
Kilo iš Panevėžio apskr.. Nau

GYDITOJAS IR CHIRURGAS

Persikėliau J erdvesnę lr patogesne
vietą

Phone PULLMAN 0853

jamiesčio parap, Strolionių kal

J. Lkilevičius

LIETUVIŲ

KAZIMIERAS

DR. T. DDNDULIS

PHONE GROVEHILL 0027
Valandos: 2-4: 7-9 P. lt.
Trečiadieniais ii sekmad. susitarus

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
6869 SO. WESTERN AVĖ.
Chicago, III.

Tel. Yards 1829

4830 WEST 15th STREET
Cicero, Illinois

EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis kainomis už ankštos rūšies palaidojimų. Mes
nieko ucrokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų ii 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.

sutarti
Ofiso Tel.: Boulevard 7829
Namų Teki Prospect 1989

GRABORIUS

1344 S. 50th Aven Cicero, Iii.

GRABORIŲ

4645 S. ASHLAND AVĖ.,
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4 lr nuo
4 iki 8 vai. vak. Nedėliotais pagal

4712 8. ASHLAND AVĖ.

GRABORIUS
Laidotuvėms pilnas patarnavimas
Kalimas už 436.00
KOPLYČIA DYKAI

Seniausia ir Didžiausia

OFISAS

Išrinkta Nominacijos komi-

SYREVVICZE

Republic 3100

GYDYTOJAS IR CHIRtRGAS

Has klaidas.

Lietuvyčiai. Apie tai jau bu Bpeclaiė atyda atkreipiama moky
C. Norušienė pranešė, kad
klos vaikučiams.
knygutės jau grįsta išparduo vo “Drauge” rašyta. Dėl to Valandos nuo 14 ryto Iki 8 vaka
Nedėliomis pagal sutarti
tos. F. Burbienė įrašė naujų tamstos korespondencijos ne re.
K-REIVAS AKIS ATITAISO r TRUM
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
f
)
P4 LAIKĄ BU NAUJU IŠRADIMU.
Laidotuvėms patarnauja man
VEDĖJAS
narę žinomų Bridgeporto da dėsime.
OaageUų atsitikimų akys atltaieomoš
dagiai, simpatiškai ir labai pi 1646 WEST 46th STREET rbuotojų Elz. Ežerskienę.
Dabar kainos perpus plgiai Liūdnoje valandoje pa
šaukite

DR. M. T. STRIKOL’IS

Prirengiu teisingai akinius visuose
atsilikimuose, egzaminavimas daro

2325 SO. HALSTED ST.

Tei. Grovehlll 1596

DR. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai.: 9-11 ryto 2-4 lr 7-9 vak.
Šaradomis po pistų lr Nedėidienisda
tik susitarus

2411 W. MARQUETTE ROAD
Kės l’hone
Engttvvood 6 641

Office Phone
Wentworth 3000

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURŲAH

7850 S. HALSTED STREET
ROOM 210
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
Gazos, X-RAY, etc.

TeL Lafayette 1016

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

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
VALANDOS:
Nuo 19 Iki 11 diena
Nuo S Iki
po pietų
Nuo 7 Iki
vakare
Nedai, duo 19 iki 11 dieną

8I

DR. JOHN SMETANA.

TeL .Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON

Gydytojas ir Chirurgai
6558 S. HALSTED STREET
1801 S. ASHLAND AVENUE Perkėlė eare ofisą po numeriu
Vai.; 2 4
<
Platt Bldg., kamp. 18 st. 2 auk 4729 80. ASHLAND AVK. .. - , . . - ___ ....
Tel. Ofiso Boulevard 6913-14
štas. Pastebėkit mano iškabas.
SPECIJ AUSTAS
Rez. Victory 2243

DR. CHARLES SEGAL

OPTOMETRISTAS

Džiovų. Moterų Ir Vyrų Ilgų

• Valandos nuo 9:30 ryto iki
8:30 vakaro. Nedėliomis nėra
skirtų valandų. Room 8.
Phoae CaaaJ 0523

ir 7 9 vni. vakare.

VaL: ryto nuo 19—II nuo 2—ė 9«
platų: 7—8:84 vai. vakare.
Nedėllomls II Iki II

I

T«lafonas Midway 2880

Ulli ni Jį ULUIKOn

756 W. 35th STREET
Ofiso vaL: puo 1-3: nuo 6:f0-l:l9

,.

0
rn±r

SKAITYTOJU BALSAI

Kvietimas j Liet. R. Kat. Vakar.
Valstijų 10-ją Konferenciją

MONDEIKIOĖ ligo
ninėj

TtetVifrtądiehis, kovo 9 d„ 1933

--------

rrfc-''W .hi,

KUMŠTYNĖS
TARP

ŽODIS BRIDGEPORTUI

Draugo Lietuvių Cempijonų

REMTINAS DRAMOS

Bridgeporto kolonija yra
RATELIS
Įgarsi visu kuo. Ten yra nemaĮža profesionalų, visuomeniniPraėjusį sekmadienį pasitai įnkų, veikėjų, bruzdelninkų
kė būti Nekalto Prasidėjimo ,taip pat yra ir moterį) veikė
parap. salėj, Brighton Parke, jų. Jos irgi neatsilieka savo
ir matyti “Andriaus Šelmys prašmatnybėmis. Jos ne tik
tes,” komediją, kurių vaidi smarkios bruzdelninkės, liet ii
no tos parapijos jaunimo dra artistės-piešėjos. Tūla gana ra
mos ratelis, kun. A. Valan maus būdo moteris gavo Vačiui vadovaujant. Turiu pasa lantine dienoje pasveikinimą
kyti, kad tuo atsilankymu bu su gana keistu piešiniu.
vau patenkintas, nes porų va
landų tikrai maloniai pralei Geriau, kad gerosios ponios
dau ir pasilsėjau, besijuokda imtųsi naudingesnio darbo,
mas iš gyvo komedijos vaidi negu žemos rūšies darbeliais.
Teisinga
nimo ir iš “Andriaus” sugal
votų šposų.

IR.

Praėjusį pirmadienį gerb.
bridgeporFederacijos Chicagos Aps patingai
C. Y. O. Cempijonų
krities iniciatyva kovo 19 d., jtiečių, pasinaudoti proga, pa- mūsų varg. A. Mondeikos žmo
na tapo išvežta į Šv. Kryžiaus
šv. Jurgio parapijos
salėj Įsigerėti gražiu lošimu.
(Bridgeporte)
Šaukiama iš Konferencijos rengimo ko‘ ligoninę, kur dr. S. Biežis pa
darė dvilypę vidurių operaci
C. Y. O. CENTRE
eilės 10-ji Liet. Kat. Vakari misija:
jų.
Ligonė
guli
kambary
No.
Pirm., dr. Atkočiūnas,
Congress ir Wabash Avė.
nių Valst.
Konferencija —
302. Linkime p. Mondeikienei
Rašt.,
S.
Sakalienė
Seimelis.
bunco party, kovo 12 d., Šv. Tikietai iš anksta parsiduo
Kom. nariai: Kun. J. Ma- kuo greičiausiai sveikti ir su
Konferencijos
tikslas ir
grįžti
namo
pas
savo
gražią
Kryžiaus parapijos svetainėje, da sekančiose vietose: “Drau
Čiulionis, A. Žvirblis, A. Bnsvalrba, tur būt, jau visiems
šeimynėlę.
Draugės
ir
pažįsta

7 valandų vakare. Visi kvie ge”, “Vyčio” red., Dievo Accričhes.
žinomas, nes apie
tai jau
mos prašomos ligonę atlankyčiami skaitlingai atsilankyti, pveiz. parap. pas P. Varakulį,
buvo rašyta. Belieka tik vi
Rap.
linksmai vakarų su mumis 724 W. 18 St.; Roselande pas
BAIDYKLIŲ PARODA”
siems prie jos ruoštis, joje
praleisti.
S. Michols, 131 W. 103 St.;
dalyvauti. Visos
katalikiš Kovo 19 d., Bridgeporte, SUŽEISTI KASMAUSKAI
Rengimo Komisija No. Rida pas V. Rėkų, 1850
kųjų organizacijų kp., drau šv. Jurgio parap salėj vakare
Wabansia Avė., Cicero, III. B.
gijos, chorai, klubai, parapi po Vak. Valst. Konferencijos
Važiuojančius namo Petrų
Jankausko vaistinėje, pas cho
KRISTAUS KANČIA
jos kviečiamos skaitlingai da Fed. Chicagos Apskr. rengia ir Antanų Kasmauskus, 7034
ro narius bei vedėjų p. J.
L. V. Cliic. Apskr. ‘Dainos’ Suurį, 4635 S. Emerald Avė.
S. Fairfield avė., ištiko nelai Nežiūrint; kad ratelio akto
lyvauti
!gražų vakarų. Bus atvaidinta
choras rengiasi prie šv. kon (Boul. 2056), taip pat ir pas
mė. Ant 70 g. ir Rockwell St. riai yra amatoriai .ir jų dau
Konferencijon kvietimo lai
i” Baidyklių Paroda.”
Šiuo
Baightcn
Park.
—
L.
Vyčių
certo kovo 12 d., Kimball ,Renginio Komisijos narius: D.
škai išsiuntinėti gerb. klebo ! perstatymu jau gėrėjosi bri- ant jų automobilio užlėkė ki guma jauni žmonės, tačiau ge
36
kuopa
laikys
susirinkimų
tas automobilius ir abu sun rai vaidino. Jų tarpe yra ir
Hali. Bus išpildyta kantata
nams, kolonijų veikėjams; jų
ghtonporkiečiai ir ciceriečiai.
šį
vakarų, parap. mokyklos “Kristaus Kančia”. Kamball Kaminskienę, 7228 S. Talman
kiai
sužeidė;
Petrų
mirtinai.
randasi ir Federacijos sky
visai gerų talentų. Veikian
Bridgeporte tos baidyklės bus
! kambary, 7:30 valandų. Visi ITall randasi prie Jackson Avė., A. Petrulį, 3015 N. 55th
Nugabenti
į
Šv.
Kryžiaus
lįriuose.
čiųjų asmenų tipai gerai pa
St., ir S. Šimulį, 2150 S. Hoyrodomos pirmų kartų. Visi, o
nariai kviečiami dalyvauti ir Blvd. ir Wabash Avė.
1 goninę.
rinkti. Roles išmokę. Tai ir
ne Avė. (Canal 5474). Visi
Konferencija
prasidės šv. ypatingai
bridgeportiečiai
užsimokėti užsilikusius mokės
Į
Kaltininkai
—
du
vyrai
pa

padarė vaidinimų įdomi) ir gy
skubykitės įsigyti tikietus iš
Mišiomis šv. Jurgio bažnyčio kviečiami pasinaudoti proga,
čius. Meldžiu atsivesti naujų
bėgo
palikę
sužeistuosius.
Jei
vų.
Čia
matosi
vedėjo
ir
režianksto. Visos vietos rezervuo
je 10:30 vai. ryto. Posėdis pra pamatyti gražų lošimų.
narių.
kas
patėmytų
apdaužytų
au

soriaus
kun.
A.
Valančiaus
tos.
Biznio komisija
sidės lygiai 2 vai. popiet. Pra
Korespondentė Karan
Lošime dalyvauja brighton tomobilių (cup), prašomas tuo gabumai ir veikalus parinkti
šome visų gerai Įsidėmėti ir
parkiečių grupė, vadovauja jau pranešti Kasanauskams te ir juos scenon tinkamai pa
laiku atvykti.
Kriaučių 269 lokalo A. C.
5016 W. X6th St.,
ma jaunimo vado kun. A. Va lefonu Republic 851L
statyti. Reikia tikėtis, kad ne
Turi gražių farmų dėl pardavi
|W.
of
A.
susirinkimas
įvyks
ADVOKATAS
Konferencijai
pasibaigus lančiaus.
mo. Ketvirtą, dalj įmokant, liku
Sunkiai sužeistasis Petras trukus šis dramos rateliai už penktadienį, kovo 10 d., Ama- sius
20 metų ant 6% išmokėti.
105 W. Monroe St., prie Clark
vakare šv. Jurgio par. salėj Įžanga visai pigi, pritaikin dar jaunas 20 m. vyrukas.
Siunčia pinigus Lietuvon
kariaus sau tinkamų vietų ne
Perka, parduoda arba išmaino
Telefonas State 7880
lgamated
centro
name,
333
S.
ant failių, farmas ant na
įvyka vakaras. Bus atvaidin ta šiems sunkiems laikams.
Valandos 9 ryte Iki S popiet
J. J. Bagdonas tik vienoj parapijoj, bet visoj Ashland Blvd., 7:30 vai. vak. namus
mų.
VPest Side: 2151 W. 22nd St.
ta ‘/Baidyklių Paroda.” Bri- Tad visų iš anksto prašome
jCliicagoj. Gaila, kad neturiu |Yra svarbų reikalų. Visi maPadaro visokius legalius doku
Fanedėllo, Seredos Ir Pėtnyčlos
mentus. Notaras — Notary Public.
ghton Parko lošėjų grupė, va .ruoštis į “Baidyklių Parodų” card party. Visur širdingas po ranka “An4riaus šelmys
vakarais 8 Iki 9
Apdrauda nuo ugnies ant na
Jonėkite dalyvauti.
Telefonas Canal 0660
mu. automobilių ir ant visikių ki
dovaujant kun. A. Valančiui kovo 19 d., šv. Jurgio parap. pritarimas, visi žada dalyvau tėse” veikiančių^asmenų va
daiktu.
Namai: 6459 S. Rockwell St.
F. Prūsis, sekr. tokių
Taipgi yra susitvėręs naujas tau
tikrai visus sužavės savo lo salėj. Pradžia 7:39 vai. vaka ti. Rengimo Komisijos nariui rdų, apie kuriuos reiktų para
Utarnlnko, Ketvergo Ir Subatos
pymo kliubas po vardu Insurance
Vakarais 7 iki 9
Savings Club. tai yra vienintelė ir
šimu. Taigi prašėme visų, v- re.
Bengimo Kom. tuo tikslu atlankius biznierius šyti atskirai apie kiekvienų.
Telefonas Republic 9600
Šv. Agotos moterų ir mer stipriausi taupymo sistema.
Dėl platesnių žinių kreipkitės J
Mašiokų ir Dobrovolskį (nuo Veikalo vertime lietuvių ka gaičių draugija rengia didelį viršui
paminėtą vietą.
Leavitt St.) abu žadėjo su sa- lbon pastebėjau šiokių tokių
,vo draugais atsilankyti ir pri šiurkštumų ir klaidų. Tai rei
sidėti prie dedamųjų pastan ktų pašalinti, nes kai kurios
dalyvauti Vak. Valstijų L. K. gų, kad toji pramoga kuo ge iš jų yra stambios,
Jei manai pirkti automobili, ateik
Konferencijoje kovo 19 d. Šv. riausiai pavyktų. Ruoškimės j Girdėjau, kad. tas pats rate
TURKIŠKOS, RUSIŠKOS SULFERINĖS VANOS IR ELEKTROS
pas aąfįp ptrmląu, nes mes uilalkome
TREATMENTAI
▼leną lš geriausių rūšių automobi
Jurgio parap. svetainėje. Vi kovo 19 d. dalyvauti parap. lis vaidins “Baidyklių paro
švediški mankštinimai ir elektros masažas
lius — 8TUDEBAKER, kurie yra
pramogoje.
sos draugijos žada dalyvauti
pagarsėję savo stiprumu Ir gražumu.
Treatmental visokių ligų, reumatizmo, nervų atitaisymo, šalčio
siu” kovo 19 d. vakare, Šv.
Taipgi mes turime pilną pasirinki
Ir
taip
toliaus,
su
elektriniais
prietaisais
Violetiniai
Saulės
Spin

mų ▼artotų karų labai prieinamą Ir
(Jurgio parap. salėj, tuoj po
dulių treatmental.
X Užgavėnių vakaras-ba- ir renka savo atstovus. Taigi
nebrangia kaina.
Mineralinės, sulferinės vanos duoda didžiausią kraujo cirkulia
iLiet. Kat. Vakarinių Valsty
lius, kurį rengė mūsų parapi mūsų kolonija bus tinkamai
MIDLAND MOTOR SALES
ciją, kuomi galima išsigelbėti nuo visokių ligų.
Kambariai dėl pergulėjimo.
ja puikiai pavyko. Didžiulė atht°vaujaina.
bių konferencijos. Pasisekimo!
44M ARCHER AVENUE
Moterų skyrius atdaras Utarninkais nuo 8 iki 12 vai. nakties.
Telepbone Lafayette 7199
L. Š.
parap. svetainė pilna buvo- X Jau pradedama ruoštis
1657 W. 45th Street
žmonių. Ir senesnieji parapi- Prie metinės mūsų parap. šveKampas So. Paulina St.
Tel. Bonlevard 4552
jonai ir jaunimas gražiai pa- ntės, 40 valandų atlaidų, kusilinksmino. Tvarka buvo pa- rie įvyks 2, 3 ir 4 balandžio
5332 So. Lohg Avė.
vyzdinga. Buvo išdalinta daug dienomis. Prieš tai įvyks ke“prizų” už gražius parėdus. Hų dienų rekolekcijos, į kuParapijai attiko gražaus pel- rias yra pakviestas įžymus pa
DIDELIS PASIRINKIMAS NAUJŲ KNYGŲ
no. Daugiaus tokių vakarų! mokslininkas. Gerb. K. SaboBiznis išdirbtas per dešimts metų. Visiems plačiai ži
.....
..
,
r
•
i
n
’
s
»
rengiantis
prie
šitų
iškilGARBINGA
BŪTI
TIKRAM
KATALIKUI,
J.
Mačernis
X Ateinanti sekmadieni lau . , .
..
;
noma vieta. Yra ir kitas bargenas prie šito pardavimo.
,.
v
,
, . mių, lavina parapijos chorų,
Kiekvienas Vardas parduoda
kaina
........................................................
.........................
10c.
kiama gražaus vakaro, kurį
1
r
Dažinosite nuo savininko:
Black Band anglie, bet daugu
NAUJŲJŲ AMŽIŲ ISTORIJA, parašė Dr. J. Totoraitis,
ma gauna Illinois anglis vietoj
rengia Šv. Kazimiero Akad. I

KETVERGO VAKARE, KOVO-MARCH16 D., 1933

PRANEŠIMAI

PARK-GRANT
REALTY EXCH ANGE

JOHN B. BORDEN

CHICAGOJE

A. F. CZESNA’S BATHS

DIEVO APVEIZDOS PAR,
ŽINUTĖS

GARSINKINTES
“DRAUGE"

Knygos

kaina ..................................................................................... 75c.
“s.itus
KRUVINAIS KELIAIS, Manigirdas Dangūnas 4-rių veiks
mų drama, kaina.............................................................. 25c.
nūs vakaro pasisekimų. Pel-1
_______
nas skiriamas vienuolyno nau-1 x Vakar Petras Kulnis, Au- ŽMOGAUS TIKSLAS, Devynios Konferencijos, parašė kun.
Pranas Jakštas, kaina...................................................... 50c.
dai. Programų išpildys parap. jįros yartų parapijos komiteimokyklos mokiniai, gerb. Se- to narys, iš Lietuvos gavo liū-Į GIESMYNAS, paruošė kun. J. Tilvytis, M. I. C. 496 pusla
pių knygos formoje, juodais kietais apt. kaina .. $2.00
serų išlavinti. Taigi, bus ko dnų žinių, kad jo tėvelis a. a.
pasižiūrėti ir pasidžiaugti.
Į Petras, 79 m. amžiaus mirė TEOLOGIJOS ENCIKLOPEDIJOS KURSAS, parašė kun.
Pr. Būčys M. I. C. Lietuvos Universiteto Profesorius,
X Pastaromis dienomis mū- vasario 14 d. Motinėlė 75 m.
sų kolonijoje įvyko daug lai- 'amžiaus pasiliko našlaitė. Ji246 puslapių kaina ....................................................... $1.75
dotuvrų. Praėjusį penktadienį 'saį pįrm metų lankėsi pas sa- TRUMPA APOLOGETIKA, parašė kun. Pr. Būčys, M. I. C.
buvo iškilmingai palaidotas a. 'v0 tėvelius Telšių mieste, kur
Lietuvos Universiteto Profesorius, Trečioji pat. laida 75c.
a. Mykolas Buivydas, kuriam dar gyvena ir viena jo sesuo ŠVENTAS PRANCIŠKUS ASYŽIETIS, gyvenimo aprašy
atiduoti paskutinį patarnavi- 'Albina. Čia AVestsidėje dar vmas, iš 7-tojo Vokiškojo leid. lietuvių kalbon išvertė, kun.
rnų ir pagarbų susirinko pilna ra velionies sūnus Kazimieras
kun J. B iki nas, kaina ................................................ .
90c.
bažnyčia žmonių. Jis buvo vie- Rainys ir Eligan, Mieli. Tar PASLAPTIS GYVOJO ROŽANČIAUS, lapeliai, kaina 15c.
nas iš seniausių mūsų parapi- mose gyvena duktė Ona Kra- LIETUVOS ISTORIJA, parašė Antanas Alekna, Antra pra
jonų, kuris nuo parapijos į- Jvašinskienė. Aušros Vartų baplatintoji laida, su penkiais žemėlapiais, kaina.......... 80c.
kūrimo buvo jos uoliu rėmė-jžnyčioje už'velionio Mielų ke- ŠVENČIAUSIASIS SAKRAMENTAS, par. kun. V. Šeške
ju. Gerb. klebonas gražiai nu- tumedėlio iškilmingos pamalvičius, kaina.......................................................................... 20c.
piešė jo gyvenimų, kaipo pa-jdos bus kovo 14 d. ryto, 7:30 DIEVO AKYVAIZDOJE, vertė Byrąs, kaina.................... 40c.
vyzdingo kataliko. Velionis vai.
5,000 ALKANŲ VYRŲ, vertė K. Zajančkauskas, M. L C.

DiSimŠT»

savo testamente nepamiršo sa
vo bažnyčios reikalų, už kų
jam priklauso garbė ir parapi
jonų padėka.
X Paskutiniame Federacijos
15 skyriaus susirinkime paai
škėjo, kad visos mūsų parap.
draugijos gavo pakvietimus

PARSIDUODA HAROWARE KRAUTUVĖ

S. P. BUKAUSKAS,

4938 WEST 15th ST., CICERO, ILL.

Reikalni esant, išsikirpk šitų pagarsinimų.

Green Valley geriausios an
glys dėl pečių dideli lump-

INSURANCE

PERKAM

sai tiktai tonas ........... $8.50

NOTARY

Lietuviškus

Pocahontas lumps .... $9.00

PUBLIC

BONUS

Summer Creek lump ..$8.00

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ

AGENTŪRA

.PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS

2608 WEST 47th STR.

Tel. LAFAYETTE 1083

“Draugas”

The Most For Your Money

PEOPLESCOAL GO.
12132 S. UNION AVĖ.

CLASSIFIED

NAMŲ SAVININKŲ ATTDAI
Geriausia kaina — Cash už
Musų biuras sutelkia patarimui na
mų savininkams reikale nesusiprati Real Estate Gold Bonds, mormų su rendauninlnkala Mala narinė
mokestis. Ekspertų patarimas visose 1 gičius ir certifikatus depozikaina ........................................................................................................ 15c. namų savininkų ir rendaunlnkų rei
Męs neturime skyrių. Atdara | tų. 134 North La Šalie St.,
SIELOS TAKAI TOBULYBEN, parašė kun. D-ras K. Ma kalais.
kasdien nuo 8 vai. ryto iki 8 vai.
šventadieniais nuo 10 ryto iki ;Room 316.
tulaitis, M. I. C. geraisapt., 269puslapių kaina $1.00 vak.
ptet. Įžymus namai originalio ir vie
nintelio namų savininkų biuro ChlcaSiunčianti užsakymų, prašomi siųsti ir pinigas.
CASH Ųft JŪSŲ SENA AUKSĄ.
goje.
Mes mokame augftčtustą kalną ut
sulaužytus senus aukso daiktus, dan
LANDTiORBS RUREAŲ OP
tų tiltus, dantia laikrodėlius, lom
CHICAGO

X Bankininkas Jonas Krotkus vakar grįžo namo iš Šv.
Kryžiaus ligoninės, kurioj ge
rokai sustiprėjo. Linkime vi
siškai pasveikti ir toliau tęsti
kilnius visuomeniškus darbus.
X Visa West Side susido
mėjus pirma parap. bunco ir 2334 So. Oakley Avenne

Black Band. Jeigu norite gerų
anglių kreipkitės j Grane Coal
Kompaniją, ten jus gausite ge
riausias anglis Ir ut mažesnę
kalną negu kur kitur.

Inkorporuotas
1842 West Dlvlslon St.
Tel. Armltage 2961—2962
Chicago, Illinois.
Mes esame Jau šiuo adresu virt 40 m.

bardo tlktetua

HOME REFINERS,
Kenner Bldg.

B No. Wabash Avenue
Kambarys 600

2 tons or more
III. Lump........................ $5.50
Ky. Mine-Run ........... $5.20
W.V. Pocahontas M.R. $6.50
Tel.
A Pullman 5517

TUM0N1S COAL CF
12132 8. UNION AVĖ.
Offers an .attractive
February Bargain
Genuine Pocahontas
Mine Run 50% ooarse
2 to 4 tons.................... $6.50
4 tons ar more........... $6.25
Tel. Pullman 8296-8092

