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Prezidentas gavo teisę bankus patvarkyti
VIENOJE, AUSTRIJOJE, PRIEŠ SOČIA
LISHIS SUTRAUKTA KARIUOMENĖ

TŪKSTANČIAI BANKU ŠIANDIEN
BUS ATIDARYTA

Japonai kol kas nesibriauja
Peipingo link
AUSTRIJOS SOCIALISTAI
SUKILO PRIEŠ VY
RIAUSYBĘ

ABEJOTINI BANKAI BUS
PIRMIAU PATIKRINTI

JAPONAI BOMBOMIS
ŽUDO KINUS

SPECIALĖ KONGRESO
SESIJA

KONGRESAS VISKĄ
PRIPAŽINO PREZIDENTUI

AVASHINGTON, kovo 9. —
AVASHINGTON, kovo 9. —
ŠANCHAJUS, kovo 9.
Kongresas susirinko specia- Specialė kongreso sesija šian
VIENA, Austrija, kovo 9.— I Japonų lakūnai bombomis žu
lėn sesijon, kad priimti pre dien viskų bankų
tvarkymo
Paskelbus šioj
respublikoj do atsimetusius iš Jehol pro
zidento Roosevelt’o specialų reikale pripažino, ko tik pre
diktatūrų, parlamento pirmi vincijos ir bėgančius Peipingo
pranešimų bankų reikale.
zidentas norėjo. Jis autorizuo
ninkas socialistas K. Renner link kinus kareivius. Kol kas
Trumpu pranešimu kongre tas tvarkyti ne tik
bankus,
atsistatydino. Jam atsistaty japonų kariuomenė nesiver
sui prezidentas pareiškia, kad bet visus krašto finansus, kol
dinus, kancleris Dollfuss, ku žia toliau nuo didžiosios sie
krašto vyriausybei reikia im- bus galutinai nuslopintas kriprovincija
ris yra diktatūros priešaky, nos. Visa Jehol
tis neatidėliotinų priemonių, zis.
tuojau suspendavo parlamen užimta.
...
,
1. KCinu kariuomenės dalis; kinai kovoja prieš japonus uz savo tautos likimą. 2. kon- , ,
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kad
apsaugoti
indėlininkus
ir
Rankų atidarymo
klausi
stovas Douglas iš Arizona; prez. Roosevelt as paskyrė p valstybes sarnatu direktov
greso atstovą
to veikimų. Be to, kancleris
biznį. Pirmasis žygis, tai ban nius rytoj paaiškės. Kai ku
diktatorius griežtai uždraudė JEHOL GUBERNATORIUS I rium. 3. Iškilmės Norfolk’e įledižiant į vandenį lėktuvų vežiotųjų laivų Ranger.
kų atidarymas. Kada šis ban rie kongreso atstovai
sako,
visokius politinius susirinki
NUŽUDYTAS
VOKIETIJOJ
TERORAS
kinis
krizis
bus
nustelbtas,
PAŽYMĖTINAS ĮVYKIS
kad šiandien visam krašte bus
mus ir demonstracijas.
tada
kongresas
pripažins
nau

PLINTA
SENATO RŪMUOSE
apie 5,(XX) bankų
atidaryta.
ŠANCHAJUS, kovo 9. Socialistai, kurie Austrijoj
jus bankų vedimo ir tvarky Bus atidalyti tik tie, kurie yPraneša, kad kinų kareiviai
BERLYNAS, kovo 9. —
mo Įstatymus.
yra įsigalėję, kurie valdo šį
ra stiprūs ir sklandus, kurie
KAD PATEKTI KALĖ
sugavo ir nužudė Jehol pro AVASHINGTON, (per paš
Prezidentas reikalauja, kad priklauso rųšiai A. Visi kiti
miestų ir iš dalies patį parla
tų). — Ypatingas įvykis pa Vokietijoj fašistai (nacional
JIMAN
vincijos gubernatorių
gen.
iki kol krizis bus nustelbtas, bankai turės palaukti, kol vy
mentų, apsižiūrėjo, kad Ren
sireiškė senato rūmuose, ka- socialistai) išvysto prieš sve
Tang Yu-lin.
pati vyriausybė turi bankus riausybės atstovai patikrins.
ner savo atsistatydinimu pa
la anų dienų ten mirusiojo timšalius, ypač svetimšalius Policija areštavo
Ch. De
Seniau šis
gubernatorius senatoriaus T. AValsh o Pklai-1 ^ns> terorų.
darė didžiausių kĮaidų. .Tad
Ruhro srityįBaets, 51 m. amž. Vidumiesty
Vyriausybė nuspręs, Prezidentas autorizuotas iš
jie suskato rengti politinius stovėjo japonų pusėje, kada kus laimino Jo Eksc. Balti- ‘
'h- snnanSA nora narduotu .kurie kankai £ak Fut atida- leisti daugiau pinigų. Šie pi
Amerikos žydų vedamos par- J1S sudaužė porų parduotu.
. . .
susirinkimus ir iš naujo ati- pastarieji ėmė Man dži Arijoj mores arkivyskupas Curley. Į
.
.
tvė«? lnn.ni
lšnažino
kad iis ?
g
vemti, o Kurie tu- nigai bus remiami ne auksu,
duotuvės uždaromos, nors jo-1 s langv- L Pa ‘ '
J H persiorganizuoti arba, visdaryti parlamentų. Vyriausy- vylrauti. Paskiau jo nusistabet atskiriu bankų turto sto
bė pasipriešino.
Socialistai tymas nebuvo aiškus. Dabar Senato rūmuose į trumpas se dauguma prekių yra vo- tyčiomis tai padare, kad pa- , likvidavus, visiškai užsi- viu.
tekti kalėjiman, kur gaus vai ,
X7. .
,. .
,
.
. daryti. Visiems nestipriems
pranešė, kad jie
neklausys gi, kada japonai užėmė Je- pamaldas buvo susirinkę: kra I j.j?kos žvdai visur gyvena
Daug kas sako, kad tai bus
gyt. ,r pastogę, ko „„ netnn. Mllkams h„s įsakyU |ikvi.
vyriausybės.
hol provincijų, tas guberna što prezidentas, kabineto na-' laimėje.
dolerio infliacija.
duotis.
į
torius bėgo į Kinijų ir pakliu riai, senatoriai, kongresmo- Taip pat politinės žudynės
Šiandien vyriausybė pašau
PAJAMOS SUMAŽĖJO
nai, vyriausiojo teismo na
Tuo pačiu laiku bus gami MAJORO A. J. CERMAKO
vo į kinų kareivių rankas.
vyksta.
Kone
kasdien
vie

kė tarnybon visas
policijos
riai, diplomatai ir daugybė
nami nauji bankiniai įstaty
LAIDOTUVĖS
nur kitur keletas asmenų nuGatvėkarių, viršutinių gele
atsargas. Taip pat sutraukta
kitų įžymių asmenų.
mai.
O
šių
naujų
įstatymų
ne

žudoma. Hitleriui
kancle- žinkelių ir taxi kompanijos
daug kariuomenės, kuri ap DEL ŠVENTŲJŲ JUBILIE
Kada
laiminimui
arkivys

JAUS METŲ
riaujant jau daugiau 100 as vakar nusiskundė, kad bankų galima per kelias dienas su- Šiandien Chicagoj įvyksta
siautė parlamento
rūmus ir
šio miesto mirusiojo majoro
kupas į karstų ištiesė rankų menų nužudyta.
moratoriumo metu joms su-1
užėmė kitas svarbesnias mies
A. J. Cerrnak’o
laidotuvės.
— Dėl ir pratarė: “Tegul Visagalio
mažėjo pajamos. Ilgiau tokia! ĮSAKYTA AREŠTUOTI
te pozicijas. Laukia socialis ROMA, kovo 10.
Majoras buvo labai populeris.
nužengia GREEN SIŪLO PROGRAMĄ padėtis pasidarytų tikrai ne
šventųjų Jubiliejaus Metų i- Dievo laiminimas
tų žygio.
MILTTARINIUS
VADUS
Tad tūkstantinės žmonių mi
talų vyriausybė papigino mal ant tavęs šiandien ir pasilie
pakenčiama.
nios mirusį pagerbia.
NEW YORK, kovo 9. —
BULGARIJA SUMOBILIZA dininkams geležinkeliais važi ka su tavimi visados, vardan
ATENAT,
kovo
8.
—
Po
į-'
Šiandien apie 10:00
ryto
nėjimų. Pavieniui maldinin- Dievo Tėvo, ir Sūnaus, ir Amerikos Darbo Federacijos
APIPLĖŠĖ LIGONINĘ
VO JAUNIMĄ
vykusių
Graikijoj
rinkimų
pa
mirusiojo lavonas bus nuly
_______
Įkui
papiginta 50 nuoš., o Šventosios Dvasios,” visi rū prezidentas W. Green kalbėsi
reiškė
netvarka.
Kada
roja

stadijumų.
SOFIJA, Bulgarija, kovo ‘ n,al^iniakli grupėms — iki 70 muose susirinkusieji kai vie dnmas pasiūlė tokių gerovės
Keturi plėšikai
apiplėšė listų partija nykia balsų dau dėtas į Chicago
nas vienu žygiu persižegnojo. grąžinimui programų:
ligoninę, guma laimėjo, jo priešai — Tenai paskutines prakalbas
į Chiteago Lying-In
9. — Bulgarijos vyriausybė nuošimčių.
pasakys žydų rabinas, pro
Tas padarė daug gilaus įspū Atgaivinti pirkimo
.jėgų, 5841 Maryland avė. Pagrobė
sumobilizavo visus
sveikus į Numatomas iš viso pasanmilitaristiniai
vadai,
kuriu'
testantų dvasiškis,
katalikų
džio.
padidinus darbininkams atly 1,500 dol. ir brangenybių ax
„ _
...
,jaunus vyrus ir pristato juos lio gausingas maldininkų su
. __ . ,
.? ?.
priešaky yra gen. Plastiras, l-unigas ir valstybės guberna
ginimų.
p,e 5,000 dol. vertės. Alos pa- pHskelt>-, militarinę val(14l,
dirbti viešuosius krašto dar plūdimas per Šventuosius Mc
ROMOJE YRA 390 BAŽNY
torius. Po to bus nulydėtas į
pacienstorosios priklausė
bns — ant vieškelių, geležinke tus.
Įvesti
visur
penkių
dienų
Tačiau
greitai
susiorienta

ČIŲ
kapus.
lių, ir t.t.
savaitės ir šešių valandų die tams (ligoniams).
vo kitų partijų vadai ir pre Ijaidotuvės nepaprastai iš
I
mjeru išrinko gen. Othonaios. kilmingos. Dalyvauja krašto
PAPRASTAS ŠALTIS
ROMA, kovo 9. — Šian nos diarbų.
ŽUVO EAST CHICAGO
NAUJAS PRANCŪZIJOS
Šis įsakė areštuoti gen. Plas demokratų partijos
BRANGINTINAS
dien šiame Amžinajam Mies Praplėsti lengvesnėmis sųly
vadai.
MAJORAS
AMBASADORIUS
tiras
ir
jo
padėjėjus.
te yra 390 bažnyčių, 160 vie gomis kreditų, kad tuo būdu
Dalyvauja žymi dalis polici
NEW YORK, kovo 9. - šųjų ir privačių koplyčių ir sukelti daugiau
jos, gaisrininkų, visi miesto
gamybos ir Ant New York
Central
PARYŽIUS, kovo 9.
— Apskaičiuojama, kad papras 53 šventovės. Roma turi 44
GERIAUSIAS
PRO

darbo.
departamentai, gausinga Cook
geležinkelio traukinys sudau
Nauju prancūzų ambasado tas šaltis, kuriuo kiekvienas krikščioniškas kapines.
TESTAS
apskrities atstovybė, įvairiau
žė automobilį. Žuvo East Chi
rium J. Valstybėms paskir serga, per metus kraštui paNEDUODA PASKOLŲ
šių militarinių ir civilinių or
cago, Ind., majoras, dr. T. AV.
|
Bankų
“
šventės
”
metu
Chi
tas Andre Lefevre de le Bou- <Jaro daugiau kaip 250 miliĮ VISKĄ SPJAUDO
ganizacijų atstovai.
O’Connor, 39 m. amž.
laye.
(Cagoj
staiga
ir
be
jokios
prie
jonų dolerių
nuostolių tik
NEW YORK, kovo 9. —
Iš miesto rūmų į Cbicago
|
žasties
pabrango
kiauliena.
vieniems darbininkams.
MIAMI, Fla., kovo 9.
— Gyvasties kompanijos
New
stadijumų lydėjimas bus mil
VAGYS PALEIDŽIAMI
ŠV. VINCENTO DE PAUL
!
Šeimininkės
nutraukė
-tos
mėVienam katalikų kunigui te Yorko valstybėje suspenda
žiniškas. Lydinčiųjų
ėjimas
-- - t
DR-JOS DARBAI
_ . .
a
....
'sos pirkimų. Tai geriausias padalintas į tris
PREZIDENTAS APLANKĖ ko kalbėtis su žmogžudžiu G. vo duodamus ant “policies”
divizijas.
Tris jaunus automobilių va. ,
,
.
.
„.
...
i
protestas
prieš
didelio
pelno
BUVUSĮJĮ TEISĖJĄ
Zangara. Jis pasisakė,
kad .(apdraudos raštai) paskolas gius vienas Chicago teisėjas ieSkotojns
Chicago gyventojams yra di
NEW YORK, kovo 9. —
nepripažįsta jokios religijos
delė retenybė tokios didelės
paleido, paveždamas juos po
Per vienerius metus, pasibai
WARHTNGTON, kovo 9. - ir į viskų tik “spjauja.”
MELLON’AS LONDONE
ir įspūdingos gero žmogaus
lirijos priežiūrai (probaition)
PREZIDENTO ATSTOVAS laidotuvės. Miręs majoras; yra
gusius rugsėjo 30 d., 1932 m., Prezidentas Roosevelt’as va
Šv. Vincento de Paul drau- kar su žmona aplankė buvuH0LLYW00D, Cal., kovo
LONDONAS, kovo 9.
—
ORO STOVIS
Į Chicagos majoro A .J.’pakvaišėlio anka. Jis
mirė,
gija visam krašte bedarbių ir sįjį vyriausiojo teismo teisė- 9. — Kelios krutomųjų vaiz J. Valstybių
ambasadorius
Cerrnak’o laidotuves
prezi- galima sakyt, dėl krašto prevargšų šelpimui išleido dau- jų O. W. Holmes’ų, kurs mi- dų gamybos kompanijos žy Anglijai, A. Mellon, nuspren CHIGACO IR
APYLIN dentas Roosevelt’as prisiun- zidento. Užsitarnauja karžygiau kaip šešis milijonus do-j minėjo 92 metų amž. sukak- miai sumažina aktoriams at dė pasilikti čia, kol vyriausy KĖS. — Šiandien saulėta ir tė savo atstovų. Juo yra lęi- gio vardų. Tad ir laidojamas
lerių.
>
Ituvea.
, ' • i Į
lyginimų.
bė jį atšauks.
pakankamai šalta.
ten. pulkininkas Hodges.
kaipo karžvgis.
i L
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D R A U G A S

--liarL, kovo 10 d., 1933

gresų išleisti specialius banknotus. Pasibai
gus karui tų banknotų vertė kone pusiau su
mažėjo. Už vieno dolerio banknotų žmonėms
Ualcyrua Mkmadluilua
PRENUMERATOS KAINA: Matoma — »•••. Pa
buvo duodama tik 50c. arba ir mažiau. Di
RED. PASTARA: Juu vienuolikti metai, kai mu
tai Matu — lt.se. Trinu Mteaatama — 11.11. Tlaiuua
SNratal — T to Europoje — Metanu ST.ee. Puaal Madieji bankininkai paskiau tuos pigiai įgytus sų dienrašty dr. Račkus veda Sveikatos Skyrių. Jis
teikia profesijonalius patarimus skaitytojams ir mie
to — S4.ee Kopija eta.
Bendradarblanu Ir koreepoadentanu raito necra- banknotus sugrobė, pristatė juos į Wasliinglai atsakinėja | klausimus sveikatos dalykuose. VU
tlna. Jei r įprašoma tai padaryti ir neprlelunftlama tam tonų ir kongresas pripažino, kad už juos ban
kviečiami naudotis Sveikatos Skyrių. Taisyklės yra
Įkala) oajib antis.
Uos:
SkriH.
.ekančiai dienai priimami iki 5 kininkams būtų grųžinti tikrieji krašto pini
1) Klausimus galima siųsti “Draugo” redakcijai,
gai — doleris už dolerį. Tuo būdu gyvento
vai. po piet
arba tiesiog Dr. Raėkui, 3051-W. 43rd.St-, Cltlcago.
Redaktortna priima — ano U:SS Iki U:SS vaL jai nukentėjo, o bankininkai didelius pinigus
Illinois.
Skelbimų kaiaoe prlaianaamoa parelkalaraa
pelnė. Ir tas padaryta teisėtai, nes taip kon
2) Siunčiant klausimus, visada reikia paduoti sa
“D R A U G A S”
vo
vardų, pavardę ir adresų, nes dūk tara s nori ži
gresas nusprendė.
noti su kuo reikalų turi. Pavardė nebus skelbiama.
Štai kur reikalingos reformos! Reikia ti
LITHUANIAN DAILY FRIEND
3) Jei klausinio ir atsakymo negalima butų dė DR.A. M. RAČKUS
kėtis, kad prezidentas Roosevelt’as dirbs šių
Pnbliahed Daily, Bzoept Bunday.
3051 W. 43rd St.
ti J laikraštj, tada klausėjui bus atsakyta laišku.
SUBSCRIPTIONE: One Year — |«.aa. Stx Montke reformų reikalu. Nes jis jau yra pareiškęs
Chictp)
Už
tat
visada
reik
pridėti
pašto
lenkei
J
už
S
centus.
Tel. Lafayette 3057
— St.se. Tbree Montke — St.ee. One Moatk — Tie.
■astma — one Year — 9T.BS. st* Menas — 94.ee. nepalankumo didesniems bankininkams, ku
Oepr — .eta.
rie sudėtus į jų bankus žmonių pinigus pa-1 ŽUVIS KAIPO MAISTAS ,visada sunkiau skilviui suvirš
▲deertktac In “DRACOAS" brta«B kast reenlta
AGeaetMhm ratee on applloation.
kinti.
naudoja smerktinoms spekuliacijoms ir tuo
‘DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago
Nauja J. A. Valstybių karo lėktuvų stotis California
būdu sukelia žmonėse nepasitikėjimų visais Šviežių žuvį valgyti yra svei 3) Virti žuvį visad reik sū
ka,
bet
sugedusi,
pasenusi
žuvals.
Baigiami statyti angarai 1G lėktuvų. Vidury namas kariame
vandenyje,
nes
tai
svei
bankais.
Šio krizio metu kiekvienas protingas pi-jvis žmogaus viduriams yra’kiau viduriams. Virinti žuvį i rininkams ir lakūnams,
'prėskame vandenyje ir tik po T .
A
lietis kiek įmanydamas gelbės krašto vyriau nu°dai.
.
....................... ..... ,
.
_ Lietuvos lietuvių Gyvenimo , Atsakymas K. V. — Gal būt
sybei. Be jokio svarbaus reikalo neištrauks Žuvyje randasi beveik tiek tam pridėti druskos, jau nėra ! sąlygos Amerikoje lietuvius kad miegi tvankiame ir per
PASITIRĖJIMAS BANKAIS
iš bankų įdėlių. O paskui reikalaut, kad kon- Pat proteinų, kaip ir mėsoje, taip gerai.
labiau nervina. Tų greit pa- šiltame kambaryje, o gal maij gresas imtųsi priemonių ateity visus bankuo-1 Taigi, žmogaus kūnui teikia
) ūrų. žuvis, būtent silkės, 1^^ kiekvienas nuvykęs Lie-Įtinies netikusiai, gal per daug
PasitiMjiniM tortais yra geras )r re.-1
garantuoA GarMtija yra gyvas
P»‘ regeneracijinės med- sardinkos, ‘galmon-fish’ ir vė
luvon. Merikontų žmonės greit privalgai pirm eisiant gultų
kalingas dalykas. J. Valstybių vyriausybė
žiagos, kaip ir mėsa. Žuvyje žiukai turi savyje gan daug
reikalas.
atskiria minioje iš jo eisenos gal stoka tamstos sistemai tū
paskelbė bankams moratoriumų, kad tuo bū
taipgi randasi gan daug gale- jodinos. Natūrai? jodinu var-'. nervuoto elge.io. Nervuotu. lų vitaminų gal būt, ir kito
du sukelti žmonėse daugiau pasitikėjimo ban
žies elemento, kurs yra reika- toli koki randasi jūrų žuvyse, mas žmogui sveikatos neduoP AST AB t LĖS
kios priežastys, dėl kurių per
kais, jų nepulti ir leisti joms vesti normali,
lingas dantinis,_ kaulams ir. yra labai gerai, nes tai apĮda?
amžį prailgina> nei-,„k
Sukauji. pra5alink ie
pelningų biznį. Bet ar pasitikėjimas bus at
laim(,s tdkU N<_ vien
Naujosios Anglijos lietuvių katalikų sei kraujui. Be to, žuvies ikruose saugoja ir net pagydo kai kastatytas, tai klausimas.
melis iškėlė gražų obalsį: “Religinis atgimi ir kepenyse randasi daugiau du pagurklinę ligą (goitre). dinanįios mintys žmogui nėr- sėsi tinkamai ir per miegų neČia eina kalba apie didžiuosius krašto mas per pasauliečių apaštalavimų.’* Kaip jau antikorbutinių vitaminų, nei Ypač labai sveika yra valgy- ;vus dilginaj
taipgi dilgi. šukausi.
bankus, kurie valdo visus krašto finansus, keletu kartui buvo paskelbta, kovo ir balan mėsoje. Tūlais atžvilgiais žu- ti jūrų žuvį nėščioms molena nervus ir perdaug stimu- Atsakymas J. Ž. — Kad at
pramonę ir prekybų. Jei šie Įmukai ateity džio mėn. Federacija veda katalikiškojo vei- pi valgyti yra sveikiau nei rims.
liuojantis maistas. Žuvis yra prastų nagus kramtyti, reik
nebus pažaboti, t. y. jei jų veikimas nebus kimo ir katalikiškos spaudos vajų, kad šį meS}l
Žmonės pasakoja, būk žuvis nestimuliuojantis maistas, u2 nagus aptepti su labai karčiais
įstatymais sutvarkytas, nieko gero negalima obalsį vykinti į gyvenimų.
Šeimininkės gaminančios va esanti smegenų stiprintoja, o tat miešti} gyventojams yra 'vaistais. Tinkamiausi tam tilaukti.
l
lgį iš žuvies, privalo žinoti se amerikonai yra įsitikinę, kad sveikiau valgyti žuvį nei per'kslui vaistai, kurie nėra paDaugeliui bus Įdomu žinoti, kaip didieji
“fisli is brain food.” Tiesa, daug mėso3. .
Kitas N. A. liet. kat. seimelio gražus nu kančius dalykus:
jvojingi, tai “Tinctura Quaskrašto bankai veda reikalus. Paties kongreso tarimas — rengti: eucharistines šventes, eu 1) Pasenusi žuvis gali su kiekvienoje žuvyje raudasi
siae.”
Gydytojo atsakymai į
rekorduose yra įrekorduota visa tų bankų charistiniai kongresėliai, bendros parapijos ardyti visos šeimynos sveika- gan didelis nuošimtis fosfori
Atsakymas Petronėlei D. —
klausimus
reikalų vedimo procedūra. Krašto bankų ak Komunijos dienos ir, atsižvelgiant į šių lai tų, tat reikia vengti pasenu- nio elemento, kas stiprina ne
Tamstos aprašymas kaip patu (įstatymu) yra leista krašto bankams sko kų dvasinę būtį: a) bendradarbiauti su dva šios žuvies. Šviežia žuvis yra rvų sistemų. Nusilpusių nervų Atsakymas M. L. — Jei esi
sigydei naminiu būdu įsisenėlinti vyriausybei skirtas sumas. Kada ban siškija, b) įstoti į bažnytines draugijas, c) standi ir neturi sugedimo kva- asmenims patartina dažniau sveikas, jei viduriai gerai di. x. v .
. - •
, ,
. . .
.
. • . . , Jusi$ žaizdų ant blauzdos, yra
kas paskolina, iš vyriausybės jis gauna auk laikytis griežčiausio paklusnumo Bažnyčiai po. Laikant žuvį gulsčių, jei valgyti žuvies, mat žuvis ne-,rba ir jei gerai miegi, tai ko , , . .._ .
»
,. ...
... .
z
- • -- ,
1K-,- įlabai įdomus ir uz nepatmgejiso bonus, kurie neša bankui palūkanas. Tais tikėjimo ir dorovės dalykuose, d) lavintis ti- uodega žemyn perdaug nusvy- dil gina nervų (non stimulant).'rūpintis? Kalbėtis su savim,
, ....
„. .
Bonais remiantis, vyriausybė tam. bankui at- kėjime, lankant dvasios pratybas, e) ypatin- ra, tai reiškia kad žuvis yra Miestų gyventojai, kurie nuo- ar šnabždėti sau, yra tik pn- nuoįirdžiai aWfl
.
žmt>nfe
spauzdina bankontus (popierinius pinigus). go dėmesio kreipti į vaikučius ir jaunimų, pasenus. Šviežios žuvies akys tat skuba,, kurių nervai yra protys, o ne liga. Tai nėra-ze..
.
.
...
Tuos banknotus pasirašo banko kasininkas f) steigti liaudies universitetus.
|yra skaisčios ir neįdubusios. nuolat įaudinami, vpač biznie- nklas x protiniox susilpnėjimo.
• i
peratmgų priemonių atsikratv
....
..
ir šie pinigai leidžiami apyvarton. Supranta
•
•
o
į O jei bedarinejant žuvį aša- riai su visokiais rūpesčiais ir lamstu apie tai nesirūpink.
• xturėtų
x žinoti,
v x- jog
•
i
r «
m
x nnu
lkin
°s ...
ligos
ir paprastų
vargais
jieAtsakymas
J.
G.
—
larnsta
v
.
,
. ...
.
ma, jie skolinami žmonėms. Dabar bankas
Henry Ford atėjo į pagalbų Detroit’o Į kos greit išsineria, tai aišku,
®
, ...
............. žmonių beroiski mėginimai kai
.
/• .
,
pelno dvigubai. Vienas palūkanas bankui mo bankams, patekusiems į didelę bėdų. Jis į kad tokia žuvis yra susenusi ms žuvį valgyti yra labai svei savo laiške per mažai žinių s .
,
„ , . , .
i .
,.x,
, i kada atsitiktinai suranda nau
ka. žvdai, kurių didžiuma v- apie savo padėtį paduodu kad - ,
.
ka vyriausybė už paskolintus pinigus, kitas tų biznį įdėjo 8 milijonus dolerių. Fordas ir pavojinga jų valgyti,
k •
.
v.
*
l
.-i r •
,
k-i3’J bud^ gydymui.
palūkanas moka žmonės, kurie banke turi už yra žinomas, ne tik kaipo automobilių m ag-į 2) Virta ir šutinta žuvis y- ra biznieriai, labai gerai žino galima butų tiksliai nurodyti--------traukę paskolas. Kitais žodžiais tarus, nuo natas, bet ir tuo, kad jis savo pinigines ra geriau suvirškinama. Spi- apie žuvies vertę kaipo mais- priežastis tamstos ligos. Jei
Graudūs Verksmai
žmonių plėšiamas dvilinkas kailis. Nes iš tų operacijas vedė be didžiųjų bankininkų, rginta taukuose ar aliejuje žn- tų; ir nei joki tauta tiek daug tamstų dažnai šunvotis kamuo
STACIJOS
pačių žmonių mokamųjų mokesčių vyriausy AVall “stryčio” pagalbos. Bet dabar jis ir [vis yra sunkiau suvirškinama; lesuvartoju žuvies, kiek žydai, ja, verčiau nueik pas gydytoLR
bė išmoka bankui palūkanas ir tokias pat pats virsta stambiu bankininku, Detroitas už tai kieno skilvys gerai mai Vienų sykį paklausiau tūlo žy jų, nes tik jis asmeniškai gali
palūkanas bankui moka skolininkai.
sto .nevirškina, geriau lai ne do daktaro, kodėl žydai tiek ištirti, kodėl šunvotis tamstų Kai Kurios Gavėnios
tuo džiaugiasi.
Giesmės
valgo spirgintos žuvies. Bal- daug žuvies valgo, tai jis man taip labai apnyksta. DažnianŠi tvarka yra įsigyvenusi ir iki šioliai
Japonija vis giliau į Kiniją įsiveržia. tamėsė žuvis, kaip tai lašiša, atsakė: “Jei žydai nevalgytų'šia šunvotis atsiranda pas Išimtos iŠ “Ramybė Jums”
nė viena krašto vyriausybė negalėjo to pa
KAINA 10c
naikinti. Tos daugiausia priklauso nuo kon* Didžiosios valstybės kreiva akim į tai žiūri, lydeka, ešeris, plundrės, ‘cod- žuvies, tai nuo įtemptų nervų tuos, kurie dirba prie irituodidžiuma
žydų
pataptų
“
mi-Įjančin
ir
nešvarių
kemikalų,
Nauja Laida. Daug perkan
net užprotestuoja, tačiau nieko negali pada fisb’ yra lengva skilviui su
graso.
šiuginais.
”
Gal
būt
jis
neklykaip
tai
prie
tepalų,
cemento
tiems duodame nuolaidų.
Pilietinio karo metu šiame ^krašte štai ryti, kad Japoniją sudrausti. Tas įvykis pa virškinti. Raudonmėsė žuvis,
“DtAUGAS” PUB. C0,
ir
1.1.
Taipgi
šunvotis
labai
kas įvyko: Minėto karo pradžioje pasirodė, rodė, kad ir Tautų Sąjunga yra visai bejėgė, ibūtent ungurys, vėgėlė, silkė, do
Amerikoje gyvenantieji lie- kamuoja sergančius cukrine
2334 Bo. Oakley Avė,
kad kraštas yra reikalingas daugiau pinigų Ji turėtų būti naujai iš pačių pagrindų per i‘salmon-fisb’ yra sunkiau skiilviui suvirškinti. Riebių žuv Juviai daug kuo skiriasi nuo liga.
Chicago, III.
apyvartai. Didieji bankininkai privertė kon- ■ organizuota.

“DRAUGAS”

Sveikata - Brangus Turtas

Štai kokius Marijos žodžius randame
užrašytus vienoje senoje knygoje:
dikio! {šaltyje be lovos, be paklojimo, be
— Visi širdies sopuliai, visame pasau
priežiūros tekioji* svarbioje valandoje bū lyje kenčiuini, sulyginus su sopuliais, ku
ti — ar tai galima vadinti palaiminimai! riuos turėjo iškentėti motiniškoji mano

lyginus su marių gelmėmis. Juo labiau
kokį daiktų myli, juo didesnę širdgėlą jo
netekus jauti! O jis, Jėzus, buvo didžiau
sia manomeilė. Jo gražiausias, skaisčiau
sia mano meilė. Jo gražiausias, skaisčiaurėjitnas. Jo Dievystės didyltė buvo sal
džiausias mano regėjimas. Apie Jį kalls'ti — buvo mano širdies džiaugsmas. Apie
Jį mąstyti — smagiausias man laiko pra
leidimas. Jo žodžiai ramino mano širdį,
kaip gražiausias stygų balsas! Visų dan
gų ir žemę, tarytum, turėjau aš, kada buvuu šalia Jo.
Ir štai tų savo Meilę pasijutau esant
man išplėštų ir didžiausiose kankinėse
mirštančių ant kryžiaus... —
OI baisusis regėjime! Mainu merdin
tį mylimų savo Sūnų, o pagalbos Jam su
teikti negaliu... — O! koksai sopulys!
Iš skausmo nuleidžiu akis žemyn —
o čia tie, kurie be širdies, be pasigailėji
mo kankina mano Vienatinį... — O! kaip
ankšta man pasidarė pasaulyje, kaip alpo
mano širdis ir oro trūko kvėpuoti!
Nuožmioji mirtie!—sušukau iš skaus
mo — kų išplėšei tu man? Imk, imk kartu
su mano Sūnum ir vargšę motini}, nes gy
venti man karčiau bus, negu mirti!..

tinį kartų apsikabinčiau bent savo My
limąjį, bet... neišgalėjau! Sopuliai užgulė
mano širdį ir sunkiu akmeniu prislogino
mano jausmus. Žado nebetekau...
Nieko daugiau negalėjau, kaip tik ap
sikabinus kryžių bučiuoti tų brangųjį
Kraujų, kurs iš Jo žaizdų žemyn medžiu
riedėjo... Ir lūpos mano buvo kruvinos ir
išblyškusieji veidai paraudo nuo kraujo,
kaip raudonųjų rožių žiedai...
Taip jautriai rašytojas aprašo Mari
jos sopulius, kuliuos ji iškentėjo po kry
žium. Ir man rodos, kad nerasi nė vienos
pasaulyje moteriškės, kuri būtų tiek iškentėjusi. Juo didesnė meilė — juo di
desnis ir sopulys, jos nebetekus. Kas gi
galėjo turėti didesnę meilę, negu kad tu
rėjo Marija savo Sūuui — Dievui ?
Kentėjim ii reikšmė
Apsvarstęs tuos Murijos kentėjimus,
teisingai žmogus savęs klausios: kaip tai
Dievas Marijų vienų kartų palaiminta va
dina, o kitų kart be jokio, rodos, pasigai
lėjimo upipila karčiausiais kentėjimų če
meryeiais ?
i Čia ateina mums į pagalbų protas ir
šv. Raštas —■ jie išaiškina tų nesupran
tamų išsyk dalykų suderinimų.

širdis—yru tik kaip vaudeųs lašelis, su

Takėliau raukas į viršų, kad- pasku

^iueik į Nepiuuo pakrautes, kur van

Kun. A. Petrauskas, M.l.C, kalnus, tarp plėšriųjų žvėrių ir įniršu
sių Erodo tarnų į tolimų, nežinomų jai
šalį—Egiptą, ar tai laimė!
O ta kruvinoji kelionė paskui sopu
lingų Jos Sūnų Jeruzaliaus gatvėmis ir
(Tęsinys)
klausymas biauriausių dergimų ir nieki
nimų
To, kurį ji labiausiai mylėjo — tai
P alui m initnas sopuliuose
vis laimės vainikai! Kų gi pasakyti jau
Beskaitant tuos žodžius, gal pareis
apie ašaras, išlietas po kryžium bestovint
tau į galvų užklausti:
ir matant merdintį Jėzų?.. Kaip gi galima
— Kas per palaiminimas ir pagyri- pavadinti laiminga — gal sakysi — Tų,
mas Marijai gal būti tarp pasaulio mo- kurios visas gyvenimas tebuvo erškėčiais
terų, jei jai visų amžių reikėjo sunkiai klotas ir kryžiais prislėgtas!!.,
skursti ir daug ašarų išlieti! Ar tai laimė i
Nesuprantamas tau dalykas, skaitybūti sužiedotai su prastutėliu, senyvu dai bijau, kaip galima kentėti didžiausių var
lide — Juozapu ir dar kentėti nuo jo blo gų, o kartu ir laimingam būti? — O ta
gų įtarimų! Net pats angelas turėjo sap čiau tai galimas daiktas. Marija pati sa
ne apsireikšti Juozapui, kad išblaškytų ve vadino palaiminta, o kentėti — kas
daagiuu gatejo iškentėti už Jų! Klausyk,
jo abejojimus!
kų puti Marija apie save ir savo sopu
Argi galima pavadinti laiminga ir pa
lius tau pasipasakoja.
girta moteriškę, kuri buvo labiau pavar
Marijus sopuliai
gusi už bėdiniausių elgetų, kad sunkiomis

Sveika Marija

dienomis nerado sau pastogės, ir tvarte
tarp gyvulėlių turėjo susilaukti savo Kū

Arba tu sunkioji kelionė per tyrus ir

dens vilnys kriokia ir žaliosios girios, toli-toli krantais nusidriekusios, paslaptin
gai ošia... Žiūrėk! — Ar matai tarp krū
mų pakrantėse, spygsaneias balzganas uo-^
gas! — Nusiskink nors vienų jų, įsidėk
į burnų... — O kų ? — Susiraukei! Net
pakratė tave, nes uoga dar nenunokus.
Ale ateik už mėnesio į tų pačią vietų, prio
to pat krūmo — o rasi jau nebebalzganas, bet raudonas, lyg kraujas, žemuogių,
uogas, jsidėsi į bumą — sakius jų sko
nis maloniai sužadins tavo gomurį. Ko
de! tokių atmainą radai tose uogose? —
Dėl to, kad per visų menasi saulės kaitra
jas degino: ištraukė kartumų ir skonio
joms pridavė.
Suprask is tos uogos, kad ir žmogaus
siela juo nori būti saldesnė ir geresnė,
juo ilgiau turi jų deginti aštrūs sopulių
ir vargų spinduliai. Ir šv. Raštas tų pat
sako: k(f U ievas mpli —— tfį l/tiioilžfa ir
plaka kiekvieną, icarj Jin
sūniį sau pri
siima!
Jei norime įsitikrinti apie šių žodžių
teisingumų, eikime pir* Av. Istorijos. Te
nai rasime daugybes reikalingų mums pa
vyzdžių.
(Daugiau bus)

Penkiadienis, kovo 10 d., 1933
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Detroito Lietuviu Žinios
.bės, negailėdamas laiko, nei kių jų atšaukė. Artistei ako- prie savo instrumento jaučia- pas gerb. kun. I. Boreišį susiVasario 26 d. kun. Boreišis
Kun. Boreišis
Susipažinkit.
Kun.
Boreišį
sveikatos, nei lėšų, nei jauny-'mpanavo p-lė Regina Greičiū- si pilnai jo karalaitė,
laikė iškilmingąsias Mišias.
tarėme važiuoti pasižiūrėti
tinkamiau
būtų
pavadinti
vle-'stės.
Tokiems
tai
žmonėms
mū'tė,
jos
duktė.
Į
jr.
sa
]
t
į
au
ka
j
detroitieDetroito
Meno Muziejaus,
Didysis altorius išpuoštas rau
Po programo sekė lietuvis. >fiai norėjo eleklan(iiei!ius a_ drauge ir gerb. svečias kun.
nuoliu. Jo gyvenimas labai sų lietuviškoji enciklopedija
KUN. J. BOREIŠIO 12 M. donomis gėlėmis ir lelijomis.
ki šokiai iki vėlumai.
liauti, BŽ|aikydarai juos iki v5. Mač,iulionis. Meno Muziejus
Prasidėjus pamaldoms, užga u skiriasi nuo klebono gyveni- turi suteikti vietos,
KLEBONAVIMO SV. AN
i .
į Pp. Stepulioniai
taip pat
dė vargonai ir choras galin moi
Pirmadienį vas 27 d. buvom ,„mait tat ,,ia clev(1,andiei.!ai Čia nėra per daug įdomus, dėl
TANO PARAPIJOJ IR
gai pradėjo “Kyrie.” Žiūriu, Jisai yra neturtingas. G yve- darbštūs, ir labai draugiški, pakviesti pas pp. Adomaitis gavo proKOS ntsikerSyti. Kun. to, kad dar jaunas. Mes, cle
VYČIŲ 102 KP. 12 M.
velandiečiai, turime daug įdo
aplink mane jaunų choristų Ina pas privačius žmones. Kle- Stepulionienė yra energinga vakarienei, kuri buvo snreng- j Boreisis jr „orį< vis,,s
GYVAVIMO SUKAK
mesnį, Cleveland Art Museum.
prisirinko gal daugiau 70. Tai bonijų pavedė seserims moky- vietos moterų tarpe veikėja. ta, rodos, sudėtinai vietinių vai5inti savQ sukaktuvilJ
TUVIŲ PROGA
Iš čia vėl buvome pakviesti
Vyčių 102 kp. nariai. Giedo- tojoms. Sužinota, kad šiais su- Žmonės, kuriuos viršui sumi- veikėjų. Čia detroitiečiai no- ga.
jo sutartinai, ypatingai choras nkiais laikais, jau virš du me-.nėjau, neskaito valandų savo rėjo apkirst svečius, kviesda- Ant rytojaus, apie vienuo pas Adomaičius, kurie jau bu
Vykstant į iškilmes mano i
mi pasilikti iki pietų. Youngs- liktų pradėjome rinktis pas vo tikri išleistuvių pietūs, ir
mintys buvo nukreiptos Į gražiai išpildė “Veni Jesu A- tai kun. Boreišis neima algos, darbo tėvynės labui. Turint
, mor Mi.”
Sustojus prie namelio, kur gy- gerus veikėjus savo kolonijoj, townieč*iai, gal, būdami kaire gerb. kun. T. Boreišį. Ten ra daugiau lietuvišku papročiu.
<West Side, šv. Antano lietu
j Pamokslų sakė kun. R. Stei- vena kun. Boreišis sunku bū- geriau negu rasti tyro aukso sniais netikėjo jų vyliojima- dome ir kun. Mačiulionį, dien Skaniai pavalgę, atsisveikinę
vių parapijų. Toji kolonija nė
gmonas.
tų tikėti, kad čia gyvena gar- saujų. Westsidiečiai tokius vei.ms ii- išvažiavo namo laiku; raščio “Draugo” administrn- išvykome ir laimingai juos pa
ra labai didelė, bet jos žmo
siekėme.
nės, ypatingai jaunimas, yra Per “Offertorium” Stasė sios ir veikliausios kolonijos kėjus turi. Tat nenuostabu, gal, žinojo, kad pasilikus You- įorju ]{urįs važinėja laikrašDabar clevelandiečiai turė
iš Cleveland, Ohio, klebonas.
kad West Side lietuvių kolo- |ngstownų nematys per kelias v|o
gjs susitikimas
taip auklėjamas, kad ar tik Greičienė ;s
sime daug daug saldžių atsi
nebus lietuviškiausias Ameri- giedojo “Sveika Marija.” Ba Bet įėjus Į vidų, atsilanku- T".ia bujoja ir atsižymi rimtais dienas. Bet clevelandiečiai, bū visiems buvo labai įdomus, aš
darni
žioplcsniais,
patikėjo
jų
žnytinio choro vedėjas yra p. šio žmogaus akį patraukia kakilniais darbais.
tikiu, ir naudingas abiem pu minimi) iš apsilankymo pas
lietuvių kampelis.
viliojimams ir pasiliko. Su sėm.
detroitiečius. Nuoširdų ačiū ta
J. Blažys.
, 1
Alyvų žiedas
mbarys, kur nuo grindų iki
Vyčiai 102 kuopa
valgę skanius pietus, kuriuos j Padiskusavę ir paviešėję
Išėjus iš bažnyčios girdžiu lubų prigrūstos šėpos įvairiau
(Tęsinys 4 pusi.)
pataisė p. Stepulionienė, ma-Į
ĮSPŪDŽIAI
West Side Vyčių 102 kuo berniukų’ šaukiant “Draugas”, siomis knygomis. Tame rinki
nėme traukti.
pos narių skaičius siekia vi “Draugas”!...
nyj randasi garsių autorių vei
— Kų, — sako, - namo? Čia
sai arti *300. čia ir kjla klau Žmonės perka, skaito čia kalai. Kai kurie susideda net Detroito Šv. Antano para
simas, kas sutraukė tų jauni pat. ir susivynioję nešasi na iš 87 tomų. Kiti — iš 64, iš Rijos jaunimas, Vyčiai, minė- buvo tiktai paprasti pietūs, o
mų į tokių didelę armijų. Tai mo.
56, iš 43, iš 28, iš 26 ir 16 to- .1° trigubas sukaktuves: kun. išleistuvių pietūs bus pas pp.
jo numylėtas draugas — kun.
mų. Čia randasi kelios enci- I- Boreišio dvylikos metų ku- Adomaičius!
Iškilmingoji puota
— Tai kelis pietus jūs val
J. Boreišis ir tos kuopos na
DIDELIS PASIRINKIMAS NAUJŲ KNYGŲ
Vakare lietuvių svetainėj klopedijos, žymiausių tautų nigavimo ir sykiu klebonaviriai. Jų pirmininkas p. Ben- buvo iškilmingoji vakarienė. istorijos, tikėjimų istorijos, jni° toj parapijoj, taipgi dvy- gote ? — sakau.
— Tik vienus, — atsako GARBINGA BŪTI TIKRAM KATALIKUI, J. Mačernis
doraitis yra Amerikoje augęs
Trys išilgai svetainės ištiesti Bažnyčios istorijos ir daugybė likos metų gyvavimo ir darkaina............................ z........................................................ 10c.
jaunuolis. Jisai darbuojasi ebuotės Vyčių 102 kuopos. man. — Šitie, kų dabar val
stalai ir ketvirtas svečiams ar mokslikų.
gėme, tai buvo tik ‘luncbion’, NAUJŲJŲ AMŽIŲ ISTORIJA, parašė Dr. J. Totoraitis,
nergingai ir su pasišventimu.
ti scenos patraukiančiai išpuo Kam teks atvykti į Detroi- [Man, kaipo svečiui labai smakaina ......................................................................................... 75c.
sulig amerikiečių, o tikri pie
Bažnyčioje
šti gyvomis gėlėmis. Ant ket tų, patartina atlankyti kun. R11 pasidalinti įspūdžiais.
KRUVINAIS KELIAIS, Manigirdas Dangūnas 4-rių veiks
Vasario 26 d. atlaikyta iš tūs bus vakare.
Šv. Antano lietuvių bažny virto stalo matėsi didelis tor Boreišio knygynų.
mų drama, kaina................................................................. 25c.
Na, sakau, tai tau ir devin
čia yra gana erdvi. Viduje tas apstatytas 12 raudonų žva Susipažinus su kun. Borei- kilmingos šv. mišios. Laikė
tinės; tiek metų išgyvenau A- ŽMOGAUS TIKSLAS, Devynios Konferencijos, parašė kun.
šviesu ir jauku.
kių. Vyčių 102 kp. jaunos me šiu, jo išorine išvaizda iš kar patsai celebrantas kun. I. Bo
Pranas Jakštas, kaina........................................................... 50c.
.merikoj ir nežinojau, kada
rgelės krovė stalus skanumy to nepasakys nieko apie jį. reišis savo parapijos bažny
pietūs.
GIESMYNAS, paruošė kun. J. Tilvytis, M. I. C. 496 pusla
nais. Programo vedėjas buvo Bet prisižiūrėk geriau, jo aky čioj. Pamokslų pasakė gabus
Na, kų dabar darysi; priža
pių knygos formoje, juodais kietais apt. kaina .. $2.00
p. Matas Šimonis. Po eilės ka se, kaip veidrodyje, atsispin pamokslininkas kun. E. Steigdėta, tat reikia laukti.
TEOLOGUOS ENCIKLOPEDIJOS KURSAS, parašė kun.
lbėtojų, dainų, deklemacijų, di jo kilni siela, jo pažinimas monas, klebonas iš YoungsPr. Būčys M. I. C. Lietuvos Universiteto Profesorius,
Nuvažiuojam pavakarį pas
muzikos, ant galo prabilo pats žmonių, broliška meilė; jo a town, Ohio. Detroitiečiams tai
246 puslapių kaina ................. ....................................... $1.75
JAU IŠfiJO Iš
nes pp. Adomaičius; randame pil
West Side Šv. Antano para- kyse pamatysi ir tikrųjų ku- buvo tikrai naujenybė,
TRUMPA APOLOGETIKA, parašė kun. Pr. Būčys, M. I. C;
SPAUDOS
pijos klebonas ir jaunimo nu- nigo pašaukimų. Todėl, besi- tokia iškalba Amerikos kuni nų stubų svečių, veik visa įLietuvos Universiteto Profesorius, Trečioji pat. laida 75c.
žymesnė dalis katalikų dar
mylėtas draugas kun. I. Bo darbuojant su juo, sako, no gų tarpe yra retenybė.
ŠVENTAS PRANCIŠKUS ASYŽIETIS, gyvenimo aprašy
Knyga labai graži, verta jų reišis. Jo kukli, bet tiesiog pa- risi dirbti. Su juo besimeldPer mišias giedojo Šv. An buotojų inteligentijos, sykiu
mas, iš 7-tojo Vokiškojo leid. lietuvių kalbon išvertė, kun.
įsigyti ir pamatyti. Knyga veržianti širdį kalba sukėlė žiant mūsų malda dviguba, tano parapijos choras, kurį ir kun. T. Boreišis. Pasirodo,
kun J. Bikinas, kaina......................................................... 90c.
vardu “Šv. Pranciškaus Se karščiausius
aplodismentus, (taip sako Šv. Antano para- veda vietinis varg. J. Blažis. kun. I. Boreišis niekad nesiPASLAPTIS GYVOJO ROŽANČIAUS, lapeliai, kaina 15c.
serų Vienuolyno Istorija.” Publikoje matėsi ir seserys pijonys).
P. S. Greičienė, garsi Clev. so skiria nuo savo parapijos vei
LIETUVOS ISTORIJA, parašė Antanas Alekna, Antra pra
Šita įdomi istorija yra albumo mokytojos.
Kun. Boreišis labiausiai gi- listė, švelniu ir puikiai išlavi kėjų ir jaunimo. Už tat ten
platintoji laida, su penkiais žemėlapiais, kaina...........80c.
Po vakarienės buvo šokiai.'nesi nuo populariškumo. Jisai ntu savo balseliu giedojo ‘Svei viskas auga ir bujoja.
pavydalo: didelio formato, liu

WEST SIDE

♦

Knygos

PRANEŠIMAS

Ar tikėsit, didesnė jaunimo1 daugiau klausosi, negu kalba, ka Marija.’ Pasak detroitiečių,

Čia vakaras greit prabėgo
dalis šoko lietuviškus šokius. Apie save nieko nesakys. Tik 'jei tai būtų buvę ne bažny Neskaitant vakarienės kurių
Ypatingai pamėgta polka. Šo nuo žmonių sužinosi apie jį. j čioje, tai S. Greičienei būtu- taip skaniai surengė p. Ado
ka, net grindys linkčioja. Net Pamaniau sau:
visuo- mėm suteikę tiek aplodismen maitienė su savo dviem duk
senesni neiškentėm ir sykiu met mažais jaučiasi...
tų, kad ji būtų buvusi iššauk relėm, kiekvienas dalykėlis
šokom.
ta net penkiolika sykių.
buvo savo vietoj. Vakaras bu
Veikėjai
vo
harmoniškas, lietuviškam
Ant rytojaus
West Side randasi įžymių
Vakare apie 7 valandų jau
Vasario 27 d. pas pp. Ado vietos darbuotojų. Pažinau ke randamės puikiai išpuoštoj , s^onYl’ žaista, išdainuota vimaičius Įvyko pagerbimo va lis, būtent Bendoraičių šeimų, svetainėj, iškilmingoje vakarie |S0S lietuviškos dainos, kokios
atėjo ant minties. P-lė R.
karienė ir pasilinksminimas. Adomaičiai skaitosi vieni iš nėj, kurioje dalyvavo svečiai
Čia buvo
apsistojus Stasė svetingiausių West Side. P-lės iš Youngstown, Ohio, Cleve Greičiūtė visas vedė ir pija
Greičienė ir jos duktė Regina. Adomaitės (Julija ir Ona) da land,, Ohio, ir apie trys šim mi pritarė. Reikia pažymėti,
.
I Prisirinko pilna erdvi p. A- rbuojasi Vyčių 102 kuopoj. D. tai vietinių, kas rodė didelį ju- kad ši mergelė yra nepaprasnazereiMCl, vienuolyno, domaiPių rezidencjja: kun. Bo. Brazys (graborius), Petrulis, biliatui prijautimų už dar tai gabi pijanistė. Atsisėdusi
vaicnj seserų, atsiskyru- rajj;Įa> muz. J. Blažys, Petrn- muz. Blažys, Klapatauskas. bavimųsi per dvyliką metų
nuo
lenkių, įžymių dvasi
i
lis, V. Bendoraitis, Štaupai iš Šie yra Vyčių ir visuomenės tėvynės ir parapijos labui. Per Plione Lafayette 1275

BW

ninkų, kurie darbavos už at
skyrimų, pirmųjų seserų įėju
sių į savo motiniškąjį namų,
jų vadovių, naujojo vienuoly
no apylinkės ir statybos vaiz
dai, kunigai ir pasaulionys, ku
rie daugiausiai darbavos ir
rėmė naująjį vienuolynų jam
įsikūrus, mokyklos, kuriose
seserys pranciškietės mokyto
jauja, vienuolyno koplyčios pa
šventinimo iškilmės, įvairūs
vaizdai iš seserų ir mokinių
gyvenimo, buvusio Federaci
jos seimo 1932 m. atvaizdas,

pirmojo Šv. Pranciškaus Rė
mėjų Dr-jos seimo atvaizdai ir
daug kitų. Ši knyga yra tik
ras namų papuošalas. Užsa
kymus siunčiant reikia adre
suoti :

Cleveland, Ohio, Šimonis, Ste veikėjai.
vakarienę pasakyta daug gra
pulioniai, Širvaitienė iš East
Sakau, West Side kolonijoj žių linkėjimų; tarpuose buvo
Side, Brazys su žmona ir daug ir sekasi... kam teko kuomet muzikalė programa: ak ordinu
kitų.
nors pažinti p. Matų Šimonį! grojo vietinis jaunas vaikinas,
Po skanios vakarienės dai West Sidicčiams jis teko. Tų įkurio pavardės neteko sužinonuota, Regina Greičiūtė prie žmogų pažįstu nuo daug me- ti; berniukas jautėsi tikras
piano išskambino mums dai-j tų. Jisai visų savo jaunystę valdovas instrumento; kelis
nuojant virš šimtų lietuviškų 'praleido besidarbuodamas tau- syk buvo atšauktas. Buvo so

D. B. BRAZIS
GRABORIUS
1942—25th STREET

ŠVENČIAUSIASIS SAKRAMENTAS, par. kun. V. Šeške
vičius, kaina.............................................................................. 20c.
DIEVO AKYVAIZDOJE, vertė Byrąs, kaina ...................... 40c.
5,000 ALKANŲ VYRŲ, vertė K. Zajančkauskas, M. I. C.
kaina ..................................................
15c.
SIELOS TAKAI TOBULYBEN, parašė kun. D-ras K. Ma
tulaitis, M. I. C. gerais apt., 269 puslapių kaina
$1.00
Siunčianti užsakymų, prašomi siųsti ir pinigus.

“Draugas”
3Į1IIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

S

OR. J. B. RYDZAIISKAS

■j

LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Gydąu visokias Ilgas. Vartoju naujausius gydymo Įrankius: Elektros
Lempas, Arti Odaliską Saulės Šviesą, Dlathermią, Slnuaoidal Ir t. t.
Bandau kraują. Slapumą Ir t. t Prieinamą kaina.

-

Spcclališkumas: Ligos moterų Ir Uros vidurių, nervų ir reumatizmo.

—

Valandos: 10—2 dieną Ir 4—8 vakare.

£

5
S

|
12438 Jos. Campau Avė., kampas Halleck, Detroit
5
Telefonas dieną Ir naktj: TO1VNSEND 8—1600
^iiiiiiiiiiiiiiiHiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiimiiimiiiiiiiimiiiiiv

NAUJA CENTO PRAMONE TUOJAUS PARSIDUODA!!!
Nuo vieno Iki penkių centų ”Blg Flash” Speclal. Krautuvės perka vieną, du tris ar
daugiau po 11.00. Pardnvėjul Jelna $2.20 Cash Ir pardavėjas gauna "Dovaną” kurią
gali parduoti už $1.00. Viskas reikalinga parūpinta Jums kainuoja 6Rc. Už.sisnkyklte
Iftmėglnlmul tuziną už. $7.80 ar pasiuskit 72c pafttu. Chicagos vyrai atsmaukite ) ofisą.

dainų. Na, kas sakė kad mes tos labui. Dirbo be jokio už- lo dainų. Clevelando Stasei
PARISIAN RING COMPANY
lietuviai neturime dainų! Kun. mokesčio, neieškodamas gar-[vėl teko pasižymėti; daug sy30 Nortli IlearlKim Street,
“Dcpt. J.”
Boreišiui susirinkusieji susto
ję padainavo vienų gražiausių
dainų, t. y. “Leiskit į Tėvy
H TT AND RUNI«—Now Bu" W»F H«ve to Jump Imo a
ot Bar>t kad Ma'-e tbe Rovtuk oi the Old Gothcs P'imps!
H
nę
Išsiskirstant kun. Boreišis
pakvietė visus atsilankyti pas
jį. Ant rytojaus taip ir pada
rėm. Kun. Boreišis kų turėjo,
tuo širdingai vaišino.

Ten susipažinome su kun.
Maftlulioniu iš Chicagos. Ap
Sisters of St. Francis,
žiūrėjome kun. Boreišio dide
Mt. Providecce R. D. 9 lį knygynų ir nuvykome ap
South Hills, Pittsburgh, Pa. lankyti Detroito Art Muziejų.

Chicago, Illinois.

2334 So. Oakiey Avenue

ffiimmiiiiiiiiiiniiiiiiimiiii

ksiukinės poperos. Šv. Pranciš
kaus Seserų Vienuolynas, Pit
tsburgh’e, švęsdamas 10 me
tų sukaktį tų istorijų lei
džia sukakčiai paminėti. Is
torija yra 96 puslapių, su
daugiau kaip 80 paveikslų.
Joje INK smulkiai aprašyta
lietuvaičių seserų atsiskyrimas
nuo lenkių seserų nazeretiečin
ir savojo, Šv. Pranciškaus vie
nuolyno, įsteigimo istorija. Pa
veikslai labai įdomūs: len-

CHICAGO, II.Ii.

BY HITT
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’V+ndipn’H, kovo 10 d., 1933

Maldos Apaštalystės su> iri-j mary rašyta apie a. a. Mari*
vakarus.
REDAKCIJOS ATSAKAI
likimas įvyko kovo 5 d., Šv. jonos Bundzienės laidotuves.
Draugija Šv. Antano laikė
'Jurgio parapijos mokyklos su!Kas liko nepaminėta, noriu
mėnesinį susirinkimų kovo 5
J. P. Uvickui. Redakcija
Įėję. Nutaria promotorių susi- pridėti.
’ RADIJO STOTIS A. J. J. Al., po pamaldų sušaukė susi- d. Išrinkti atstovai į Fed. sei- apversta darbais, kad nieku
rinkimų turėti kas penktadie- ' Ijaidotuvėse dalyvavo naba- ------ ;—
Įlinkimų ir nutarė dalyvauti mėlį. Išklausyta pranešimai būdu negali daryti korespon
diio vakarų iki šventos valan- šninkės brolis Jurgis Jankaul Cieeriečiai nuliūdo išgirdę, laidotuvėse, taip pat paskyrė ligonių lankytojų, iš Federa dencijų vertimų.
riame už draugiškumų ir vai- dos.
škas, švogeris Juozapas Vosykad Kazimieras Žilvitis persi- budėtojus prie velionio kars- cijos, Labdarybės ir t.t. Paja
šingumų visiem;-', su kuriais, Serga narė Ieva Melinavi- liūs, Viktorija ir Jonas Zaka(skyrė su šiuo pasauliu kovo to ir pasiųsti užuojautų liku- mų tų dienų gauta $128.85, iš
Brangintinas Patarimas
turėjome progos, ir garbės, da čienė. Guli llerrman lyeifer rauskai (sesers vaikai) visi iš
mokėta
$167.06.
Draugija
turi
Jeigu
jus greit pavargstate, jeigu jus
7 d. Ypač liūdi labdarių 3 kp., šiai a. a. Kazimiero šeimynai:!
spėkų tik truputį pasiju
lyvauti.
K. Sirupas ligoninėj (pirmiau buvo Die- Niagara Kalis, N. Y. Mrs. Nau netekusi geriausio veikėjo, ku Onai Žilvitienei, sūnams ir du- |^r^s nar^us sunkiai sergančius; netenkate
dinus, jeigu jus ne esate taip tvir
kaįp kad buvote pirtniaus. jei.-fii
jvo Apvaizdos ligon.)
džius su dukrele ir žentu Dri- 'ris nenuilstančiai dirbo, kuris kterims. Priimkite Labdarių 3 ^eius *iau Rena^ mokama pa- tas
rūpesčiai arba kokie kiti reikalai su
mažino JUM tvirtumų, priimkite
Į Vasario 28 d. mirė narė Ur- za
^,iand Rapids, Mieli,
darbuose visuomet buvo pirma kuopos širdingų užuojautų jū šalpa. Į dr-jų įsirašė vienas I
naujas narys. Visi nariai tu
šulė Piluvienė. Palaidota iš' Velionė per lt metų pri- 'sis: ar tai ruošiant vakarus, sų liūdesio dienose.
rėtų stengtis raginti vyrus,
6v. Jurgio bažnyčios. Narės klausė Moterų Sųjungos 54 išvažiavimus, lankant vargšus
Pirm., K. Sriubienė,
kad rašytus į Šv. Antano dr- | Gydytojaus prcskripciją. kuri atgraLANKĖSI KUN. MACIU- (Ap. Maldos ir šv. Pranciškaus kp., buvo ištikima narė; kiek ir ligonius. A. a. Kazimieras
Rašt., J. Vilkas.
žino pasitikėjimų ir tvirtumų tūks
jų. Ciceroj yra dar vyrų, ku- i tančiams.
'draugijos “in corpore” ėjo galėdama darbavosi kuopos taip pat ėjo labdarių kp. fi
LIONIS
šis pastebėtinas TONIKAS
gali dabar bųt nupirktas kiekvienoj
1V
,
r
,.
c
<
r
irie
niekur
nepriklauso.
palydėti. O kovo 3 d. abi drau gerovei. Buvo pavyzdinga ir nansų raštininko pareigas,
vaistinyčioj.
Mėnesinis
treatmentas'
Dievo Motinos Sopulingos
,
..
».
v
ii-t-ii,
i
v..
kainuoja Vienų Doleri- Nusipirkite
Šv. Jurgio parapijoje, pas gijos užprašė šv. Mišias už teisinga sųjungietė, už kų ir j Be to, buvo Šv. Antano pa draugija
ruošia gražų vaka- j \ aldybų sudaro šie nariai: į buteli tuojaus — pilnai garantuotas,
kun. J. Čižauskų, lankėsi ge- jos sielų.
suteikta toks nuoširdus ne tik rapijos komiteto narys (trus- rų kovo 12 d., 7:30 vai. vak., pirm. Grybauskis, 1512 So. 49
rb. kun. Mačiulionis, dienias- Į Ona Aksomaitienė pranešė, iš sųjungiečių patarnavimas, tisas). Nors ilgos ligos nuva parapijos svetainėje. Visus CL, vice pirm. A. Valančius, 10 PIECE COSlviETIC
čio “Draugo” adm. Svečius kad L. K. Federacija nutarė bet ir nuo kitų, kurie jų pa- rgintas, bet vis dar darbavos, kviečia dalyvauti. Bus atvai- 1226 So. 50 Avė., rašt. J. Sta
SĖT $1.97
Thls !» a Faroous Vivanl Sėt and Indžiaugė.-i, kad detroitiečiai ge- kovo ir ha!, mėn. pradėti kata- žinojo; kaip bažnyčioj, taip ir nenorėdamas pasiduoti jį ėda- dinta gražus veikalas. Įžanga nkevičius, 1636 So. 49
eJudi’a face powd«r, 11.90; Rauge, 75c.
Tisaue Crtam >1.110, Depilatory f
lai pasivarė pirmyn spaudos likiškos akcijos ir kat. spau- namuose dalyvavo didelė ml- nčiam vėžiui.
Faelal Astriagent JI.75. Hat h Salt
pigiĮfin. rašt. A. Gudžiūnas, kontr. Toilet
IVater $1.15. Perfume $2.75.
75c, Skin tVhltener 75c.
platinime, kad “Detroito Lie- dos savaites, prašė narių, kad nia. Velionės vyras J. Bundza
Labdarių 3 kuopa, įvertin-į Naujoji valdyba dirba, kad rašt. J. Vilkas, ižd. A. Lutkus, llantlne
Value >12.00. Speclal prtce, $1.07 for
ten plecee to lntroduce thla Ha*.
tuvių Žinių” skyrius “Drau- nepamirštų paremti. Kiekvie- ir visa šeima taria širdingiau- dama a. a. Kazimiero Žilvičio padidinus draugijos iždų. Ši i 1421 So. 49 Ct
V ardas .».•••••«•••.«••
ge” įdomus ir t.t.
Į nam susirinkime per jų gali- šiai ačiū S. ir E. Paurazams, nuopelnus, trečiadienį, kovo 8 dr-ja Visados surengia gražus
Adresas
.................
Koresp. A. Valančius
Gerb. kun. Mačiulionio ap- ma užsiprenumeruoti kat. laik- Į M. Stankienei, L. ir M. ŠirSiunčiam# per pažtą CQD
Pinigai grąžinami, jei
silankymas ir nuoširdūs išsi- jraščiu-, “Draugų” ir kitus. iVaičiains, Baikauskams, Mot.1
nepatenkinta*.
reiškimai mums pridavė dar [Arba galima jai į namus pa- Sųjungos 54 kp. ir S. L. R. K
Bea Van 580-5th Avenue, New York
daugiau energijos dirbti spau-Įsiusti atvirutę (post card),'A. 171 kp. už taip prielankų
dos darbų.
i kad atsilankytų į namus. Pi- (patarnavimų bei užuojautų.
E. V.
X Vasario 22 d. mirė a. a. nigus galima siųsti pašto ženSt. Kairys, kuris vasario 27 klais, didesnes sumas “Money
d. palaidotas su bažnytinėmis orderiais” šiuo adresu Ona SURADO DVI LIČIŲ DIRB
apeigomis Mt. Olivet kapuo-1 Aksomaitienė, 100 Ilnrinon aTUVE
Buy gloves with what
se. Laidotuvėms patarnavo ve., Detroit, Midi. Taipgi pragraborius Cli. Stepanauskas. Įnešė kad pradėjo eiti naujas
Kietingoj policija
susekė
it suves
Neįeik mokėti 60c. ui
dviličių
dirbtuvę.
X Vasario 24 d. mirė a. a. laikraštis “Meilė”, dėkojo O- netikrų
dantų mostį. Listerine To- ,
Uršulė Dilienė. Su bažnytinė-Inai Banionienei, kuri įdavė Juos dirbo šaltkalvis Gečius
oth Pašte gaunama po S 5c. i
Tėmyk, kaip serai JI vėl- !
suimti.
mis apeigomis palaidota vasa- jai Vidugirienės prenuni. ‘Mei- su žmona. Jie -abu
kla. Ją vartotadamas per
metus sutaupai |3.00,
Ko 28 d. M t. Olivet kapuose. lei.
Detroito Žiedas Dirbtuvę susekė, kada vienai
Patarnavo taip pat grab. Ch.
ūkininkei buvo sumokėta falMSTERINE Stepanauskas.
X Praeitame “Draugo” nu- šyvais pinigais už žųsį.
TOOTH PAŠTE
X Kovo 6 d. šv. Jurgio ba
žnyčioje buvo iškilmingos pa
maldos už Juozo Varneckia 1
sielų. Šv. Mišias užprašė jo
žmona Veronika Varneckienė?
Jave in Using...
CHAMPIONSHIP BOUTS
Pamaldas laikė gerb. kun.
Save in Thu/mg
(J- Čižauskas. Bažnyčia buvo j
papuošta gedulą ir sužiebtos;
BAKING
visos šviesos. Išstatytas kataPOWDER
felis. Dalyvavo daug žmonių,1
Kas mano ŠĮ PAVASARĮ VAŽIUOTI Į LIETUVĄ,
ŠAME PRICE
kurie buvo pakviesti ir pavai
jau laikas pradėti rūpintis kelionės reikalais: a) iš anks
šinti pas V. Varneckienę. to apsirūpinti reikalingais dokumentais; b) gauti pasus
AS42YEARSAG0
v.s.
Taipgi dalyvavo ir kun. J. Či ir vizas; rezervuoti vietas, nes pirmiau užsiregistravę,
žauskas.
visada geresnes laivuose vietas gauna.
25w,M“far254
V. Varneckienė yra valgyk
“Draugo” laivakorčių skyriaus vedėjai yra paty
f
los savininkė, gera katalikė, rę, duos patarimus ir visus reikalingus dokumentus iš
1*
nuolatos remia Šv. Jurgio pa pildys.
I1LIONSOF POUNDS USEO
rapijų. Šis gražus atminimas
H7 CUB GOVERNMENT
Lietuvoje yra organizuojama ekskursija į Pasaulinę
padarytas jos brangaus vyro Parodų Chicagoje. Kas norite, kad jūsų giminės atvyk
6 mėn. mirties sukaktuvėms.
tų į šių parodų ir drauge pas jus pasisvečiuotų ir Ame
rikų pamatytų, tuoj kreipkitės į “Draugo” laivakorčių
a
skyrių smulkmeniškų informacijų, kurios mielai bus su
UŽGAVĖNIŲ VAKARAS
ntauannaiAC
teiktos.

DETROITO
ŽINIOS

i

CICEROS LIETUVIŲ ŽINIOS

EASTSIDE

Nuga-Tone

25‘

VAŽIUOJANČIŲ | LIETUVĄ
DĖMESIUI

DRAUGAS LITH. CHAMPIONS

CYO CHAMPIONS

THURSDAY EVENING. MARCH 16,1933

Vas. 28 d., Šv. Jurgio pa
rapijos svetainėje buvo Užga
vėnių niaskinis šokis,
Maskarado publikos daugu
mų sudarė jaunimas, buvo ir
suaugusių.
Maskuotų buvo nedaug. Už
įdomiausius apsirėdymus kun.
J. Čižauskas davė dovanas, ku
rios ir teko: p. Petrauskienei
ir jos sūnui Peliukui ir O. ir
A. Pueelaitėms.
Vakaro pelnas paskirtas pa
rapijai.
Kovo 4 ir 5 dienomis Šv.
Jurgio bažnytinėje svetainėje
buvo rodomi Lukšio lietuviški
paveikslai. P. Lukšis parodė
daug naujenybių iŠ Lietuvos.
Kai kas nė nemanė, kad Lie
tuvoje yra tokių dalykų k. a.
gražių triobesių, gyvulių, mo
kslo įstaigų ir t.t. Parodė pir
mų Lietuvoj paguuiiutų filmų
“Jonelis ir Onytė”.
Žmonių atsilankė skaitliu
gai ir pas visus mutėsi pasi
tenkinimas.
p'1
Pelnas ėjo pusiau su para- Į

į a.

JMi

“Draugo” laivakorčių agentūra parduoda laivakor
tes ant visų linijų ir geriausių laivų į Lietuvų ir visus
pasaulio kraštus.

C. Y. O.

C E N T E R
X

Congress St. and Wabash Avė.

8:15 P. M.
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Penktadienis, kovo 10 d., 1933

CEMPIJONŲ KUMŠTYNES KOV016,
C. Y. 0. CENTRE

chicagoje
IŠ FEDERACIJOS APSKP.
SUSIRINKIMO

DRAUGAS
Spaudos Savaitės reikalu:
parūpinti kalbėtojų, referatų j
komisijų, išrinkta Sakalas, Aleliūnienė ir Bacevičius.

DAKTARAI:
Ofiso: Tel. Cahimet 4039
Res.: Tel. Hemlock «2«o

Tel. LAFAYETTE 1067

DR. S. A, DOWIAT

DR. A. RAČKUS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Kalbėta apie Lietuviškųjų
GYDYTOJAS, CHIRURGAS
Enciklopedijų ir pageidauta,
6147 WEST 2 6th STREET
Ketvirtadienio vakare, kovo Geo. Petrutis, iš West Sigydytojas ir chirurgas
X
—
SPINDULIAI
Vai.: 2—4 popiet lr 7—6:10 vai. vak.
kad žinios apie Amerikos lie3147 So. Halsted St.
16 d., įvyks didelės kumšty dės, 118 sv.
Tel. CICERO 662
3051
W.
43rd
St.
* tuvius organizacijų ir žmonių
seM’V&i/st (Prie Arcker Arei netoli Kedale)
Ir
nės tarp “Draugo” (lietuvių)
Bruno Winikaitis, iš Town
Kovo 1 d. įvyko mėnesinis ,
....
2921 W. WASHINGTON BLVD.
Valandos: 10—12 ryto
Valandos: nuo I Iki S vai. vakaro
Federacijos
Chic.
apskričio
su
^
‘
^bavun,
būtų
te.singos.
ir C. Y. O. čempijonu. Kumš of Lake, 126 sv.
Kitos vai. ant Washington Blvd.
Seredomis ir Nedėliomis pagal sutarti
Beredomla lr nedėUomla pagal
4:60 — 6:60 kasdien
L. Vyčių “Dainos” chore
tynės įvyks C. Y. O. Centre John Zajauska«, iš Marųue- sirinkimas. Malonu pažymėti.
Telefonai; Kedale 2450—2461;.arba
sutarties
Cicero 66?.. Kea. tel. Cicero 2866
(mieste), Congress St. ir Wa- te Park 135 sv.
kad Fed. Apskr. susirinkimai atstovas Šimulis plačiai kai
Tel. Cicero 1260
X—KAI
baslį Avė., 8:15 vai. vakare. Į Petras Jonsonas, iš Cicero, šįmet žymiai skaitlingesni ir bėjo apie “Dainos” chorų ir
Office Fhone
Res. and Office
DENTISTAS
2359 So. Leavltt St.
Proapect 1026
Mūsų lietuviui kumštininkai 147 sv.
kas kart įsirašo naujų drau ragino apskritį tapti to choro 144# So. 49th
Ct.
Cicero, IU.
Canal 9706
Utar. Ketv. Ir Pėtnyčioinia
nariu-rėmėju.
LIETUVIS DENTISTAS
yra užsitarnavę pagarbos. Kur! Pranas Bockus, iš Bridge- gW
,
.
10 ■— 9 Vftt
Vai.; kasdien nuo 10 v. ryto Iki 6
jie tik stoja, ten vis pasirodo porto, 160 sv.
S. Sakaiienė uarė pranešiKun. M. Urbonavičius, Šv. »i47 a. Halsted st
cnicago
valandai \akare
Nedėliomis lr Seredomis susitarus
kuo geriausiai. Paskutiniame Kaz. Gajauskas, iš Bridge nių iš Vakarinių Valstybių Kaz. Akad. Bėmėjų Dr-jos ka Paued * 8ered- lr Subat- j — » vai. 4847
PHYSICIAN AND SURGEON
W. 14th St Cicero, IU.
2403 W. 63rd St., Chicago
seimelio, kad viskas jau pa pelionas, prašo apskričio^ kad Phone Boulevard 7042
C. Y’. O. turnamente lietuviai porto, 175 sv.
OFFICE HOURS:
ruošta, kad po konfereneijos Fed. remtų tų draugijų, ypač
labai gražiai pasirodė; kai ku
TEL. LAFAYETTE 7666
2 to 4 and 7 to » P. M.
! Jurgis Žukas, iš West Si- bus įdomūs lošimas, kurį atli- dabartiniu vajaus metu.
Sunaay by Appointment
rie laimėdami ąuarterfinals ir
dės, 175 sv.
k s kun. Valančiaus grupė.
semifinals, o Pranas Ketura
Korespondentė
DENTISTAS
HEMLOCK 8161
Gydytojas ir Chirurgas
Adomas Smith, iš RoekforŠimutis padarė pranešimų iš
kis net ir finais.
4645 So. Ashland Avė.
4140 Archer Avė.
Tribune Golden Gloves tur»jdo, sunkiojo svorio (heavy- vakaro vasario 16 paminėji LIETUVIAMS LAIŠKAI
Arti 47th Street
Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare
mo, kad viskas gražiai pavy
OENTRALINIAM CHI
(Naryauckas)
namente taip pat lietuviai at-pveight).
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
Res. 2136 W. 24th St.
CAGOS PAŠTE
Tel. Canal 6122
sižyinėjo.
■ i Visi kumštininkai yra gerai ko.
2420 West Marųuette Road
TEL. CANAL 6461
Po to S. Sakaiienė darė pra
VALANDOS:
Dabar mūsų čempijonai, vi- 'išsilavinę ir gali labai lengvai
9 Iki 12 ryto; 7 iki 9 vakare
nešimų
iš
Pasaulinės
Parodos.
45
Margui
Antanui
so astuoni, yra prisirengę dar ! rungtynes laimėti. Laimėjus
Tel. Canal 0267 Res. Proapect 665# Utarn. ir Ketv. vak. pagal sutarti
DENTISTAS
Katalikiškoji akcija spar46 Markiui D.
Rez. 6456 S. MAPLEVVOOD AVĖ.
daugiau pasižvmėti. Jis kumš- šias rungtynes, bus garbė jie.
. .
2201
West
22nd
Street
b
F
~
i
•
.
T • <*»ai varoma. Apie jos veiki- 48 Mockui Jurgiui
čiuo.is su C. Y. O. čempijo- ms ir mums, lietuviams. Lai,
v. .
.
(Kampas Leavltt 8t.)
Tel. Lafayette 5793
r
..
. .
ima plačiai aiškino Šimutis, 58 Sarkienei Apalonijai
Valandos:
Nuo 9 iki 12 ryto
Gydytojas
ir Chirurgas
,
nais, kurie taip pat yra pa jie visi nugali savo oponen >■kad, atspauzdinti
Nuo 1 iki 8 vakare
laiškai drau70 Trečiokui Notar
1621 SOUTH HALSTED STREET
Soredoj pagal sutarti .
i
t ..
.
..
garsėję, kaipo stiprūs ir drų- tus.
gijoms, visose kolonijose, kad
Residencija 6609 So. Artesian Avė.
VaL: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak.
sūs kumštininkai.
Nepamirškime dienos ir vie tuo būdu sutraukus mūsų viValandos: 11 ryto ,iki 4 po pietų
Office: 4459 S. California Avė.
6 'iki 6:30 vakare
Dr. C.K. Kliauga
Jonas Petkus, iš Bridgepor tos: kovo 16 dienų, C. Y. O. suomenę, draugijas, parapijas
Nedėlioję pagal sutartį
DENTISTAS
Centre. Įžanga 50c.
jįr 1.1, po katalikiškos vienyto, .112 svorio. •
Phone Canal 6122
2420 W. Marųuette Road
bės vėliava.
arti Western Avė.
DR. S. BIEŽIS Tel. Ofiso ir Res. Grovehill 0617

DR. A. 6. RAKAUSKAS

DR. ATKOČIŪNAS

DR. GUSSEN

DR. J. J. KOWARSKAS

DR. C. L VEZELIS

DR. F. G. W1NSKUNAS

DR. V. S. NARES

DRr 6,1. BLOŽIS

DR. P. Z. ZALATORIS i

DR. A. J. JAVOIŠ

8ARSINK1TĖS “DRAUGE*

R A b O R I A ii

Valandos: nuo 9 iki 9

A. MASALSKIS

LIETUVIS GRABORIUS

GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia.
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
darbu busite užganėdinti
Tel. Canal 2515 arba 2 516

Musų patarnavimas
visuomet sąžiningas ir
nebrangus, nes neturi
me i&laidų užlaikymui

2314 W. 23rd PI., Chicago

skyrių.

Nauja, graži ko

POVILAS PILKIS

1439 S. 49th Court, Cicero, Iii.

plyčia dykai.

Mirė kovo 11 d., 1932, su
laukęs pusamžiaus, o kovo 16
d , po gedulingų pamaldų Die
vo Apv'einSe.-s Daznyėioj lapo
palaidotas Šv. Kazimiero kapi
nėse.
Kaip greitai prabėgo ta liūd
na valanda kaip musų tarpe
nebuvo mylimo vyro lr tėvel.o
Povilo. Nors jau metai praslin
ko kaip mirtis atskyrė tave,
musų mylimas vyre ir brangus
tėveli, mes tavęs negalime už
miršti.
šv. Mišios už amžinų atilsį
Povilo Pilkio sielų bus atlai
kytos šeštadienį, kovo 11 d,
8 vai. ryto, Gimi.-no Panelės
Šv. bažnyčioje, Marųuette Par
ke.
Prašome visų giminių, drau
gų ir pažįstamų dalyvauti šio
se pamaldose. Už atsilankymų
tariame širdingai ačiū.

TEL. CICERO 5927

Telefonas Yards 1138

3307 Auburn Avenue

STANLEY P. MAŽEIKA

S. M. SNŪDAS

Graborius ir Balsamuotojaa

LIETUVIS GRABORIUS
Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18th STREET
Tel. Roosevelt 7532

Turiu automubilius visokiems
reikalams. Kaina prieinama.
I 3319 AUBURN AVENUE
Chicago, Ilk

J. J. BAGDONAS

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
VEDĖJAS

O tu, musų mylimas vyre ir
musų brangus tėveli isėkis ir
lauk mus pas tave ateinant.

Laidotuvėms patarnauja man
dagiai, simpatiškai ir Labai pi 1646 WEST 46th STREET
Tel. Boulevard 6206—8416
giai. Liūdnoje 'valandoje pa
šaukite
I
Tel. CICERO >•«

Republic 3100

Mirė kovo 8 d., 1933 In.,
6 vai. vak. pusamžiaus. Kilo
iš Suvalkų rėd, šakių apskr.,
Gelgaudiškio parap., Daujočių
kaimo. Amerikoje išgyveno 30
metų.
Paliko
dideliame nuliudime
moterį Konstancijų, po tėvais
Ališauskiutė, tris dukteris: Elenų, Oną ir Emilijų, sūnų Al
fonsų, iria brolius Antanų, Juo
zapų ir Jurgį, du pusbrolius, 'o '
Lietuvoje motinų, seserį ir švogerį ir gimines.
Kūnas pašarvotas 1532 S. 49
Avė. Laidotuvės įvyks pirma
dienį, kovo 13 d., iš namų 8
vai. bus atlydėtas į Šv. Anta
no parapijos bažnyčių, kurioj
įvyks gedulingos pamaldos už
velionio sielį.. Po pamaldų bus
nulydėtai į 4>v. Kazimiero ka
pines.
Nuoširdžiai
kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažystamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteris. D-dtK-rvfi,
fcimis, Broliai, Pusbroliai ir <41Laidotuvėms patarnauja gra
borius A. Petkus.
Telefonas
Cicero 2109.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS
Didysis HrtMi

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai; YARDS 1741 ir 1T42

.į

Ofiso Tel LAFAYETTE 7687

LIETUVIS AKIŲ
SPECIALISTAS

Ofiso vaL kiekvienų dienų nuo V iki

,12

Graborius
if
Patarnauja Uhlcagoje lr aplolinkėje.

Didelė Ir graži
Koplyčia dykai

4092 Archer Avė.

J. F. BADŽIUS

PIGIAUSIAS LIET? GRABORIUS
CHICAGOJE
Laidotuvėms patarnauju geriausia lr
|i pigiau negu kiti todėl, kad priklau
sau prie grabų Išdlrbystės.
OFISAS
6G8 WEST 18th STREET
Tel. Canal 6174

Daktaras
Kapitonas

Pasauliniame kare

DR. M. T. STRIKOL'IS

Valandos nuo 16 ryto Iki 8 vaka- Ofiso valandos; nuo 2 iki 4 lr nuo

P«MriU sutarti
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUK
LAIKA SU NAUJU IŠRADIMU.

t

Iki 8 vai. vak. Nedėliomis pagal
sutarti
Ofiso Tel.: Boulevard 7H2O
Namų TeL: Proapect 1969
PHONE GROVEHILL 0027
Valundos: 2-4; 7-9 P. M.
Trečiadieniais ii ackiuad. susitarus

DR. J. W. KADZEWICK
Lietuvis Gydytojas lr Chirurgas
6859 SO. AVEBTERN AVĖ.
Chicago, 111.

DR. G. SERNER

KAZIMIERAS
ŽILVITIS

O

Phone PULLMAN 0853

mmma akių spcialistab

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 East lllth Street
Prie Y. M. C. A., Roseland

Ofisas lr Akinių Dirbtuvė

756 VVEST 35th STREET
Kampas Halsted St
Valandos: nuo 19—4: nuo 6—8
MeSėlInmla.

neo

IS

(kl

19

25 METŲ PATYRIMO

Boulevard 7689
Res. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS
4712 So. Ashland Avenue
Vai.: Nuo 10 ryto Iki 8 vakare

DR. MAURIGE KAHN _

Pritaikyme akinių dėl visokių
Gydytojas ir Chirurgas
akių. Ekspertas tyrimo akių
4631 SO. ASHLAND AVĖ.
ir pritaikymo akinių.
Tek Yards 0994

Rez.: TeL Drexel 9191

DR. A. A. ROTO
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
.. Specialistas odos ligų ir
veneriškų ligų
Ofisas 3102 So. Halsted St.

DR. T. DUNDUUS
Tel. Virginia 0036
DR. MARGE1UO

PRANEŠIMAS
Persikėliau i erdvesnę lr patogesnį
vietų
*323 SO. HALSTED ST.
Vai.: nuo 10 ryto iki 2 po pietų U
nuo 6 iki 8 vakare
Šventadieniais nuo 19 iki 12
Phone BOULEVARD 8483

Tel. Grovehill 1696

DR. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
VaL: 1-11 ryto 2-4 lr 7-# vak.
Seredomis po pietų lr Nedėidlealalf
tik susitarus

2422 W. MARQUETTE ROAD
Res. I’hdno
Engitivvood 6641

Office l’hone
V entvvortli 3UOO

DR. A. R, MCGRADIE
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

7850 S. HALSTED S'TREET
ROOM 210
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
Guzas, X-RAY, ctc.

Tek Lafayette 1016

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

RezidendjtfB Tel. Plaza 3200
▼ALANDO8:
Nuo 19 Iki 1* dienų
Nuo > Iki 8 po pietų
Nuo 7 Iki 6 vakare
Nedai, nuo 16 Iki 11 dienų

WISSIG,

DR. JOHN SMETANA,

Specialistas iš
Rusijos

OPTOMETRISTAS

DR. CHARLES SEGAL

1801 S. ASHLAND AVENUE

Perkėlė saro ofisų po numeriu

LIG AS VYKŲ
VYR IR MOTKRŲ PEB 29 METUS NEJUI RUiT
GY VO UHAS LIGAS
RAtI* UtSISENfcJl
ILSIOS lr NEIŠGYDOMOS JOS YRA
Sper.laltškal gydo ligas pit*vo, plaučių, Inkstų Ir pūslės, užnuodljlmų krau
jo. odos, ligaa žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų ir paslaptingas Ilgas. Jeigu kiti ne
galėjo jus ISg.vdytL ateikite 61a Ir perstttkrlukite kų 4ia jums gali pada
ryti. PraVUkUoja per daugel) metų Ir Išgydė tukvtonėlus ligonių. Pataiimas dykai.
OFISO VALANDOS: Kasdlo nuo 11 valandos ryto Iki 1
valandai Ir nuo 5—8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto Iki 1 vai.
4200 UEST aeth ST.,
kampas Keeler Avė.
TeL Cravvford 5573

Ofiso: Tel. Victory 6893

ryto (išskyrus Beredomla). Taipgi
*fcll Įtempimų, kuris nuo 4 iki M vai. vakare Ltarulukals
Kampas 21st Street
•sU priežastim gaivoe skaudėjimo. ,
svaigimo, akių aptemmlo, nervuotu- 1
Vai.: 10—11 v. ryto, 3—4. 7—9 v. v.
Res. Tel. Hyde Park 3395
mo. skaudamų akių karšų. Nuimu
Nedėliomis ir šventadieniais 16—13
3ataractua Atitaisau trumpų regyst.
’ ir tolimų regystę.
Prirengiu teisingai akinius visuose
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančių m.?!,,,.
GYDYTOJAS Ut CHIRURGAIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OFISAS
Speclalė atyda atkreipiama moky
4142 ARCHER AVENUE
klos vaikučiams.
4645 S. ASHLAND AVĖ.,

Tel. Yards 1829

J. Liutevičlus

LIETUVIŲ

ritčs kur kitur.

Moterų ir Vaikų ligų
Specialistė
4145 ARCHER AVĖ.

Koplyčia Dykai

Tel. Ijftfayctte 8072

Vai.: 2-4 Ir 7-6 vak. Ketv. 8-12 ryto
Nedėlioj susitarus

DR. SUZANA A. ŠLAKIS

Tet Boulevard 7589

Mirė Kovo 7 d., 19'33 >u.,
6:40 vai. vak. 62 metų amž.
Kilo iš Panevėžio apskr., Naujuiiiiesėlo pa rup , Klrelion-lų kai
mo. Amerikoje išgyveno 29 in.
Paliko dideliame nuli miline
moterį Onų, po tėvala Vlčuitė,
dukterį Julijų, 2 nunu Edvardų
lr Stanislovų,
pusbrolį Jonų
žilvitį ,r g.minis ir pažystuS ius.
Kūnas pašarvotas 1310 So.
49th Ct.. Cicero, IU. Laldoluvės įvyks šeštadienį, Kovo 11
d., iš namų 8 vai. bus atlydė
tas į šv. Antano parapijos ba
žnyčių, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lų. I*o pamaldų bus nulydėtas
į šv. Kazimiera kitados.
Nuoširdžiai
kviečiame visus
gimines, draugus-ges Ir pažystuiiius-nias dalyvauti šiose lai
dotuvėse.
Nuliūdę: Moteris, U.iklė, Nu
liai, Ginduės, Draugui ir I’aiystaml.
laidotuvėms įmtarnauja gra
borius A. Peikus.
Telefonas
Cicero 210#.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2423 West Marųuetle Road

Telefonas Republic 7868

GRABORIUS

Tel. CICERO 2109 ir 859-J.

EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis Rainomis ui 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
D81 Šermenų. Pajaukite BUDRIKĮ pina negu kreip-

DR. VAITUSH, OPT.

ANTANAS PETKUS
4830 WEST 15th STREET
Cicero, Illinois

ĮSTAIGA

6628 So. Richmond Street

<711 8. ASHLAND AVK

OKne UI GOril Otr Lal4otuS?Si«ln«r &XnaTlm“
faVUU H■ udrO ulT■ j 1344 SK&0thYAve^,TCiiro, Ik.'

GRABORIŲ

REZIDENCIJA:

□augelių atsitikimų akys atitaisomos
b^Gnlų. Dabar kainos perpus plgesnėa £2pU UkT*’
katoo“

Nuliūdę Moterių 4r Dukterys

SY»SS;pZE

Seniausia ir Didžiausia

Valandos: 1—3 ir 7—8 vak.
Seredomis ir nedėliomis pagal sutarti

akių nynrroJAb

JONAS
LABANAUSKAS

DR. J. J, SIMONAITIS

2201 West 22nd Street

Metinės Sukaktuvės

LACHAVICH
IR SUNŪS

Phone Boulevard 4139

Res. 6737 S. Artesian Avė.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Phone Hemlock 7828

PJatt Bldg., kamp. 18 st. 2 auk 4729 SO. ASHLAND AVĖ.
štas. Pastebėkit mano iškabas.
SPECUALISTAS

|

Valandos nuo 9:30 ryto iki
8:30 vakaro. Nedėliomis nėra
skirtų valandų. Room 8.

DMovų. Moterų lr Vyrų Ilgų
VaL: ryto nuo 16—12 nuo S—4 pa
pietų: 7—8:29 vai. vakare.
Nedėllomla ll^lkl 18

Phone Canal 0523

Telefonas Midvay 2880

Tek Wentworth 3000
Re*. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas lr Chirurgas
6558 S. HALSTEJJ STREET
Vai.: 2-4 ir 74)

vai. vakare.

Tel. Ofiso Boulevard 6918-14
lies. Vlctory 2342

DR. A. J. BERTASH
756 W. 35th STREET
Ofiso vaL: nuo 1-S; nuo « ifi-g.itt

kovo 10 d., 1933

” - '

SKYRIAMS CHICAGO
APSKRITYJE

PILNAI PASIRUOSĘS

e
-—-šit- —.
tų. Tuolaikiniu korespondentu John T. Zuris, 105 W. Madi- įbash ir Jaekson Blvd. Visi
išrinktas Charles P. Kai.
son St., Chicago, III.
choristai būtinai turi atsilanKotrespondentas kyti. Neatsilankantieji be at, Chieagoje yra daugiau negu
—------------- siprašymo negalės dalyvauti
32 lietuviai advokatai. Kai ku

Federaeijos iniciatyva, ka 2) Kokios bus tu vakaru rie jų nenori dalyvauti tarpe L. V. “ DAINOS’’ C’HORIS koncerte. Bukime visi.
TŲ DĖMESIUI
Ieva Lukošiūtė, rast.
talikiškojo veikimo ir spau programos.
lietuvių politikoje. Žinoma, tai
dos vajus prasidėjo. Kai ku 3) Kokius turi kalbėtojus; privatiškas jų dalykas, bet
rie apskričiai, pav., New Yor Jei neturi, tai kokių (dvasi-į lietuvių gerovei, visi turėtu- šį vakarą, kovo 10 d. įvyks
ko, jau pilname įsisiūbavime. ninkų ar pasauliečių) pagei- mėm dalyvauti ir ginti savo svarbi “Dainos” choro repe
Praėjusiam ,Fed. Chic. A p- dan ja ir kiek (vieno, dviejų), tautiečius, kada tiktai reika- ticija. Visi choristai i,r cho
skrities susirinkime pakarto-j Kuriose kolonijose dar nfi- linga. Būtų naudinga kad ši ristės kviečiami būtinai atsiRADIJO VALANDA
ta piimeriis nutarimas, kad į ra Federacijos skyrių, ten bi- draugija suįdomintų lietuvius ?nnk'l'’ n<S Hnff’,a,nas Šven.
kiekvięna lietuvių
kolonija,! le katalikiškoji draugija ga- dalyvauti Amerikos politikoje.1 °S Konep- as’ \>m a 1 svePereitų sekmadienį tikru
Federacijos skyriaus iniciaty Ii imti iniciatyvos Sp. Sav. su-;Draugijos korespondentas, da-'^Un^e ^ftU l'a
kovo
malonumu teko klausytis grava, per kovo ir balandžio mė- įruošti ir
’ pranešti
......................
v
komisijai,/nai
praneš per spaudų apie^'
žios lietuvių radijo programom,
nesiūs suruoštų Katalikiškos (kur pasiųst kalbėtojų. Tnja J Lietuvių Amerikoje Advoka-i Repeticija įvyks punktualiai kurių davė Jos. F. Budriko
Akcijos ir Spaudos Savaites pačia proga galima
bus ir tų draugijų, kvies visus lietu- 8 va*' vakare» Vark M bito radijo ir rakandų krautuvė iš
skyrius
suorganizuoti.
jvius advokatus Amerikoje 8l‘,l,are SVfita,n('.i(‘,ir l,a' j WCFL radijo stoties nuo 1
ir išrinko komisijų, kuri pa
t- i
-v,
. , .. VnJ 1-vr.iu,,
,
’
Street. Prašomi nesivė- iki 2 vai. popiet. Programa su
dės kolonijoms tame darbe; -trVisos Katalikiškos Akcijos ka<1 kreiptųsi prie musų drau- ilinti
| .,
-v
, .
*
r.
- .
,
..
.
niou.
aidėjo is gražių damų, kurios
parūpins kalbėtojų, prelegen .
ir Spaudos Savaites reikalais gijos, nes draugija nori suju.
a ,
,
. .
Taipgi noriu pranešti, kad tikrai artistiniai padainuotos,
tų, skelbs spaudoje paeiliui, pcjf'r
acips
Chic.
Apskr.
sky
ngti
visus
Amerikos
lietuvius
Padienį,
kovo n (l., 7 va
vai.p Dainavo
Dainavo S.
S. Rimkus, buvo ir
lienį, kovo 11 d.,
kurioj kolonijoj ir kada bus
riai pHšomi^kmptis
šiuo advoltatns į vienų kūnų. Krei-j vakare, ,įvyks
v.™ “ifinai
,„u,
Vj»e-|j Makalų
—
—
šeimyna, -o —
Budriko
” „reperuošiami vakarai ir t.t.
Šiuo tat komisija prašo vi'į 'T*"’ ,ff’ ‘
Ptis re‘kia P’’ie pirmininko: ticija Kimball svetainėje. Wa- -akordionistai visus palinksiu!
1
Oakley Avė., Chicago, III.,
no savo muzika. Kita Budriko
sų Federacijos skyrių tuojau
Komisija:
radijo programa įvyks ketvir
pranešti;
ĮtĮiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiHiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiimimimiiiiiiiiiimimM
tadienio . vakare iš stoties
1) Kokį laikų skyrius turi
Ifj. Sakalas,
WTIPC, 7:30.
S.
pasirinkęs Kat. Akė. ir Spau
O. Aleliitnienė,
A. Bacevičius.
dos Savaitei.
Muz. .T. Sauris, didžiausio ir geriausio Chicagoj mišraus
L. V. “Dainos” choro vedėjas pilnai priruošęs chorų šven Šv. Kaz. Akad. Rėmėjų 8
tam koncertui, kuris Įvyks sekmadienį, kovo ,12 d., Kimball skyrius rengia savo vajaus
Hali (.Jaekson Blvd. ir Wabasb Avė.). Choras, vargonams vakarų kovo 12 d., parapijos
pritariant, giedos “Kristaus Kančia” (kantatų).
svetainėje; vadinasi “vajaus

M

PARSIDUODA LOTAS

GARSINKINTES
“DRAUGE”

cago Bar Association Bldg. =
Narių susirinko gražus būrelis. Pirm. John T. Zuriui ati(darius susirinkimų ir pradėjus j s
vakaras”, nes yra sykiu pri- į svarstyti draugijos reikalus, J
ADVOKATAS
rašinėjama nauji nariai. Šiais j kįlo rimtos diskusijos, dėlko Į
“PILOTAS’
KRISTAUS ROLĖJE
Bizniavas, kampinis lotas ant pardavi
105 W. Monroe St., prie Clark
metais programų išpildys mo-1 kiti nariai nesilanko draugiTelefonas State 7860
mo. Labai parinktina vieta Brighton Park
kvklos mokiniai ir vienuoly-'jos susirinkimuose? Ar jie neValandos 9 ryte Iki 6 popiet
\Vest Side: 2151 W. 22nd St.
no orkestrą. Bus ir gerų kai- mato reikalo, kad lietuviai adapylinkėje.
Kas
mintina
narna
statyti,
ne

Panedėlio, Seredos Ir Pėtnyčios
bėtojų. Tikietai visai nebran- .vokatai turėtų atskirų draugivakarais 6 Iki 9
Telefonns Cannl 0660
gūs, tiktai 25c. Ar kas gailė- jų? Ar depresijos priežastis,
praleiskite šios geros progos.
Namai: €459 S. Rocfcvvell St.
sis praleisti 25c. žinodamas, o, gal, dėl neparankumo laiko
Utarnlnko. Ketvergo Ii* Subatos
Vakarais 7 Iki 9
kad savo atsilankymu prisidės ir vietos. Susirinkusieji nariai
Telefonas Republlc 9800
Del gilesnių informacijų kreipkitės as
prie pagalbos sesutėms? To pareiškė, kad ,ji,c laikysis ir
tik teprašome: vienų kartų me stiprins dr-jų.,
meniškai.
tuose neatsisakykite.
«| Buvo skaitomas Lietuvos
Programa neapvils; džiaug- generalio konsulo p. Žadeikio
sitės pamatę, kų vaikučiai ga- prisiųstas laiškais,. kuris vienI
v
1901 S. HALSTED STREET
J»Į įpinti pirkti automobili, itdk
li nuveikti, tų pačių seselių iš-(balsiai priimtas. Draugija ipas mus pirmiau. nes mea užlaikome
vieną
geriausių rufilų automobi
kūnys jo pataupau.
mokinti, kurias šelpiate!
lius — tf"rU uEBAKE R,
kurie yra
Vardan rėmėjų 8 skyriaus, Apkalbėta, kad draugija bū ^iiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiHiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiK^ pagarsėjo savo stiprumu Ir gražumu.
Taipgi mes turime pilną, pasirinki
kviečiu visus marųuetteparkie 'hj pasirengus priimti svečius,
mą vartotų karų labai prieinamą ir
nebrangia kaina
Nauja, daug žadanti T,. V. h,
atslla"kyti • ParaPy08,katrie atvažiuos iš Lietuvos į
MIDLAND MOTOR SALES
“Dainos” choro paiėga-bari-1
cl’oro, «’etamę, ateinantį sekmadie- pasaulinę Parodą. Taip pat
MM ARCHER AVRKTTII
Totąpbons Lafayetts 7119
(tenoras sekmadienį, kovo 12 nį, kovo 12 d.
ba
~
sj
,
'
■
•
••
R®m®Ja nutarė pasiųsti užgyrimo lai
tonas L. Tenzis, kuris kovo 12
Biznis išdirbtas per dešimts metų. Visiems plačiai ži
škų’ “ State’s Attorney Tho- j
d., Kimball Hali (Jaekson ir,d*’ Kimbal1 Hall> šventame
noma vieta. Yra ir kitas bargenas prie šito pardavimo.
Wabash) šventame koncerte koncerte “Kristaus Kančios’ LITHUANIAN-AMERICAN mas J. Couriney,” kad jis pa
LAWYERS ASSOCIATION
Pažinosite nuo savininko:
skyrė Charles P. Kai savo pa“Kristaus Kančios” kantatoj (kantatoj giedos Kristaus ro

JOHN B. BORDEN

U

PARSIDUODA HARDWARE KRAUTUVĖ

vaidins Piloto role.

lėje.

CHICAGOJE
ro

gelbininku.
Ši dr-ja laikė savo mėnesiDraugija permatė didelį rei!nį susirinkimų vasario 26 d.
adresu 160 N. LaSalle St., Chi i kalų turėti savo koresponden-

WN OF LAKE ŽINUTĖS r!ptis
ežiotojas Reikale «alima krei
prie jo, jis visiems maBIRTHDAY PARTY

loniai patarnaus. Ilgiausių me
tų pp. Mondzijauskių šeimai, j
Dalyvis

Plačiai žinomų veikėjų pp.
J. E. Mondzijau.skių puošnioj
rezidencijoj, 6600 So. Washte- MARQUETTE PARK
ŽINUTES
naw gatvės, kovo 5 d. įvyko
jų dukrelės Iziraine gimimo
diena — sukako 9 metų amž. Kovo 12 d., 7 vai. vakare,
Puotoje dalyvavo 9 jaunos me- parapijos salėj įvyks nepaprargaitės, kurios visos linksmi- stas vakaras, koks tik vienų
nos ir žaidė. Loraines mamytė kartų į metus rengiamas, ir
akvietė visus prie puikiai pa-'tai dėl labai svarbios priežaspuošto Rtalo vakarienės, ku-,ties. Žinoma, tas įvykis nebus
rioje dalyvavo ir daugiau sve- toks, kokie būna kitais metais.
iq. Pp. J. Mondzijauskiai vi- Vienais metais būna šokiai,
sus svečius maloniai priėmė ir koncertas, kitais metais vakardžiai pavaišino. Kas neži-rienė su programų, kitais kino pp. Mondzijauskių malo-,tokie įvairūs pamarginimai.
naus priėmimo Ir jų turtingo (Bet visuomet rengiama tuo
vaišingumo? Jų jauna dukre- pačiu tikslu.
lė Lorainė lanko Gimimo P.

1

Mes turim namų ir farmij taip pigiai, kad kainos,
beveik tokios, kiek pirmiau pirmi morgičiai buvo.
€0 AKERIŲ FARMA,
80 AKERIŲ FARMA,
100 AKERIŲ FARMA

Parsiduoda arba išsimaino ant namo be morgi
čių arba ant pirmų morgičių. Taipgi gali būti namas
su mažu morgičių. bet reikia ir truputį cash. Šios
fanuos yra 50 mylių nuo Chicagos. Prie gero kelio,
puikios triobos, arti miestelio. Lietuviai, kurie nori
te užtikrinti sau pragyvenimų, pasinaudokite šia pro
ga. Jūs žinote, kad su pinigais viRaip pasitaiko. Taip
pat jums gali atsitikti su kai kuriais kitais dalykais,
bet žemė yra užtikrintas darbas. Taipgi gamtiškas
gyvenimas, ir tas yra brangiausias turtas už viskų.
Kreipkitės tuoj.

Ti(. vakarfli yra rengiami

ft. parapijos mokyklą ir yra ^v Kasimiem Akademijos Rė
pasižymėjo,u mnzikos srityje. |

LIETUVIAI, AR JUM JAU AIŠKU DABAR, KAIP
VISKAS MAINOSI? JEIGU DAR TURIT PINIGU,
PASINAUDOKITE MŪSŲ BARGENAIS

akyrilJ tiks)u

Sūnelis Robertas taip pat į seselėms vienuolyne. Ypač
lanko parapijinę mokyklų. Pp. šiais metais, kada sunki kriJ. Mondzijauskiai yra stam- zė visus prispaudė, reikalinga
būs parapijos, “Draugo” ir seselėms pagalba. Jos tik per
Labdarių rėmėjai. J. Mondzi-[rėmėjas gali gauti tų pagal
iau sk i s yra mėsos orderių iš- ,bų.

J. Namon Finance Co,
6755 S. Westenn Avė.

S. P. BUKAUSKAS,
4938 WEST 15th ST, CICERO, ILL.

Reikalui esant, išsikirpk šitų pagarsinimų.

INSURANCE
NOTARY

PERKAM
’*PĮĮ

Lietuviškus

.HORTGAfiE RANKERS

PUBLIC

BONUS

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ

AGENTŪRA

Kiekvienas Tardas parduoda
Black Band anglis, bet daugu
ma gauna Illinois anglis vietoj
Black Band. Jeigu norite gerų
anglių kreipkitės J Grane Coal
Kompaniją, ten jus gausite ge
riausias anglis Ir už mažesnę
kalną negu kur kitur.

Green Valley geriausios au

PRISIRAŠYKITE Į MOŠŲ SPULKĄ

glys dėl pečių dideli tamp

TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNI8

iai tiktai tonas ............$8.50

2608 WEST 47th STR.

Tel. LAFAYETTE 1083

Pocahontas lumps ....$9,00

Summer Creek lump ..$8.00

CLASSIFIED

The Most For Your Money
by

NAMŲ SAVININKŲ ATTDAI
Musų biuras sutelkia patarimus na
mų savininkams reikale nesusiprati
mų su rendaunlninkais. Maža narinė
mokestis. Ekspertų patarimas visose
namų savininkų Ir rendauninkų rei
kalais. Męs neturime skyrių. Atdara
kasdien nuo t vai. ryto iki S vai.
vak. gventadlenlals nuo 10 ryto Iki
plet. Jžymųs namai orlglnallo Ir vie
nintelio namų savininkų biuro Chiea
goje.
LANDLORDS BURBAU OF
OHICAGO
Inkorporuotas

1841 West Dlvlslon St.
Tet. Armltage 1981—1981

Geriausia kaina — Cash už
Real Estate Gold Bonds, mor
gičius ir certifikatus depozi
tų. 134 North, La Šalie St.,
Room 316.

Lietuvos Laisvės Bonu a Pirmus Mor
gičius, Ns»us, Fermas Ir Blsnlus vi

rius legalius dokumentus, kaip tat, Į
pirkimui arba perdavimui. Paslnau-,
(lokite musų apie 20 metų plačiu
OASH U* JŪSŲ 8EN4 AUKSĄ. patyrimu
bienyje Ir teisingu patar
Mes mokame augfičluslą kalną už navimu. tas
jums bus naudinga.

TEL. OROVEHILL 1088

Chicago, Illinois

HOME REFINERS,

Bldg.

sh Av
8 No. Wabash
Avcnne
Kambarys 400

2 tons or more

III. Lump...................... $5.5C
Ky. Mine-Run .......... $5.2C
VV.V. Pocahontas M.R. $6.5C
Tel. Pullman 5517

PERKAME, PARDUODAM
TUMONIS GOAL GO.
IR MAINOME
12132 S. UNION AVĖ.

esame Jau Muo adresu viri 40 m. sose valstijose. Taipgi darom įvai

sulaužytus senus aukso daiktus, dan
tų tiltus, dantlą latkrodCllua lom
bardo tlkletus.

PEOPLES GOAL CO.
12132 S UNION AVĖ.

J. NAMON FINANCE CO.
6755 S. Western Avenue
Tel.

Chicago, UI.
OROVEHILL 1018

Offers an attractive
February Bargain

Genuine Pocahontas
Mine Run 50% coarse

2 to 4 tons...................$6.50
4 tons ar more.......... $6.25
Tel. Pullman 8296-8092

