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Mūsų kumštininkai čempijonai pasirengę
TENNESSEE VALSTYBE SKAUDŽIAI
IŠTIKO TORNADO
K

,

ANGLIJOS PREMJERAS
MacDONALD APLANKYS
MUSSOLINĮ
•

*

——

MUSSOLINIO PATARIMAI
HITLERIUI

MUSŲ IR PASAULINIS
ČEMPlJONAS

TA)NT>()NIAS, kovo 15.
—
Sužinota, kad Mussoliui stovi
1 Vokietijos fašistų vado Hitlei rio pusėje. Tačiau
pastarni jam pataria, kad Vokietija šį

C. Y. O. (Katalikų Jauni- ma lietuvių jaunimo naudai ir
mo organizacija) centre, kam mūsų tautos garbei. Mūsų jau
pas Congress gat. ir Wabash minui duodama proga prasi
avė., Chicago, šiandien vaka mušti į pugilistikos viršūnes •
re įvyksta didelės kumštynės. taip, kaip tai pirmasis yra paAštuoni “Draugo” kumštinin- daręs Šarkis. O tuo pačiu žykai čempijonai lietuviai kovos giu juos palaikyti organizacisu svetimtaučiais — C. Y. O.!joje, kur yra lietuviška dvašia, kur jiems yra mažiausia
aštuoniais čempijonais.
Chicagos ir apylinkės lietu pavojaus ištautėti.
Kam gi čia teks garbės, jei
viams yra puiki proga ko
ne
mūsų tautai, kada ne vie
gausingiausia šiandien vakare
į minėtų centrų susirinkti ir nas šių jaunų vyrų savo stip
pamatyti, kaip mūsiškiai jau riu pasiryžimu pralauž, taip .
ni vyrai šiame populeriam tariant, pirmuosius ledus ir
sporte yra didžiai išsilavinę. atsidurs į pugilistikos prieša
Mes turime vilties, kad lietu kį.
viai sukirs ne vienų savo o- Gausingas lietuvių susirin
ponentų ir tuo būdu užsitar kimas, kad pamatyti šiandien
vakare kumštynes, lietuviams
naus pagarbų.
Šias pugilistikos sporto pra čempionams duos daugiau pamogas “Draugas” rengia ne akstinimo žengti pirmyn ir
pelno sumetimais, bet visupir laimtėi.

i kartų nesikabintų prie užgroh
j tų vokiečių žemių, tik dirbtų
už Versalio sutarties revizijų.

..

Lenkijos žydai raginami vokie
čių prekes boikotuoti

ŠIANDIEN VAKARE J!E STOJA Į
KVOTIMUS C. Y. 0. CENTRE

AREŠTUOTI UŽ SABOTAŽĄ

MASKVA, kovo
15. —
Kaip
žinoma,
bolševikai
čia
TORNADO TENNESSEE
MacDONALD VYKS Į
! areštavo Britų MetropolitanVALSTYBĖJE
ITALIJĄ
1
< .
,
įVickers elektrinės kompaniLONDONAS, kovo 15. ->s P*™malo 6 narius ir 25
NASHVILLE, Tenn., kovo
Iš
Ženevos praneša, kad An-|kitus tarnautojus. Juos kalti15. — Tennessee valstybę išti
ko baisus tornado (viesulas). glijos ministeris primininkas ,l1a sal-Jažu.
Žuvusiųjų žmonių
tikras MaeDonaki’as nf kokiu būdu Į Areštuoti tu kaltiniu!,, išslJACK SHARKEY
skaičius dar nežinomas. Gal neįstengia nusiginklavimo kon ^ina’
bus apie 35 asmenys, ar dau ferencijos atgaivinti. Jis paSliarkis praskynė lietuviams ke
VOKIETIJOJ TERORAS
giau. Sužeistų — keletas šim tyrė, kad šios konferencijos
lių į pačių garbingiausių vietų pu
gilistikos srity. Šiandien vakare
•tų. Medžiaginiai
nuostoliai raktų 'turi Italijos premjeras j
C. Y. O. Center 8 lietuviai turės
VIENA, Austrija, kovo 15.
sieks milijonus dolerių.
Mus.iolini. Tad MacDonatd’as
progos
kilti aukščiau prie Sbarkio
Vietos radikalų
laikraščiai
Tornado pakilo
Missouri pasiryžo vykti Į Romų, kad
garbės.
Būtų labai gera, kad Sbadaug rašo apie siaučiantį Vo
rkis galėtų su mumis dalyvauti
valstybėje palei Airkansas vai i Pas^matyG su tuo galinguoju
kietijoj terorų. Tenai
skau
šiame
svarbiame vakarėly. Vyrai,
stybės sienų ir persimetė į Te at'-7jno vadu.
džiai persekiojami
įvairaus
žiūrėkite i Sliarkį, laikykitės ir neMETROPOLITAN STATE
IŠRINKTAS MAJORO
nnessee valstybę. Iš tenai
plauko socialistai ir žydai.
f pasiduokite!
\
BANKUI SEKASI
PAREIGAS EITI
Kentuckv valstybės pakraš BOIKOTUOS VOKIEČIŲ
.4 ,
. J '
PREKES
čiu smogė stačiai rytų pusėn.
ATMETA PRANCŪZIJOS MIRĖ KUN) J.DRABNYS
Chicagos
majoro
pareigas Vakar pranešta, kad lietu
Atsirėmė
į No. Carolina
PROTESTĄ
(Metropolitan
eiti aldermonų taryba išrinko vių bankas
pasienį palengva išnyko. ,
• VARŠUVA, kovo 15. —ŽyVasario 16 d., per Lietuvos
17-jo walrdo aldermonų Fr. State) priimtas nariu į vadi
Visam tornado ištiktam pla dų leidžiamas lenkiškas laikBERLYNAS, kovo 15. —j Nepriklausomybės
šventę,
namųj į “federal reserve sysJ. Corr’ų, 56 m. amž.
39 BANKAI VEIKIA
čiam ruože kuone viskas iš- raštis “Naš Pšeglond” ragina i Prancūzijos vyriausybė pri-! Kaune mirė kun. Zigmas
„
...
.
tem.” Tai vra stambus banko.
naikinta. Ištiktas ir svarbiau- Lenkijos žydus, kad jie boiko [siuntė protestų Vokietijai dėLDrabnys, Marijonų kongrega
Oorr eis nuėsto majoro pa- . . ...
. ....
,
laimėjimas ir ji dabar pastaVakar
Chicagoj
veikė
39
sias valstybės miestas Nash- Į tuntų vokiečių prekes,
reigas iki kol bus išrinktas , ,
.....
•
Ojos narys.
fašistų veikimo Pareiny.
jo dar ant tvirtesnių pagrin
bankai.
Pirmadienį
buvo
ati

ville ir kiti. Nutraukti visoki
naujas majoras.
Vokietijos vyriausybė atme
dų.
daryta
34
bankai,
antradieni
RAGINAMI
SKOLAS
susisiekimai. Ne lengva greit
Pranešta, kad jis neturi tei
tė protestų pareikšdama, kad REVOLIUCIJA UŽBAIGTA
2, o vakar 3. Kiti bankai pas
patirti to baisaus viesulo pa
MOKĖTI
šių pasirašyti jokių dokumen
ten fašistai nieko kita nevei
7,000 DARBININKŲ
kiau bus atidaryti.
sėkas.
>
LIMA,
Peru,
kovo
16.
—
tų. Šis klausimas
pavestas
kia, tik tvarkų vykdo.
STREIKUOJA
PARYŽIUS, kovo 15. —
Šioj respublikoj visai netikė Vakar Chicagos aplinkini- valstybės legislatūrai spręsti.
BOSTON, Mass., kovo 16.
Prancūzijos kabineto nariai
AMERIKIEČIŲ IŠLAIDOS
jai baigės vedama prieš vy niuose miesteliuose visa eilė
SUSIRINKO IR TUOJ
Corr
pranešė,
kad
jis
laikv:
—
Avalinių dirbtuvėse susKANADOJ" /
ragina parlamento atstovus,
bankų atidaryta. Atidarytas
riausybę revoliucija.
IŠKRIKO
sis mirusiojo majoro Cerma-, treikavo apie 7,000 darbinin
kad jie pripažintų J. Valsty
Vyriausias
revoliucininkų ir Ciceroj First National ban
ko nusistatymo. Taip pat pra bų. Reikalauja pripažinti uni-i
AVASHINGTON, kovo 15 bėms dali karo skobi išmokė-i
VIENA, Austrija, kovo 16. vadas, buvusis kandidatas į kas.
nešė, kad jis nenori būt kan- Į jos nustatyta didesnį atlygini— 1932 metais amerikiečiai kėti. — Parlamento
atstovai so- prezidentus ir buvusis provididatu į majorus.
i nię.
turistai (keleiviai) Kanadoj
l
i cialistai, kaip buvo skelbę, va zionalis prezidentas G. Jimi- PUOLĖ SLAPTĄ SMUKLŲ
išleido apie 183 milijonus do EKSPLOITUOS ANTARK- i kar susirinko atnaujinti par- nez nusišovė.
Už jį balsavo 33 aldermolerių.
TIKO PLOTUS
Prohibicijos agentai puolė. nai. Kiti aldermonai susilaikė
! lamento sesijų, kad' tuo bū Tada revoliucininkų tarpe
du pasipriešinti vyriausybei. viskas suiro. Vyriausybės ka slaptų smuklę penktajam na- nuo balsavimo, kada miesto j
PRIPAŽINO PIRKIMO
mų aukšte, 117 No. Clark gat J advokatas Sexton
pareiškė,!
Nepaprastas susirinkimas
SYDNEY, Australija, kovo
Tačiau
užuot
sesijos
atidarinomenė
suėmė
revoliucinin15. — Australijos vyriausy-i
MOKESČIUS
Rasta baras ir daugybė svai-jkad šie rinkimai jtra neteisėti, bus Lietuvių Improvement kiu
>
nusprendė
imtis
antartiko
1
ryino
J
ie
sesi
j°
s
uždarymų
pa
kų
14
karininkų
ir
260
kareigiųjų gėrymų. Areštuotas sa-'
---------- —
|ho (namų navininkų) kovo 16
----------1 bė
)ietu ašygalio)
ašigalio) , plotus ei
eks- tvirtin° ir ramiai Skirstė, vių.
SPRINGFIELD, III., kovo'(pietų
vininkas S. M. Mack. Tai bu- CERMAKO VARDU GATVĖ d. parap. svetainėj, 7:30 vaL
16. — Illinois© legislaturų pri-į ploituoti.
ik°l P°hcija atskubėjo,
vakare.
vo miesto rūmų politikierių
AVASHINGTON, kovo 15
pažino trijų nuošimčių pirki-j
----------Miesto taryboje yra suma Reikalas labai svarbus: WJ
užeiga.
DAUGIAU
KAIP
REIKIA
— Sužinota, kad iš Santa Mo
mo mokesčius.
SKIRIAMAS AMBASADO
nymas 22 gatvę pakeisti var tvirtinimas miestelio budžeto
WASHINGTON, kovo 15. nica» CaL> i Anacostia lėktu- PUOLAMI KONDUKTORIAI du “'Cermak road.”
ir taksų klausimas. “Tax payRIUM
pristatyta
dailus
ŠĖRŲ KAINOS KĮLA
ers council” atstovai turi ir
- Iždo sekretorius paskelbė,s^i
a
s
Douglas
jūpatieks smulkmeniškas skait
K) milijortus dol. certifikatų,
certifikatų .:1 a u -i
AVASITINGTON, kovo 15 8OJ
Chicagoj plėšikai vis daž RAGINA ATLYGINIMĄ
lines. Kiekvienas turės progos
NEYV YORK, kovo 16. — _ Ambasadorium į Vokietijų su 4 ir 4 ir puse nuoš. par-lrinis lėktuvas.
Sakoma, jis niau puola ir plėšia gatvėkaDIDINTI
Vakar atidalyta vietos birža, prezidentas Rooseve’t’as ski- duoti. Neužilgo apie 2 bilijo- skirtas prezidentui Roosevel- rių konduktorius. Policijai ysusipažinti su savo miesto valŠėrų ir bonų kainos kai ant ria J. M. Coxą iš Ohio.
t
ui.
YVTLKES
BARRE,
Pa.,
jdžios
išlaidomis ir tai bus panni dol. iždui pasiūlyta.
ra sunku piktadarius nutverti.
mielių ėmė kilti.
1_____________________
kovo 16. — Čia kalbėjo Ameri 'skutinė^ padaryti pakeitimus,
POPIEŽIUS DAUG DIRBA bės kovoja prieš nedarbu dau
AVASHINGTON, kovo 15.
BIJO MOKESČIŲ SUMAŽĖ kos Darbo Federacijos prezr- jeigu matysime netikslumų.
NEDARBAS IR ŪKIAI
GEROVĖS GRĄŽINIMUI
Tat kiekvieno namo savini
ginusia pelno sumetimais. O,-’ Mokesčiai už pajamas šian
dentas W. Green.
Pareiškė,
JIMO
popiežiui daugiausia
rūpi,dien tur^° bf,t 8«™ksti- Ta"
kad gerovės grųžinimui
yra nko pareiga dalyvauti susiri
WASHJNGTON, kovo 16.
ROMA, kovo 16. — šiani ;»
*
,ciau
mokėjimų
sutrukdė ban-,
nkime ir patiekti geriausių
žmonių „•
sielų
išganymas. Žmo
1,
„
Illinois’o legislatūroj vra reikalinga pirkimo jėga didin
—Sekantis prezidento Roose- dien, matyt, niekas tiek daug .
kų
uždarymas.
Vyriausybė
, . .
.
.
—t ---- —j-----... -j-----. . valsty- tit Šios J
iėtros
rei- , sumanymų dėl numažinimo
.... j~~ sumanymas, .kad, visoj
g didinimui
o amimui ri
velt’o sumanymas kongresai nesirūpina, kad pasauliui grą nes sekini įgiau rūpinasi sa-',mokėjimą prailgi.no
>ki kovo k..
mnlzooZ>;oi n5'kia grųžinti
darbininkams ksų. Tas bus galima padarytų
bėj didžiausi
mokesčiai už
bus nedarbo ir žemės ūkio žinti gerovę, kai kad Šventa- jv’° dvasios reikalais, kada jie 31 (j
jei mes būsime organizuoti ii
I nekilnojamas savastis
būtų 1^29 rnetų atlyginimų.
klausimai.
j sis Tėvas Pijus XI.
| nfira ekurde, koks
šiandien
tiksliai veiksime. Juk nuo te
' savasties vertės vienas nuo-1
Nedarbas yra
kenksmin- žmonijų kankina.
Tikėjimo
ksų mokėtojų viskas priklau
SPRINGFIELD, III., kovo
ORO STOVIS
•
šimtis.
BARCELONA,
Ispanija, gas ne tik žmogaus kūnui, bet priešams yra lengviau skurs- 15. — Legislntflroj reikalau- i
so, o mūsų, lietuvių, tame 5
kovo 16. — Numatomas kitas ir dvasiai. Iš nedarbo pasirei tantj žmogų patraukti
savo jama skirti 23,000 dol. miru Chicagos demokratų šulai
CHICAGG IR AYITJN gražus skaičius, tik bėda, ki
radikalų sukilimas Ispanijoj.. škia nusikaltimai.
pusėn. Tad gerovės grųžini- sio Chicagos
majoro A. J. protestuoja prieš minėtų su KĖS . — Šiandien debesuota; 'esame apsileidę, nerangūs
Jie sieks krašto diktatūros.
l Šiaip valstybių
vyriausy- i mas yra gyvas reikalas.
manymų.
kiek šilčiau.
viems reikalams.
Cermako paminklui.
!
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Ketvirtadienis, kovo 16, 1933

ngesnis ir žmonas didžiausiu rūpestingumu
išvėdintas, atidarant langų lai dens ir kitokių nesvaiginanjo ieško, kad gauti paragauti. Įstatymais ir
kas nuo laiko; arba nuolatos čių gėrimų reikia gerti iki
policinėmis
priemonėmis
žmoniiĮ
pilnais
blai

neina kasdien. liskyru* sekmadienio*
laikyti langų atdarų, jei ne valios ir dažnai. SvaiginanPMRNUMEItATOa KAINA: Metams — fl.ll. Pavininkais
nepadarysi.
Priešingai,
tuo
būdu
per šaltas oras. Kasdiena čiųjų gėlimų geriau negerti,
•» Metų - tl.tt, Trims Mėnesiam* — fl.ll. Vienam
Šį skyrių tvarko ir prižiūri
<*««Mul
Tie Europoje - Metam* 17.•• Pusei M*
dar daugiau “latrų” atsiranda. Blogiausia
tam tikrų laikų praleisti ore.
14.11. Kopija
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugija
— jaunimas greičiau įpranta girtuokliauti.
Bendradarbiam* Ir korespondentam* matų negrų
Odos hygienos oras taip jau TĖVŲ MARIJONŲ
ana. Jei nepraloma tai padaryti ir neprtalunfilaina tam Žmonių blaivinimo darbas taip pat pasidaro
turi daug svarbos. .Tiems, ku
Balai palto lenkių.
HYGIENA
MISIJOS
būti išprakaituojama. Aišku, rie turi atgrubusių odų, ir
I
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 nebeįmanomas.
kas neišeina su prakaitu, tas tiems, kurie interesuojasi užvai. po niet.
' Bet alaus legalizavimu dar nebus gali
Redaktorius priima — nuo 11:11 Iki 11:11 vai.
Rašo: Dr. T. Dundulis,
Kovo 6 — 19 dd. Montreai,
turi išeiti SU Slapumu
per | laikymu
ypatingai m0,
Bkeiblmų kainos prlatanSlainoe paretkalaraa
ma pašalinti tų blogų, kurį kraštui daro pro
Gydytojas ir Chirurgas
inkstus. Kada i»akaitavima» | terims ir merginoms> patarti Kanada, (Kun. J. J. Jakaitis,
I
‘DRAUGA S”
hibicijos įstatymas. Keikia kad visas tas įsta
Chicago, III.
M. I. C.)
yra sulaikomas, inkstų darbas na mankštytis
atviram ore,
tymas ko greičiausia būtų atšauktas. Ka
Kovo I?' — 19 dd. AVatvr
LITHUANIAN DAILY FRIENt
sveikatų pasidaugina. Kaip matote, miegoti nustatyt
dangi kongresas ir Fa| jau yra padaręs ir Žmonės įvertina
____ Publtahed Daily, Bzoept (unday.
būry, Conn. (Kun. A. Petrau
■CBSCRIPTIONS: One Tear — fl.ll. 81a Montha klausimas yra atsiradęs atskirose valstybėse, daugiausia tada, kada jau jų drėgna atmosfera, darydama laikų, gerti daug
vandens,
ff.lt. Three Montha — ft.lt. One Montk — Tla
skas, M. I. C.)
■ampo — One Tear — fT.lt. tla Montks — fili
dėl to reikia tikėtis, kad netrukus visai užsi praranda. Ypatingai jaunes įtakos į prakaitavimų, sykiu atsikėlus anksti iš ryto nusi
*PT —
nieji. Iki jauni ir sveiki, ma paliečia ir inkstus. Negana trinti šalta, šlapia kempyne Kovo 13 — 26 dd. Šv. Ka
baigs ta prohibicijos komedija.
Afeertlalnc ln "DRAUGAS" brln** bosi result*
zimiero parapijoje, Worcester,
ACrertlatnt rates on applloatlon.
žiausiai domisi sveikatos kl to, taip pat apsunkina rauma- ir sausai nusišluostyti rankš
Mass. (Kun. A. Būblys, M. L
ausimu. Už tat jie visai ne tizmų turinčius žmones.
luosčiu,
retkarčiais
paimti
DRAUGAS” 2334 S Oakley Av. Chicago
PASTABĖLĖS
kalti; tai labai natūralu pas Karšto ir^svkiu drėgno kli šiltų arba karštų maudynę, C.)
Kovo 20 — 26 dd. Šv. An
f
žmones. Mat, jaunuolis jau- mato įtaka žmogaus organiz- įdedant alkalinos druskos. Ka
Rytinėj Pennsylvanijos valstybės dalyje
tano parapijoje, Detroit, Mi
DIENOS KLAUSIM,
yra daug lietuvių kunigų Juozapų. Sveikin čiasi, kad sveikata ir jo jėga mui yra dar įvairesnė. Žmo- ršto garo pirtis yra getai, bet ch. (Kun. J. J. Jy kadis, M.
dami juos vardo dienoje, dedame jų atvaiz auga, arba, geriau sakant, sa nės, gyvenantieji kraštam ir kurie turi bendrų sukietėjimų I. C.)
IR KITAS GREITAS DARBAS
dus, norėdami su jais supažindinti mūsų skai ndėlis jo sveikatos didėja, to drėgnam klimate, turi men- ':aterijų (arteriosclerosis), šir Kovo 20 — Balandžio 2' J d.
tytojus. Tik gaila, kad neturėjome po ranka dėl ir sveikatos klausimu var kesnius muskulus ir nerviŠ-jdies ir plaučių ligas, yra ken Cambridge, Mass. (Kun. A
susidomėti. kesni. Drėgname klimate yra ksminga; reikia atsargume
Prezidentui Rooseveltui paraginus, kon kun. Juozapo Kaulakio, šv. Kazimiero parap. gu jam galima
Petrauskas, M. 1. C.)
gresas jau priėmė alaus legalizavimo bilių. klebono, Philadelpliia, Pa., fotografijos, kurį Kada žmogaus sveikata pra-, išsiplatinę daugiausia maleri- Būtinai patėmytina, kad tais Balandžio 3 — 9 dd. Balti
Už poros savaičių kraštas jau turės “gero” taip pat norėjome pasveikinti kaipo seniausį deda eiti mažyn, tada jis pra-Į ja, geltligė, cholera, kepenų nurodymais ne kiekvienas ga more, Md. (Kun. J. J. Jakai
deda įdomauti ir
sveikatos j ir vidurių ligos. Raumatizmų Ii naudotis Tas priklauso tis, M. L C.)
alaus.
lietuvių kunigų ir veikėjų Amerikoje.
klausimu.
Patogiausia yra turintiems žmonėms geriausia •nuo sveikatos stovio. Vienam Balandžio 3 — 16 dd. Bro
•
•
*
Ir šiuo atveju prezidento ir kongreso
žmonėms pradėti rūpintis gyventi kur šiltas, sausas ir gali būti naudinga, kitam ckton, Mass. (Kun. A. Petrau
greitų žygi reikia pagirti. Čia jau nebebuvo
Su šiuo ketvirtadieniu pradedame Rytų sveikatos klausimu tada, ka vienodas klimatas,
vietose, kenksminga. Tat visados ge- skas, M. L C.)
tuščių kalbų ir politikavimų. Sumanyta ir Pennsylvanijos Žinių skyrių. To krašto lie
da dar sveiki. Tam tikslui kur randasi alkalinio
arba riau pasiklausti savo šeimos Balandžio 10 — 16 dd. Wepadaryta. Padaryta toks darbas, kuris seniai tuvių gyvenimas ir veikimas bus plačiai ap
geriausia atsako susipažini sulfuro šilti vandenvs (hot [gydytojo, kaip prisilaikyti hy stfield, Mas?.. (Kun. A. Būb
turėjo būti atliktas.
rašomas ir, pasitikime, tai bus įdomu ir nau mas su hygiena ir pasiteiriau- springs). Džiovininkams, tu-igienos taisyklių,
•M
lys, M. I. C.)
Alaus legalizavimas tūkstančiams darbi dinga visiems “Draugo” skaitytojams. Mes jant pas savo šeimos gydyto- rintiems tuberkulozų, patarti
Balandžio 10 — 50 dd. A p
ninkų duos darbo, daugiau pinigų įtrauks į lietuviai katalikai tik vienų dienraštį teturi jų. Čia paduosiu keletu trum-'na gyventi vietose, kur vieno- Industrija. Hygienos atžvil
giu yra svarbiausia darbiniu-' reiškimo parapijoje, Brooklyn,
apyvartų ir tai nors dalinai prisidės prie grų- me, dėl to jis turi apimti visos Amerikos pinenų iš hygenos srities.
das klimatas, nuosaiki aukš
N. Y. (Kun. J. j. Jakaitis, Ja.
žinimo ekonominio ir finansinio gyvenimo į lietuvių gyvenimų ir veikimų. Tai “Drau Kas yra hygiena? Tai yra tuma, švarus oras, kur daž kam s. Darbininkai, dirbantie
ji prie švino, aršeniko ir fos I. C.)
normales vėžes. Tai žymiai prisidės ir prie gas” ir stengiasi daryti. Šiame darbe pra mokslas užlaikymui
sveika niausiai saulėtos
dienos ir
Kovo 27 — Balandžio 2 du
sumažinimo žmonėms mokesčių naštos, suma šome visų lietuvių kolonijų veikėjų koopera tos ir kaip sulaikyti lakančias švarus vanduo. Žmonės, kurie foro, gauna organizmo siste
mos užnuodijimų. Anglių ka Aušros Vartų parapijoje, A\i>
\
žins prohibicijos vykinimo išlaidas. Alaus cijos.
ligas
ir
jų
priežastis.
Keletas
dažnai
pagauna
šaltį,
turi
bū"
•
•
r
syklių darbininkai neretai pa rccster, Mass. (Kun. A. Būblegalizavimas ir daug namų apvalys nuo braiš svarbesnių hygienos dėsnių, ti-atsargūs. Džiova
(tuberJau pasirodė ir trečias “Studentų Žo
gadina plaučių trubukes (bro lys, M. I. C.)
varėlių, kurių “produktais” net maži vai
kurie daugiausia paliečia žmo kulozo liga) dažniausiai pra
Kovo 27 — Balandžio 2 dd
kai dažnai naudojasi ir dėl to išauga nesvei džio” numeris už kovo mėnesį. Šis numeris nių sveikatų, yra saulė, at sideda su šalčiu. Supraskite, nebus) nuo įkvėpavimo ang
Šv. Jurgio parapijoje, Philaki kūnu ir dvasia. Butlegeriams taip pat su taip pat pasižymi rimtumu. Jaunieji rašyto mosfera, industrija ir švara, nesakau, kati šaltis yra svar lių dulkių. Stiklo darbininkai
jai svarbius visuomenės klausimus svarsto
glass blowers) nemažai nu delphia, Pa. (Kun. J. J. Ja
mažės biznis.
kaip tai vanduo ir maudynė. biausia teberkulozo priežas
lyg kokie seniai. Smagu yra konstatuoti fak
kenčia nuo plaučių ligų. Bus kaitis, M. I. C-)
i
tis,
bet,
kad
žmogaus
organiMes giriame prezidento ir kongreso ak tą, kad “Studentų žodžio” rašytojai yra gi Atmosfera. Kokių
įtakų
,
! vietoj paminėti ir tuos darbi- Balandžio 2 — 9 -dd. Athoų
. .
......
tų ne dėlto, kad iš esmės pritartumėm alaus liai persiėmę kaip religine taip ir tautine drėgna ir sausa atmosfera da zrr.as vra nusilpęs arba, ge- nmkus
industrijos skyriuose, Mass. (Kun. A. Būbiys, M. L
ar kitų svaiginamųjų gėrimų vartojimui, bet dvasia. Jie griežčiausiais žodžiais smerkia ro žmogaus organizmui? Žmo riau sakant; kada dirva džio- kurie dirba po karštais sau- C-)
.
llt;
prirengta, tada, ..
......
.
, Balandžio 23 — 30 dd., Udėl to, kad nesant legalizuotųjų “ištrošku- visus tuos, kurie stengiasi anglikanizuoti lie gaus organizmas iš savęs pra vai jau vra
’
i les spinduliais; daug jų nusieji” namie pasidarė, gėrė viskų kas tik tuvių jaunimų. Taip pat reiškia didelio ne šalina įvairias nenaudingas pagavus salt,, ,r džiova pra-tiea, N. Y. (kun. A. Petraussukria daug sparčiau. Hygiokas, M. I. C.).
jiems pakliūdavo, naikindami savo sveikatų, pasitenkinimo, kad kai kuriuose laikraščiuo ir nuodingas substancijas,
arba didelius pinigus mokėdavo už “impor- se įvesta skyriai anglų kalboje. Gražus tai
.tuotųijį” ir tuo būdu į kitus kraštus išplauk reiškinys. Duok Dieve, kad “Studentų Žodis”
ėdavo daug Jungtinių Valstybių dolerių, ku- tokios dvasios įkvėptų Amerikos lietuvių
rrie šiais laikais labai yra “sugadnūs” ir čia. studentų daugumai.
daugiausiai daro
įtakos į
vandeniu
nusitrinti į
nuo mesos 1‘<l būna terdam, N. Y. (kun. A. Pet
prakaitavimų.
Drėgna
atmos- stt^u
Ners mes ir norime, kad visi žmonės bū
anksti iŠ ryto atsikėlus, o po | baigtas dienos darbas. Po dar rauskas, M. L C.).
prakaitavimo
“Studentų Žodžio” 3 nr. pranešama, fera sulaiko
tų pilni blaivininkai, tačiau žinome, kad to
niekada nesulauksime. Kuo griežčiau yra kad Amerikos Lietuvių Katalikų Studentij funkcijas ir tokiu būdu pasi to vėl tuojau nusitrinti su i bo gilima lr mėsos pasivalgy- Gegužės 22 — 2)3 dd., Na^draudžiama vartoti svaigalai, tuo tas “už organizacijos seimas šiemet įvyks gegužės 29 lieka organizme šlapumo rū- storu rankšluosčiu. Miegama ti. "Visai prisilaikyti nu-o me- s},ua> N. H., (kun. A. Petrauskščių toji dalis, kuri
turėtų sis kambarys turi būti gerai sos darbininkas negali. Van-Įkas, M. I. C.).
draustas vaisius” pasidaro gardesnis ir bra- d., Šv. Marijos kolegijoj, Thompson, Conn.

“D R A U G A S”

SVEIKATOS SKYRIUS

Kun. A. Petrauskas, M.l.U.

Sveika Marija
(Tęsinys)

Geras ganytojas
Bet palauk, dar aš nepabaigiau kai
sti apie pagirtąjį Marijos Vaisią, dar šįpridursiu.
Ne naujiena tau bus, jei pasakysiu,
šiame pasaulyje yra daug, net ir peraug visokio blogo ir kvailybių. Bet tarpe
kvailybių ir blogo nemaža ir gera gali
sti; tiktai kas yra gera—tai dažniau,i užslėpta ir greit nepuola mums į a, o kas bloga — tai tuoj išeina aikštėn
visiems pasirodo. Todėl žmonės šiame
įaulyje randa ir mato daugiau bloga,
gera. Tačiau, jei mokėsi gerai pa
loti, tai rasi kuo pasaulyje ir pasiįgti.
!
Nekalbėsiu aš čia apie Šventųjų gy
nimus ir nuostabius jų darbus; ne,
’entųjų gyvenimas mums, turintiems sulintų širdį, persunki! bus suprasti! Uži, jei paimsime gyvenimų vieno bet kukunigo, kursai visa širdimi yra atsię« savo pareigoms eiti ir žmonių siegelbėti. Pažiūrėk, ar ne gražus jo
euimas? Kasdien per išilgas valanmeldžiasi jis už pavestąsias jo glonielas.

Kiek Dievas suteikia žmonėms bran artium — eura aniniamm.” Lietuviškai Arba pasitaikius jam susirgti — jei visa
giųjų savo malonių vien tik dėl gerojo bus: Didžiausias mokslas, tai sielą gany parapija su karščiausiomis maldomis puo
jų ganytojo karštų maldų! Kasdien jis mas! Pavojingas — nes čia lengva kuni lasi prie Viešpaties, kad sugrąžintų jam
tik apie tai ir galvoja, kaip žmonėms kų gui apsirikti, ar perdaug dideliu aštrumu sveikatų. Ne viens esti pasiryžęs kad ir
gero padarius, kaip naudingiau jiems pra gali nusidėjėlius nuo išpažinties atbaidy savo gyvybę atiduoti, kad tik išgelbėtų
bilus, kaip tvirčiau jiems įskiepijus Die ti, arba vėl dideliu savo minkštumu ir gyvybę savo dvasios maitintojui! Neduok,
vo žodį bei tikėjimo, meilės ir vilties pasigailėjimu gali prie nusidėjimų padrą Dieve, jei toksai mylimas kunigas numirš
skiepus.
sinti! Už vienų ir antrų tačiau lygiai rei ta — tai jau gedului nėra nė galo, nė

krašto. Visa parapija lyg kokių gedulingų
uždangalu prisidengia ir rauda kiekviena
tiesų mylinti siela, tarytum kad kokia
didžiausia nelaimė visus patiko: ar tai
ledai javus iškūlė, ar maras gyvulius iš
naikino...
*

kės išduoti Dievui smulki apyskaita!

Jis myli mažus kūdikius, gal ne kar
Jei ligonis šventų Sakramentų reika
tų daugiau už pačius jų tėvus, ir tik ieš
ko progos, kad jaunas jų sielas patrauktų lauja, ar tai bus dienų, ar tai naktį, ar
prie ^loro ir švento gyvenimo. Tuo tikslu Į pustant, ar sniegant, ar šųiant, ar lyjant
jis lanko, dažniausiai be jokio atlygio, — geram ganytojui — kunigui vistiek!
mokyklų, kad galėtų jaunuolius nuo ma Jis, nieko nepaisydamas, kuogreičiausiai
žens kuo geriau supažindinti su jų ge skubinasi su suraminimo žodžiais pas ne
riausiu Prieteliumi — Jėzumi Kristumi, laimingąjį. Dažnai net ir savo sveikatų
apie kurį šv. Elžbieta sako: “Ir pagirtas arba net ir gyvybę į.pavojų stato, artimų
Tavo ysčios- Vaisius!.. Kad Jį jaunimas begelbėdamas. Tegu kas susirgs ar bai
pamiltų visa savo jauna širdimi ir jam siąja kolera, ar šiltine, ar rauplėmis, ar
.pasiryžtų per visų savo gyvenimų ištiki kokia kitokia limpama, šlykščia, dvokian
čia liga, kad net artimi giminės — moti
mai tarnauti.
Kiek sunkaus vargo, kiek nemalonu
mų turi nukentėti jis beieškodamas Jėzui
suklydusių avelių-nusidėjėlių! — Per iš
ilgas ne kartų dienas sėdi klausykloje.
Nesigaili kuo nuoširdžiausių žodžių, kad
tik nusidėjėlį įtikintų taisytis ir grįžti
atgal į Kristaus avidę!

Koks tai sunkus ir pavojingas dar
bas — vienas tik Dievas žino ir tas, ku
riam tas darbas tenka dirbti! Sakau —

į sunkus, nes jau senų pasakyta:

, •

’’ :

“Ars
f

j

!
Ir pastato jam paminklų, ne vien iš
• r.kniens tašytų, kuris laikui bėgant nutriušta ir samanomis apauga, bet gerieji
parapijiečiai daug puikesnį ir tvirtesnį
pastato geram savo kunigui paminklų —
būtent jo vardų ir darbus užrašo giliai
savo širdyse ir kaipo brangiausius palai
na ir vaikai bijotųsi prie jo prieiti — ku kus palieka gražų paminėjimų savo vai
nigas nepabėgs. Kunigas jo liga nepasi- kų vaikams. Ir taip praslenka daugelis
šlykštės — jis eina drųsiai ir ramjna vi metų, akmeninis paminklas jau seniai pra
nykęs, gyvenantieji žmonės savo akimis
sų apleistąjį!
nė nematė to klebono, bet jo vardų mini
dar ir jo paduotų mokslų stropiai pildo...
Katalikai myli savo rudus
Ir kas galėtų suskaityti visus gerus
Todėl nenuostabu, kada toksai geras,
pasiaukojusia artimo labui ganytojas-ku- darbus, kuriuos nuveikia gėras, sąžinin
nigas apleidžia savo aveles, jei tuomet iš gas, tikras Dievo darbininkas kunigas —
visų kraštų girdisi dūsavimai ir gailes- sielų ganytojas?!

tavimai, dažnai net ašaromis laistomi!

Klausiu dabar, kas duoda tokių gra

žių, aukštų dvasių tam kunigui? Kas su
teikia jam tokių drąsų ir pasiaukojimų?
Kas sukūrė jo širdyje tokių didę meilės
ugnį ? Kas apšvietė jam protų, kuris tūks
tančiams žmonių, lyg kokia saulė, švietė
ir rodė kelių į teisybę? Kas? — Ne kas
kitas, kaip tasai pagirtasis Marijos Vai
sius — Jėzus! Jis kiekvienoje Dievų my
linčioje sieloje mielai apsirenka sau būstynę ir atneša tenai visas dangaus malo
nes. Jis yra, kaip pats yra pasakęs, vyno
medis, o kiekvienas Jį mylįs yra atžala
ir žaliuojanti šakelė, visų savo maistų
čiulpianti iš medžio. Taigi ir visų, kų
anas geras kunigas žmonėse yra nuvei
kęs, ne jis nuveikė, bet pats Jėzus Kris
tus per jį veikė ir mokė. Visur, kur tik
kas yra gera nuveikta: ar pavargėlis su
šelpta, ar ligonis atlankyta ir prižiūrėta,
kūdikis gražiai pamokyta ir auginta; ar
kur sopuliai kantriai kenčiami, įžeidimai
iš širdies dovanojami, jei kas gyvena mer
gelių skaistybėje — vienu žodžiu, kur nu
sižeminimas ir meilė, kur teisybė ir išti
kimybė ir kitokios, lyg auksas, žėri dory
bės — ten Jėzus Kristus yra Sayo rankų
pridėjęs, ten Jis pats gyvena ir teikia
Savo palaiminimų.,.
Taigi tūkstančius kartų garbinkime
tų mielų Geradarį, kalbėdami: Pagirtas
Tavo ysiios Taisius — Jėzus.

(Daugiau bus)

Ketvirtadienis, kovo 16, 1933

RYTU PENNSYLVANIJOS ŽINIOS
(Tęsinys iš 4 pusi.)
Girdėt, kun. J. Kuro pavyzdį
• , .
v a
t'žada pasekti ir daugelis kivaizduote praneša Sv. Kazį1
.
>> .
G} klebonu Serantono dioeemiero Marąuette Parke Clu,
...
.
•
zi joje,
cagoje įstaigą ir apsupa jų , J J
Šv. Juozapo-Marijos Vilos i Kun. J. šupsinskas, mažo
gamta, tada matosi netikėtas ūgio ir ilgus metus klebonagrožis. Matyt, Rytų lietuviai ves mažoje Sugar Noteh pa
tai padarys ištikrųjų, nes ėia rupijoje, atatinka ir šv. Juodarbštumo netrūksta.
Visi zapo parapijai klebonu, nes
užinteresuoti Šv. Juozapo-Ma-! yra didelės širdies žmogus,

DRAUO A S

Sveikiname kun. Juozapoj, Kaulakį, linkėdami linksmų
varduvių. Kun. Juozapas Kaulakis yra Šv. Kazimiero para
pijos Pliiladelphia, Pa. klebonas. Jis savo viso gražaus ir il
go gyvenimo jėgas yra Įdėjęs į šv. Kazimiero parapijos' rei
kalus. Paskutiniu laiku jo rūpesčiu labai dailiai atnaujinta
po gaisro Šv. Kazimiero bažnyčia. Linkime kun. Juozapui
sveikatos ir Dievo palaimos visuose darbuose.
Sveikiname kun. Juozapų Alaburdų, linkėdami linksmų
varduvių. Kun. Juozapas yra visai nesenai paskirtas Šv. An
tano parapijos Reading, Pa. klebonu. Gausiai yra jis priside
jęs auka šv. Kazimiero Seserims perkant Šv. Juazapo-Marijos
Vilų netoli Philadelphijos. Linkime kun. Juozapui sveikatos
ir pasisekimo naujoje vietoje Reading, Pa.
Pastaba: Viršuje sveikintinų brangių asmenų adminis
tracijai fotografijų trūksta .

Pas jį jaunuoliai randa daug
inspiracijos. Jis visuomet kiSveikiname" Monsignorų na išvaizda ir jauna dvasia niu laiku kun. Juozapas kasa
tiems geras, o savg pamiršta,
I Lietuvos didvyrių didvyrį
Juozapų Miliauskų, linkėda svečių jaunesniu padaro.
Jo džiaugsmas tai jo mokinių
Nors truputį iš keliu, bet 'Vytautą iš diptikųi ir tikimės,
mi linksmų .varduvių. Apart
darbai ir pasisekimai.
Ir
klebonavimo pareigų Šv. Juo pasukau pas kun. S. Mozūrų, neužilgo teks pasiskaityti pla
Marijos Vilos reikalais pana-1 kiek kun. Jonas iš to džiauzapo parapijoje, Duryea, Pa. New Philadelphijoje. Klebo- ( čiau apie D. L. kunigaikštį
šiai kaip a. a. kun. Antanas giasi, negalima žodžiais patautų.
Monsignoras Juozapas globo no sveikata žymiai pagerėjus
Staniukynas būdamas Šv. sakyt: reikia pamatyti jo saja Jėzaus Nukryžiuotojo Se ir vienų vienas eina dvasines
Mt- Carmelis yra davęs
Krvžiaus par. klebonas Mt. votiškų būdų, širdį ir gerumų.
seris Elmhurst, Pa. Jis tam pareigas didelėje parapijoje.1 pradžių Šv. Kazimiero SeseCarinei rūpinosi Šv. Kazimie jKllli Jonų pamačius prisimidarbui visa širdimi atsidavęs Palinkėjęs klebonui sveikatos,į rims ir už tai Mt. Carmelis
ro Seserų įkūrimu.
Dieve,
man jaįj<aj> kada jis te.buir šiais bedarbės laikais, ne nudundėjau į Minersvillę.
Į tebūna įdėtas žymioje vietoje
duok jam sveikatos-ir ištver- VQ
lpr<>jy]į)ds parapijos,
vien dvasiniai, bet ir medžia
Kun- M. Daumantas Šv. Amerikos lietuvių istorijoje.
kniės.
*' * j f AYilkes-Barre, Klebonu ir ra- giniai padeda seserims gy
Pranciškaus par. klebonas,
Pirmutinė mirusi Šv. KažiKovo 5 d. Pakeliui į savo gino mane stoti į Marijonų vuoti.
Minersville, matyt, daug dir-.miero Vienuolyno a. a. Sesuo
tėviškę sustojau Elmhurst ir V ienuolynų. Nors tuo laiku
ba
ir palaiko parapijom} dva-' Marija Elena yra augusi Mt.
. Linkime Monsignorui Juo
aplankiau Jėzaus Nukryžiuo- nieko nežinojau apie lietuvių
zapui pasisekimo, kaip para šių tinkamoje aukštumoje. Į1 Carinei. Jos motina dar gyva.
tojo Seseris. Bandžiau prieš vyrų vienuolynų darbus Amepijos
darbe, taip ir globojime pamaldas žmonių prisirinko Prie progos aplankiau senukalnų užvažiuoti į kiemų, bet į'ikoje, bet kun. Jonas man
Jėzaus Nukryžiuotojo Seserų. pilna bažnyčia, gražiai pagie-' tę ir palinkėjau jai sveikatos.
automobilius nusirito žemyn, Marijonų \ ienuolynų taip dai
nes čia būta sniego. Tada su- liai nupiešė, kad aš maniau
ŠV. JUOZAPO-MARIJOS VILA, NETOLI PHILADELPHIA, PA.
siradau ne tokį statų kelių iš jį patį jame užaugusį ir iškitos pusės namo.
auklėtų.
Šis
pasimatymas
buvo man labai malonus, nes
Sesutės,
matyt, ruošiasi
dar kartų turėjau progos pa
prie gražios ateities. Jau bu
reikšti dėkingumo jausmus
vo suplanuota statyti naujų
tam, kuriam dvasiniai esu
namų, bet depresijos laikai
daug skolingas.
dar vis trukdo tuos gražius
Kovo 6 d. Būdamas savo
Sesučių pasiryžimus. Bet pramatoma, kad tuojau po de tėviškėje aplankiau ir lietu
presijos Serantono diocezija vių Šv. Trejybės par. Wilkes
susilauks Elmhurste gražaus j -Barre klebonų, kun. J. Mivienuolyno.
,
I liauskų. Nesenai kaip kun.
rijos Vila; visi kalba, visi agituoja už savo naujų įstai-į
gų. Taip ir reikia. Kun. Juo-j
zapas Čepukaitis, matyt, rū-l
pinasi iš širdies Šv. Juozapo-1

Sveikiname kun. Juozapų Miliauskų, linkėdami
linksmų varduvių. Jau netoli metai, kaip kun. Juo
zapas buvo paskirtas klebonu Šv. Trejybės para
pijoje, \Vilkes-Barre, Pa. Jo iškalbingumas ir su
manumas šiuo momentu labai reikalingas parapi
jos gerovei. Linkime kun. Juozapui pasisekimo'
parapijos darbuotėje.

i

Juozapas užėmė čionai kleboIš Elmhursto pasukau į
nauti, bet visi žmonės džiauScranton Šv. Juozapo lietu
giasi savo nauju klebonu. Vi
vių par. klebono, kuri. J. Ku
si pažįstamieji žmonės, matyt,
ro, neradau namie. Badau jo
daug paseno nuo tų laikų, ka
pavaduotojų, kun. J. šupšin-i
da su jais kasdien susidurda
skų. Klebonas kun. J. Kuras1
vau, tik klebonas .jaunas ir”
išvažiavęs gydytis, nes nes- į
smarkus ir daug gyvumo pri
veikuoja. Šv. Juozapo parap.
duoda visai parapijai. Para
yra vienatinė visoje diecezi
pijos chore, girdėt, jau ne tie
joje lietuvių par., kuri turi
patys choristai, bet visi nauji.
pradžios mokyklų.
Kun. J.
Vargoninkas tas pats Juoza
Kuras yra paaukojęs daug
pas Stulgaite.
savo sveikatos įsteigimui ir
Kovo 7 d. Pirm apleidžiant
palaikymui tos mokyklos. Mo
kykla įsteigta 1916 metais. savo tėviškę sustojau “Gar-

pelno parapijai liko $100.00. rengti, kad nors vyskupas
Girdėjau, kad tos pačios klausė 15 ir gan sunkių klaumoterys žada, surengti kortų sūnų, visi be klaidos į visus
vakarų Šv. Kazimiero Sese- atsakė. Vyskupas pagyrė kie
lių naudai.
j bonų ir seseles už taip gerų

-----------

vaikelių prirengimų. Taipgi

~

Vasario 26 d. .Apastalystės pagyrė ir už taip švarų bažMaldos draugija surengė pa- nvčios ir zakrastijos užlaikyrapijos
naudai
vakarienę, mų- Ir čia seselių ir parapiRengėjos šios pramogos buvo, jos moterų nuopelnai.
P. Staniškienė ir A. Adomai_
itienė. Žmonės buvo labai pa
tenkinti gardžiais lietuviškais i Klebonas kun. J. J. Čepuvalgiais. Klebonas kun- N. kailis, gavęs pinigus iš ApašČepukaitis pasakė gražių kai- talystės Maldos draugijos ir
bų, kurioje perstatė parapijos SerU žmonių aukas skubiai
reikalus ir pagyrė parapijų- pasamdė darbininkus ir pranus už nuveiktus darbus. Pel- C‘L)° bažnyčių maliavotų kad
į no liko virš $70.00. Visas pel- suspėjus užbaigti darbų prieš
nas buvo paskirtas bažnyčios vyskupo apsilankomų. I)arišmaliavojimui.
*
bas buvo laiku užbaigtas. Be

_________
smulkesnių aukų šiam darbui
Kovo 12 d. aplankė mūsų t aukojo Šv. Rožančiaus drauparapijų J. E. vyskupas Ge- gija $10.00 ir Mataušas Dekrald P. O’llara ir suteikė sniš $10.00.
Sutvirtinimo
Sakramentų.
--------------------Vaikeliai taip gerai buvo pri/rn x
Sveikiname Seserį Marijų Juozapų ir visas Šv. Kazimiero Seseris Šv. Juozapo-Ma
rijos Viloje, linkėdami linksmų varduvių.
Jau metai laiko kaip Amerikos Lietuviai susilaukė netoli Philadelphijos tikybos nau
jos tvirtovės. Bet kaip kiekvienas naujagimis kūdikis reikalauja didelio pasiaukojimo iš
motinos pusės jį įstatyti į gyvenimų kaip reikia, taip ir Šv. Juozapo-Marijos Vila reika
lauja visuomenės paramos, idant ji sėkmingai savo tikslų pasiektų Čionai jau auklėjama
apie pora desėtkų mergaičių ir jos ruošiamos prie vienuolijoje svarbių darbų. Mokytojos

1 °

x

( Tęsinys 6 pusi.)

sesutės daug jas mokina, lavina, auklėja, bet be visuomenės pagalbos darbas labai būtų
sunkus.
/
Linkime Seseriai Marijai Juozapai, .šios įstaigos vedėjai, ir visoms seserims Dievo
palaimos ir pasisekimo naujame darbe.

Įso” redakcijoje ir pasikalbę-dojo ‘‘Graudūs Verksmai” ir Didis yra skirtumas tarp sė
jau su redaktorium p. Zujum. 1 gavo palaiminimų Š v. Sakra-, nutės motinos ir jaunutės dunientu.
| p.
j Klės, kurių Augščiausias paPakeliui į Chicagų užsu
Klebonui čionai padeda į šaukė prie Savęs 15 metų at
kau pas kun. J. Karalių, Shekilu. Pr. Garmus, kuris ne gal. Senutė galvos nenulaiko
j nandoah, Pa. Klebonas sveivien moka gražiai kalbėti, bet Ar toks jos vargas priminė
i kas, darbštus ir rūpinasi Adažnai parašo ir į lietuvių lai- man Šv. Povilo žodžius: ‘‘G,
rnerikos lietuvių visuomenės
klasčius ir ugningais žodžiais išminties ir žinojimo gilybe,
reikalais. Klebonaudamas Mi
kelia lietuvių tarpe patriotiz-j kaip nesuprantami Jo teismai
nersville kun. Juozapas pas
mo dvasių. Man prašant kun. ir nesusekami Jo keliai.”
tatė gražių mokyklų ir gražų
Pr. Garmus žadėjo ir “Dra-j(Kom- XI—33).
seserims namų; jis gali tai
padaryt ir Shenandoah, Pa., ugui” rašinėti ir padėti lie-j J{un j Mačiuliams, M.l.C.
tuvių kataliku dienraščiui. Į '
nes pas jį md rūksta architek
Lauksime žinių iš Minersvi- į
to ir ekonomo gabumų. Shellės.
J
naudoah nors neperdidelis
Kovo 8 d. pasiekiau Mt.!
i miestelis, bet lietuviai domi
ŠV. ANDRIEJAUS
Carinei ir užsukau pas kun- 1
nuojaPARAPIJA
I
J. Končių, Šv. Kryžiaus par.'
Pakeliui negalėjau nesua- klebonų. Kun. Juozapas daug
------------tot pas kun. S. Norbutų, Era- rašo, bet nė kiek nesenesnis
Kovo 7 dier.ų parapijos
ckville, nes jis kiekvienų kar kaip kad mokinomės Katali-^moterys surengė kortų vaka-

PHILADELPHIA. PA

Sveikiname kun. Juozapų Karalių, linkė
dami linksnių varduvių. Kun. Juozapas yrašv.
Ji rgio parapijos Shenandoah, Pa. klebonas.
Perkeltas nepersenai iš Šv. Pranciškaus para
pijos Minersville, Pa. į Shenandoah labai gra
žiai darbuojasi Šv. Jurgio parapijoje..
Linkime kun. Juozapui sumanumo ir svei
katos Kristaus vynyne.

Sveikiname kun. Juozapų Končių, linkėdami linksmų var
tų, kaip atvažiuoja į Chicagų, kų Universitete, Washingto- i rų. Vedėjos buve^ U. Stankie- duvių. Jau netoli 5 metai, kaip kun. Juozapas klebonauja
manęs neaplenkia. Kun. Sta ne, 1925—26 m. Klebonui rū- nė, M. Biekšienė ir J. Petkie- Šv. Kryžiaus parapijoje, M t. Carinei, Pa. Sausio 27-28
nislovas dar pilnas jaunystės. pi parapijos reikalai, rūpi ■ nė- Daug darbo buvo pridėta dienomis jo rūpesčiu puikiai surengta iškilmingas paminė-

Labai malonu su tokiu asine- gomis apsikrovęs neturi liuo- jo po dovanų^ Nors bilietai nsylvanijoje. Linkime kun. Juozapui- pasisekimo ir para1n
Al na loilrn
obn f i _ kum
rdftVl IIP
! niinin ir* onon/ln'in
niu susitikti, kuris savo jau- sos valandėlės
laiko. Paskutibuvo 711(7101
pigiai Tlfl
pardavinėjami,
1 pi joje ir spaudoje.

---------

-
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ITazleton, Pa. Sv. Petro ir 'Zimblys, (mokinių 299).
patiko begalo. Tiesiog buvo
būtų atstovaujama Liet. Kat.
Povilo ; kleb. kun. V. Nanorta.
Šv. Andriejaus; kleb. kun. Vakarinių Valstijų Konferen
stebėtina girdėti tuos gausius
t
Kingston, Pa. Šv. Marijos; J. Peliukai tis, (mokinių 287). cijoj.
aplodismentus iš pusės sve
Šv.
Andriejaus
parapijoj
;'
kleb
kun. G Inf.iaratimtaučių po lietuviškų liau
Konferencija prasidės šv
) antradienio vakarų, kovo 20 d.
Luzerene, Pa. Šv. Onos; ŠA L E PENN8 Y LVANUOS
dies dainų.
I Mišiomis 10:30 vai. ryto šv.
įvyks “card party” parapijos kleb. kun. J. Kundreckas.
Paqerbtuvės
į
ic
Ar j a mJurgio bažnyčioj. Sesijos praPo koncerto p-lė E. Mickū-.naudat
P^mogų rengia
n
A .
Pittston, Pa. Šv. Kazimiero ' Baltimore, Md. Šv. Alfonso,
sidės lygiai 2 vai. popiet, Šv.
naitė ir jos reikalų vedėja (p- PnTaPD°s choristės. Dovanas kleb. kun. aKsakaitis.
i kleb. kun. J. Lietuvininkas,
Jurgio parap. salėje, Bridgelė J. Briedžiutė tapo užkvies- <isos rfnka ir sunkiai darbuo
(mokinių 208).
Plymouth,
Pa.
Šv.
Kazimie-j
porte.
tos vakarienėn pas p. Roland ?ask Kiek teko girdėti, žada
ro;
kleb.
kun.
A.
Sinkevičius.
S. Morris, buvusį ambasado-i’’ dovanomis ii svečių skaiKonferencijos Rengimo
AVanamie,
Pa.
šv.
Marijos;
rių Japonijoje ir dabartinį ('iunii PJ^^nkti praeitų praKomisija:
kleb. kun. Raštutis.
Phila Forum prezidentų. Gar- inogQ‘ Kas uenouės lošti korPinu. Dr. Atkočiūnas,
Minersmills, Pa. Šv. Pran
bės svečių tarpe buvo p. F. tom18’ bus kitoki loSimaL
Rašt. S. Sakalienė,
Cboristės nuoširdžiai kvie- ciškaus ; kleb. kun. Ežerskis. j
S. Brown, garsus bankininNariai:
Kun. J. Mačiulionis,
Wilkes-Barre, Pa. šv. Tre-|
kas, p. Ward ir jo žmona, dr. ’ Įa ParaPl.l°uus^ ir svečius atA. Žvirblis, A. Bacevičius
Korespondentas. jybės; kleb. kun. J. Miliaus-j
1 Ch. Herrick, Girard College silankyti.
kas.
pirmininkas, su savo žmona,
Coledale, Pa. Šv. Jono;
dr. Regula, įžymus oratorius,
kleb.
kun. P. Mockus,
)K. Huff, Phila Forum finan
Vos kelios dienos beliko iki
sinis reikalų vedėjas, adv. J. į Novena į šv. Juozapa Šv. z Easton, Pa. Šv. Mykolo; I Konferencijos. Nėra abejonės,
1 C. Bell, buvęs distriet attor- f Kryžiaus |if.tuvi|J hažnyįioje kleb. kun. S. Draugelis.
Sveikiname kun. .Juozapa Lietuvninkų, lin
kad visos kolonijos, parapijos,
kėdami linksmų varduvių. Kinų Juozapas kle
ney Phila, J. H. Reber, adv. | praaMėjo kovo 10 d ramal_ / Cliestcr, Pa. Aušros Vartų organizacijos, draugijos pilnai
bonauja Šv. Alfonso parapijoje, Baltimore,
ir meno mėgėjas ir daugiau į-- dos i5rvto g va| bflna mokyk. kleb. kun. E. Paukštis.
pasiruošusios ir išrinkusios
Maryland. Kun. Juozapas yra vienas iš se
PrackviUe,
Pa.
ApreiSkimo
savo
atstovlls Konferencijom ,
žymių svečių.
į los vaikučiams ir suauguniausių lietuvių klebonų Amerikoje ir nuo pat
P. Š.; kleb. kun. S. Norbutas i
Istovi už geresnę Sveikatą, Didesni
Visi aukšti
“Draugo” įsikūrimo yra uolus dienraščio rė
z svečiai lemia
,
I Į siems vakare 7 vai.'; kas vaGirardville. Pa šv Vin- i
dienų klausimas: Kata-1 vumo — stimuliuoja nervus, nvgamėjas. Linkime kun. Juozapui sveikatos ir
į gražių ateitį garsiai daininin-1 karų yra sakomas novenai
lil-iilroii AVrUn
i
,, I TONE yra JžyniauB Gydytojaus IScento; kleb. kun. I. Valenčiu llkiSkOji Ak 'I.,a, Spaudos Sa- radimas, jisai siu’o Jums TONIKĄ,
pasisekimo visuose darbuose.
irn?lA
u..
j
• - I kuris padarė stebuklus dėl tukatan
kei. Visi pilnai patenkinti su-j pritaikintas pamokslas, mall vaite, Pasauline Paroda Įei<Lhl. padarydamaas tuos nusilpnintus'
nas.
tvirtais ir aktvviškais. šio Gydytoiaus
ruoštu koncertu.
j dos, litanija į Šv. Juozapų -ir
Mahanoy Citv, Pa. Šv. Juo- ^onTerenci'os programan. Tai preskripetja dabar parduoda ma visose
smarkiai darbuojasi, kad kon
Garbė amerikiečiams lietu- Pala™inimas.
Novena užsi-/zapo;
,
certas būtų vienas puikiausių.
kleb. kun. P. Česna, gi kiekvienam lietuviui
lilrni Tvrivnbi
SJoio
'n, bet persitikrinkite, kad ant
11KU1 privalu
Šiais
svarbiais ' šiat1<1i
uibeUo
butų pažymėta — NUGAAkademijos rėmėjos taip viams turėti savo tarpe nau-į ba^s kovo 19 d- Šv. Juozą-, (mokjnįų 407).
Buvę?. po dienoie 9 valandų prie
(Tęsinys nuo 5-čio pusi.) Į pat smarkiai dirba parduoda- jų meno žvaigždę.
Maizville, Pa. Šv. Liudviko re^alais susirūpinti. Konfere- T
'įstatyto Šv. Sakramento.
kleb. kun. G. Tiškus.
,nci->os Patekimas priklausys
1 mos tikietus, nes visas pelnas
Užsibaigus novenai tuoj
Minersville, Pa. Šv. Pran- nuo Sero kolonijų pasiruoši
ŠV. JURGIO PARAPIJA Į skiriamas seselių naudai. Re- GARSIOS DAINININKĖS
KONCERTAS
prasidės keturiasdešimts va ciškaus; kleb. kun. Dauman- niov’. nu.° skaitlingo atstovų šu
------------ I ngėjai kviečia visus PhiladelADVOKATAS
važiavimo.
landų atlaidai. Po sumos iš- tas, (mokinių 310).
Kovo 21 d- mūsų parapijų ^phijos ir apylinkės lietuvius į
105 W. Monroe St., prie Clark
Senai laukiamas daininin- kilmingoji procesija. Per ke Tamaųua, Pa. Šv. Petro ir Todėl šis sekmadienis, kovo
aplankys J. E. vyskupas Ge- šį koncertų atsilankyti.
Telefonas State 7880
Valandos 9 rvte iki 5 Doplet
kės artistės p-lės Emilijos Muriasdešimts valandų atlai- Povilo; kleb. kun. C. Klemens 19 d., lai Įmna visų kolonijų West Side: 2151 W. 22nd St.
rald P. O’IIara. Seselės PranD 7 , , ..
........................
Rekolekcijos
Mickflnaitės koncertas įvyks l'dus pamokslus sakys sekanciskietes stropiai ruošiasi ir
New Philadelphia, Pa. Sal gyvas bruzdėjimas, tenelieka Fanedėlio, Seredos Ir Pėtnyčlos
....
...
.
Balandžio
2
d.
prasidės
rekovakarais <1 iki 9
Šv.
Kazimiero
parapijos
baž-l
tieji
kunigai:
sekmadienio
varengia vaikelius priėmimui'
..
1
džiausios Širdies; kleb. kun. nei vienos draugijos, kuri nė
Telefonas Panai OfifiO
Q
.
ei
z.
i>,lekcijos.
vedėju ’nyčioje kovo 26 d., 7:30 vai. ikare — kun. J. Karalius iš
Sutvirtinimo
Sakramento.
,
,Rekolekcijų
.
S. Mozūras, (mokinių 370). j------------------------------------- Namai; 6459 S. Rockwell St.
...
...
' hus kun. Stanislovas Stonis, vakare.
Utarninko, Ketverto Ir Subatos
į Shenandoah, Pa.; pirmadienį
St. Clair, Pa. Šv. Kazimie-!
MUSŲ TEATRUOSE
Judamieji paveikslui, .j
, ,. . .
Vakarais 7 iki 9
x.
/
_
. pasižymėjęs pamokslininkas,
ro• IčIpH Virn V
ic
kart metuose Palace Teatras super sumų — kun. V. Valan- TO,
Telefonas Republic 9fi00
s Tų pačių dienų <:30 vai. •
T,
Kier).
Kun,
v.
įviaruiams.
rengia
specialy
programą, viena paDainininkės
koncertas
dėl
,
,
„I Praeitų savaitę musų pa
čiunas iš Girardville, Pa.;
Shenandoah, Pa. Šv. Jur- , tų
'asari> ° ^'tro. rudenį, kad šiuos mevakare atsilankvs p. Janus-,1
....
.
w
sezonus tinkamai sutikti,
,
. . . ,
. • rupijoje buvo palaidoti a. a. to yra pavadintas Šventas i vakare kun. S. Norbutas iš gio
; kleb. kuu.
J. Karalius ’
1
Pradedant savaitę su kovo 17 d.
kevicius su naujais judamai- T
T
o
Koncertas,
nes
gavėnios
lai°
‘
bus
prie p.ourastu 5 aktų -dar pridėta
F. .
.
.
.Juozapas Jesunas, Įžymus So.
; antradienį
Philadelphia,
Pa.
ŠV.
Kažil
Krutumuose paveiksluose
siais paveikslais iš Lietuvos. Pliila biznierius, taipat a. a. įkas *r bus ^am laikui pritai- Frackville, Pa,
_
bus The Great Jasppr sB Ricliard
per sumų — kun. P. Cesna, niįerO'; kleb. kun. J. Kaula- iD,y svarbiausioje ro’ėje.
Veronika Razulienė.
(kintos giesmės.
• v -.r ■«
t->
• '
' Visiems gerai žinomas Tori y Wons,
Kortų vakaras
tt'
įa
\1nhn-nzw City,
I įtvr Pa.;
I o • iv
vro_ kis
(mokinių 329).
rodio filozofas ir Juokdarys kartu su I
iš Mahanoy
ir va.
Niek
bucas,
kuris
savo
giedojimu
I
Jei
manai
pirkti
automobllj,
ateik
Kovo 19 d. įvyks kortų va Kovo 5 d. Šv. Kazimiero į Tame koncerte bus galima kare kun. F. Garmus iš MiŠV. Jurgio;r kleb. kun. I. tynlų
pakaukė Visu Širdis, lydės šią sep- paa mus pirmiau, nes mes užlaikome
obt,i
no^ne,
o
aktų parodą.
karas (card party). Rengėjos Akademijos Rėmėjos su sese-l)iš^rsti ir daugiau daitiinin-; nersville, Pa.
vieną 18 geriausių ruilų automobi
lius — STUDEBAKER,
kurie yra
šios pramogos yra uoUosį mn- ’j-jįjįg gurengė puikų vakarą\kų, kurie dalyvaus, dainuos. į Novenos ir keturiasdešimts
pagarsėję savo stiprumu Ir gražumu.
Taipgi mes turime pilną pasirinki
sų parapijos veikėjos: Eleną, aka(lcmijos<naudat SvetainėkDain- Emilija su savim turės, valandų metu visi Šv. Krymą vartotų karų labai prieinamą Ir
nebrangia kaina
Kazimiera ir Ona Kazakau^ buvo
,--------pilna
dar keletu
j žiaus bažnyčios parapijonai
žmonių.savo
Pelnodraugų-gių,
li
MIDLAND MOTOR SALES
kiutės ir Agnieška Mačionie- ko $80.00.
kurie taip pat giedos. Kon-, turės progos įvairiuose savo
44M ARCHER AVENUE
TURKIŠKOS, RUSIŠKOS SUT.FERTNflS VANOS IR ELEKTROS
inė. Daug darbuojasi rinkime
Telephone Lafavette 71 S* i
TREATMENTAI
certas rengiamas seserų Ka--^gyvenimo dalykuose melsti
Švediški mankštlnimai Ir elektros masažas
lovanų ir išpardavinėjime bi
P-LĖS E. MICKUNAITĖS zimieriečių rūpesčiu ir jų Dievo malonių per Šv. JnoTreatmentai visokių litrų, reumatizmo, nervų atitaisymo. Šalčio
lietųIr taip toiiaus, su elektriniais prietaisais Violetiniai Saulės Spin
naudai. Dainininkė Emilija | zapo užtarymų ir atlikti velyPAGERBTUVĖS
dulių treatmental.
Mineralinės, sulferlnės vanos duoda didžiausią kraujo cirkulia
pasižadėjus neužmiršti atsi- ’kiuę išpažintį.
Išpažinčių
Laidotuves
---------cija. kuomi galirTĮ,a lšsiprelbėti nuo visokių ligų.
5332 So. Long
Avė.
Kambariai dėl pergulėjlmo.
' Vasario 10 d. palaidota a.
Philadelphijos miesto meno lyginti sesutėms už tai, kad -klausyti atvyks daug kaimytu
EI. MPUBLIC ■- MOX
Moterų
skyrius
atdaras
Utarninkais
nuo
8
iki
12
vai.
nakties.
i. Marijona Vidikauskienė, ( mėgėjų organizacija “The į gražiai .k mokykloj mažų mo- nų kunigų,
lotina garsaus Philadelplii-, Philadelphia Forum” suren- kino. Visi būkim tame kon
1657 W. 45th Street
Kamipas So. Paulina St.
Tel. Boulevard 4552
certe,
paremsim
sesutes.
įos veikėjo ir rašytojo Ka-įgė p-lei E. Mickūnaitei .ir piūmiepo Vidikausko. A. a. Ma-' janistui K5 Naegele koncertų,
Kovo 3 d. garsioj miesto
i joną išgyveno 80 m. Palai-į 1933 m. kovo mėn. 3 d. Aca-’gaĮėj buvo artistės MickūnaiKiekvienas Vardas parduoda
Black Band anglis, bet daugu
,ota Šv. Grabo kapinėse.
demy of Music svetainėje.
koncertas. Žmonių
Žmonių buvo
INSURANCE
ma gauna Illinois anglis vietoj
r ) J3 R - ’
Black Band. Jeigu norite gerų
JBal. 29 d. mūsų parapijo Publikos buvo gan daug. Y- ^pilnutėlė salė. Dain. dainavo
‘
PlUhltAVICZ
C(gNOTARY |
anglių kreipkitės | Urane Coal
je įvyks žemuogių vakaras pač organizacijos nariai ir ir lietuviškų dainų, kurios pu
Kompaniją, ten jus gausite ge
PUBLIC
.MORTGAGE BANKERS JK bonus
riausias anglis Ir už mažesnę
Strawberrv fe dival).
šių į niuzjkos mėgėjai dalyvavo šia blikai (svetimtaučiams) la Shamokir., Pa. Šv. Mykolo;
kalną negu kur kitur.
iramogų rengia pasižymėju- Į me koncerte. P-lė . E. Mickū bai patiko. Už tai ir mes, lie kleb. kun. Stanislovas DobiSIUNČIAM PINTGUS Į LIETUVĄ
nus veikime Natalija ir An-j naitė atidarė koncertinę prog- tuviai, pasistenkim kuo skait- Lnas*
Green Valley geriausios an
LAIVAKO.ROIV AGENTŪRA
nina Maekeliuniutes ir Ade-j narnos dalį sudainuodama: 1 lingiausiai atsilankyti į Šv.! ^t. Carmel, Pa. šv. Kry
glys dėl pečių dideli lumpPRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
t Gara e la Rosa”, “Se tu Kazimiero bažnyčių, 324 žiaus; kleb. kūn. Juozapas
Smailiutė.
TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS
sai tiktai tonas ........... $8.50
m’Aini,” “Theme and Varia- Whortou/st., kovo1 26 d.
2608 WEST 47th STR.
Tel. LAFAYETTE 1083
Končius.
Pocahontas lumps .... $9.00
Rekolekcijos
Kovo 27 d. prasidės reko- tions.” Paskutinėje koncerto
Scranton, Pa. Šv. Juozapo;
Summer Creek lump ..$8 00
Įvertinkime
Emilijos
ruoikeijos ir.tęsis iki bal. 2 d. dalyje sudainavo: “My Jokleb. kun. J. Kuras
šiamųjį
koncertų
skaitlingu
Duryea, Pa. Šv. Mykolo;
tckolckcijų vedėjas kun J. į hann,” “Dove l’Indina Bra
atsilankymu.
Tuo
dainininkei
,,
, kun. pralotas
. Vičv
’ * I
una
”
(Lakme)
ir
tt.
Visos
su.
.
_
.
kleb.
J. Miliaus-;
[akaitis Marijonas.
The Most For Your Money
j dainuotos dainos išpildyta !
sesutėms kftg
bus naudos. Į-v
kogražiausia. Entuziastiškais į kaziimenetėms
ŠV. KAZIMIERO
1A . b x z- • v
Eynon, Pa. Šv. Marijos;
veltui. Baznvčioje bus
,
NAMU SAVININKŲ ATTDAI
Gerinusia kaino — Cash už
plojimais publika iššaukdavo ėjimas
PARAPIJA
, , ,,
v.
‘ .
f-'kleb. kun. Struckus.
Musų biuras suteikia patarimus na- 1
12132 3 UNION AVĖ.
kolekta
sesučių
naudai.
Freeland, P.-i. ftv. Kazimie-1;:
i”™1 Es,at” Oold Bon<,s- n,ordainininkę po kelis kartus.
2 tons or more
Ekspertų pRtnrlmns visose gičiuP ir CertifikatllS depOZiKovo 19 d. įvyks “bunco Tai buvo ypač smagu maty
Elzbieta Masfaitė. yro; kleb. kun. M; Sinkevičius. mokestis.
na.mii Rpvinlnkti ir rendauninkn rei- r
UI.
Lump
.................... $5.50
kaisis. Mes neturime skvrln. Atdara tll. 134 Nortll La Šalie St„
irt y” parapijos naudai, šių ti, kad beveik išimtinai sve
kasdien nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. I
Ky. Mine-Run ......... $5.20
vak. Šventadieniais nuo 10 ryto Iki ' Room 316.
iramogų rengia Šv. Rožan- timtaučių publika, o taip džia
VV.V.
Pocahontas M.R. $6.50
plet. Tžymųs namai orlginallo Ir vie-j
__t_____
nlntelio namų navininkų biuro ChleaTel.
Pullman 5517
iaus ir Apaštalystės Maldos ugėsi mūsų tautiete, kaipo me
«o|e.
no pažiba. Dar labiau įdomu,
;raugijos.
UANDTiARDS BUREAU OF
CHTU A GO
Ringlet End Permanent ........... $1.75
kad tai grynai svetimtaučių
Koncertas
Inkorporuotas
Shampoo and Finger Wave
18 42 Wesf ntvtston <»♦
Kovo 26 d. 7:30 vai. vaka- . publikai tarpe įvairiu kalbu
12132 S. UNION AVĖ.
Ali Wcek .................................
50c
Tol. Armltage 29R1—2981
Tdetuvon Laisvės Bonus. Pirmus Mor
gičius. Namus. Formas Ir Biznius vi
Šv. Kazimiero bažnyčioje ,bnvo dainuota LTETUVTŠ- Finger Wave ........................ »... 35c
Offers an attractive
Mes esame jau lino adreau virė 40 m sose valstijose Taipgi darom (vai
Other Pcrmancnts $2.50, $3.50, $5.00 >. .
iks Šventas Koncertas (Sa-IKOS LIAUDIES DATNOS:
rius lerallus dokumentus, kj'n tai,
February Bargain
pirkimui arba pardavimui. Fbslnau-i
doklte musu apie 20 metų p'ačlu |
-ed Concert). Koncertų - ren- “Ko vėjai pučia!” “Kaipgi
OASH U* JŪSŲ PENĄ AUKSĄ.
Genuine Pocahontas
biznyje Ir teisingu pa
Mes mokame ane-SČIusin kaina už patyrimu Manyje
pntara šv. Kazimiero parapijos gražus, gražus,” “Pamylėjau
sniau»vttis senus aukso dnlktua, dan navlmu, taa Jums bus naudinga.
Mine Run 50% coarse
tų tiltus, dantis, laikrodžius, lom
;oras ir Emilija Mickūnnitė, vakar.” Nors jos buvo sveti
5004 West 16th St.
bardo tlkletus.
2 to 4 tons................ $6.50
irsi philadelphijos daininin- mos ir nesuprantamos buvu
HOME REFINERS,
4 tons ar more......... $6.25
Tel. Cicero 2738
6755 S. Western Avenue
K«*«ner Bldg.
siai publikai, bet gražus ju
Tel. Pullman 8296-8092
Chicago, UI.
S No. Wahash Avenue
,
DARBAS GARANTUOTAS
Tel.
OąOVEHILL.
1058
Varg.
II
u choru ir aiškus išpildymas visiems
Kambary* «00

PHILADELPHIA, PA,

CHICAGOJE

VAKARINIU VALSTIJŲ
LIETUVIUKATALIKU
KONFERENCIJA'

MT. CARMEL, PA.

"DRAUGE”

Nusa-Tone

PHILADELPHIA, PA,

JOHN B. BORDEN

A. F. CZESNA’S BATHS

PARAPIJOS RYTŲ PENNSYLVANIJOJ IR JĮI
KLEBONAI

CLASSIFIED

PEOPLES COAL GO.

S P E C I A L S

PERKAME, PARDUODAM
TUMONIS COAL GO.
IR MAINOME

MARY'S BEAUTY SHOP

J. NAMON FINANCE GO.

I9HH

“sM

— » - Mū
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| Sulig. Šv. Tėvo Pijaus XIi0iganįzn0jaina fcv. Pranciš^paskelbimo, '‘šventieji Metai” ka0, vienuolyno K-mėji, kuo!prasidės balandžio 2 d. ir tę-;pa jut)iiiejinei knygai parda.
sis per vis, met, iki baland-į vin,,ti ir vienuolynui rMati
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žio 2 d., 19.,4 m. Tai Ims,pa- .vienuolyno mergaitės jau ne,minėjimas devyniolikos šimt-'ikarta labai gražiai pasirodė,
1 llie III-

PASNINKAS

susirūpino, kad medicina ne
begali jam gelbėti,
į Žinomas .dalykas, besimokindamas jis pamiršo apie tikėjinių, Bažnyčios Įsakymus, net
ir pasninkų. .Jaunikaitis atsi
minė, kad geroji jo motinėlė
JONAS: — Raulai, netiesų
kalbėdavo jam apie pasninko
kalbi. Tuo pasirodai, kad nesi
užlaikymų. Tuomet jis pradė
susipažinęs su prolestonų gy
jo galvoti, ar nebūtų gera pa
venimu.
mėginti susilaikyti nuo valgio.
įAULAS: — Kokio man
Taip ir padarė. Pradėjo visų
susipažinimo. Aš žinau,
dienų išgyventi su vienu stik
kad protestonai penktadieniais
lu piepo. Taip darė per pora
nepasninkauja.
mėnesių. Toliau pradėjo su
JONAS: — Bet mano argu valgyti į dienų po kelias džio
mentas yra, kad protestonai vintas slyvas. Po ilgo pasnin
ką į pasninkų. Man besimo-lko studento sveikata pradėjo
kinant A alparaise nuo 1908 gerėti, o vėliau visai pasveiko.
RAULAS: — Jonai, praeitų
kartų aiškinai man apie pasninku. Aš nematau jokio reikalo pasninkauti, nes, žiūrėk,
protestonai nepasninkauja, o
kokie sveik i žmonės.

eąc; j

biznį. Matai, Raulai, sakei,
kad Katalikų Bažnyčia vargina žmones pasninkais. Bažny
čia nevargina, bet tik uždeda
!pasninką
k-no if gielog
Isveikatos. Kūno sveikatos d5.
hiai
ai§kifti .įrodžiau
ninko naudingum^ 0 dar di.

vo gal tik penki šimtai, o ki-'desn£ nauda yra sįeiaį Apie
ti įvairių tikėjimų, bet dau- 'ta; pakalbėsiu kitų sykį.
ginusiai protestonai. Tat prof.
RAULAS: _ Ištikrųjų, tai
P. Kinsev, kaip daktarų mo- pasninkas yra naudingas dalykytojas, iškilmingai paskelb- kas.

i\ii>iuu> mirties
imiiivs 4at
*.,4. tikim8s>
4;i.:„.-„ ikad
.„j h. x:
Kristan,!
j.

riant pienų. Praėjusias kelias
savaites aukojo sekantieji:
Marčiulaitienė,
Pivaronas, A.
!s
„tkaififlt,-,. Stravinskienė
ir

Rep, intencija.
Lai gyvuoja mūsų gerasis
Tėvelis ilgus metus ir darbuo
X Kovo 12 d. kaip kas mė
Sveikiname kūli. Juozapų Skripkų, linkėdami linksmų varduvių.
jasi Bažnyčios ir Tėvynės^
nuo mūsų bažnyčioje buvo vi
Kun. Juozapas yra Šv. Pranciškaus Seserų, Pittsburgh, Pa., kape
naudai.
Mažute
sų dienų švč. Sakramento alionas. .Jis seserims ne vien laiko šv. Mišias, sako konferencijas, bet
doraeija. Adoruotojų skaičius
daug padeda ir ekonomijoje. Ūkio reikalus gerai pažįsta, dailidės
X Kovo 2 d. mirė Antanina
amatų gerai moka, žodžiu, žmogus, kurs visam kam naudingas. Se
kas kart auga, ypač vyrų žy
Zamulevičienė,
palikdama di
serys labai džiaugiasi turėdamos visokiariopų jame pagalbų. Linki
miai padidėjo, tik mokyklos
deliame nuliūdime dvi dukte
me kun. Juozapui sveikatos ir ilgų metų naudingame Kristaus Baž
vaikų gana dikčiai sumažėjo.
nyčios darlie.
ris ir du sūnus. Augino juos
Kų žin kodėl jų mamytės nevargingai palikus našlė per
e*na nno aukštų, didžiai gar- 5) Jeigu visi suprastu kad žiūrėtų savųjų, ir suėję, į mc- į paragina prie maldos pakol septynis metus. Mirtis vienok
bingų ir galingų ypatų, kaip reikia užlaikyti visus, netik tus apsivestų su savaisiais lie-ilaikas, nes kaip suaugs, nepasigailėjo našlaičių; pasi
*a’ nuo prezidentų, karalių ir kelis sau patinkamus, Bažny- tuviais katalikais?
,
Tai nebe laikas mokyti gero.
liko jie be jokios užuojautos.
;Reik
medelį lankstyti pakol
k‘Tų valdovų. Taigi tas Dievo čios įsakymus?
Jeigu kiekvienoje šei. .
,
[Velione buvo gera katalike,
jaunas, kaip suaugs nehepa-l
,
'sutvėrimas, žmogus turų tų dar
6) Jeigu kunigui klebonui mynoje rastųsi meilė, vienybė,
i j 1 • 1
priklausė prie tretininkų dranTiesa, kad kai ku-i'..
. V. ,
c, .
! gijos ir Moterų Sųjungos 23
— neran’
...
kurių dar! U0P°S’
m°Terys sųjungie3 p. m.

priedermes?

7) Jeigu nors sykį j mėnesį
visi vyrai, moterys, vaikinai,
merginos, vaikai ir mergaitė;
Kaip bus jeigu mes tos Dieišpažintį ir priimtų šv.

kedįevių niekina pasninką. Bet
blogesnis dalykas, kad ir kai
kurie katalikai neužlaiko pasninko< Ar tai ne
mUmg

Atminkime:
Kas Tikėjimų brangina,
Dievas daugi) užtikrina.
vo dovanos,

na valgio yra žmogaus vidu
riams bankietas (profesorius
taip sakydavo). Be to, dar
gražiausiais pavyzdžiais įrodi
nėdavo, kad pasninkas žmogui
yra labai naudingas. Kaipo
faktų primindavo, sakydamas:
nemanykite, kad universiteto
‘Įdyba neduoda penktadienį
bos iš priežasties pigesnio
’gio. Ne. Mes mėsos turime

Tikėjimo,

Tikėjimas, sulig Katalikų
Bažnyčios katekizmo, kuris reminsi ant Šv. Rašto, yra tai
Dievo dovana arba dorybė įkvėpta į mūsų širdis ir šuteikianti mums pilniausių 'tikre-

iki valios (universitetas turejo jaunų gyvulių ūkį ir dėl
to mėsa jam pigiau atseidavo,
negu žuvis). Žuvį duodame va

nybę apie 4ai, kų Dievas ap- nuolatinę Dievo palaimų ir
reiškė ir pet savo šv. Bažny- šiolaikinę ir amžinų laimę,
čių dėliai tikėjimo padavė.
Kun. Mz J. Urbonas
Į Dėlko sakoma, kad Tikėji-

lgyti tam, kad žmogaus kūnas
reikalauja atmainos, ne; yra
daug sveikiau.
RAULAS: — Jonai, ar pasninkas visiems yra sveika.

mas vra Dievo dovana? Dėlto,
kad Dievas jį mums dovanai,
veltui suteikia kaipo dovanų
1) Jeigu visi Pittsburgh’o
be jokio mūsų užsitarnavimo,
vien tik iš savo didžiausios South gido lietuviai prigulėtu

savo išganingo Komuniją.

nebranginsi me

dienos me-

jos narių nesirastų jokios neapkantos, pavydo, keršto,
viens kito persekiojimo, apkalbų ir šmeižtų, bet žydėtų tikroji Dievo ir artimo meilė?

tės

ir šermenimis
.

rūpinosi,
\

tu bažnyčioje. Aiški tinginys-. _
.
. .
tė. Prastas vaikams pavyzdis.
apeigom S\ . Kazimiero
čia dar reikia pažymėti, kad
x' a?n°.se’v ^< lu treTįn|nšį sykį Seserys Pranciškietės1
* įaugijai uz maldas nz lelabai gražiai rožėmis papuošė į1'°neR sielą< ir v,s,ems’ kune
palydėjo į kapus.

Jeigu visi žiūrėtų gero- altorių, kuriame buvo isstatvBūdamas šermenyse girdė
ir
8) Jeigu nei vienas šios pa- vės savo parapijos, jos nuo- ta‘5 Sv,‘- Sakramentas,
jau, kaip tretininkes sarmatirapijos vaikinas nei mergina savybės ir jos reikalų, ir uo
no sųjungietės, būk tai kreiSenas Eks-choristas
I nesituoktu*- su nekatalike ar- liai išvien dirbtu,' kad sušilau-

valgyti mėsos; 2) kad perinai- prieg protestonus?

gal dar niekinsime?
Gal hus taip:
X Kovo 19 d. po MiSpanj!'”” l"*4
b,,vn ’"’r PrasKas Tikėjimų niekina,
ktų kuogeilausių pasekmių.
ba su nekataliku?
Dangų sau užsirakina.
(Tęsinys 4 pusi.)
9) Jeigu mūsų jaunuomenė
U. 4 vai. popiet Šv. Pranciškaus
Taigi savo Tikėjimų bran
ginkime, už jį Dievui dėkokime, jį savo kasdieniniame gyvenime praktikuokime, ir iš io
kuodangiausiai
pa'inaudokime. Tuomi užtikrinsime sau

KAIP Būl y?

JONAS: — Aiškus dalykas, meilės dėl mūsų. šv. Povilas
Žmonės pasveiksta per pasni- Apaštalas užtat ir sako šv. Rankų. Profesorius Kinsev yra-?te: “Iš

X Mokyklos vaikučių gera
dariai nenuilsta gailestingu
mo darbus darydami. Jau ke
lis syk buvo minėta, kad kai
kurie paaukojo vaikučiams iš
valgomųjų daiktu, kad jie tu,,,hj Mokį ,„kį „žkandj>

Šv. Pranciškaus |»ialoniMJuozapodienoje,
kuri
pripuola
sekmadienį visi
j Vienuolyne pas seserų kapelionų kun. Juozų V. Skrvpkų, žada paaukoti savo maldas
kovo 21 d., 1933 m., lygiai Aukščiausiųjam Viešpačiui jo

kad yra katalikų studentų ir () tu, Baniai, kaįp jr dangebH rėjo ir Valdovo, Dievo.

TIKĖJIMAS

Rep.

'gražus dalykas, kokio dar
'Grajauskienė. Vaikufiai širdimekad nei,,,™. Tikimės, kad 'ngai dfkoja
|i|lki „(,,.ia„sio
bus daug žmonių ne tik iš Pit
pasisekimo savo geradariams.
tsburgho, bet ir iš visų apy
X Šv. Kazimiero mokyklos
linkių. Smulkiau bus paaiški
nta sekma'tienį, kovo 19 d., vaikučiai nuoširdžiai sveikina
per pamokslus.
M. J. K. gerb. kun. J. V. Skripkų jo
vardinėse. Visi jie linki Tėve
X Pittsburgho Provincijos liui geros sveikatos, pasiseki
Kunigų mėnesinis susirinki- mo darbuote ir daug Dievo

,.

katalikams draudžiama valgyti penktadienį mėsos, tat; katulikams pagerbti, nei vienas
negali valgykloje penktadienį

nors Ila„j() paTOl|ys

įinas įvyks

iki 1914 metų nei vienų penk Pasveikęs suprato savb klai
tadienį nedavė mėsos, o vis su dingų gyvenimą, grįžo prie
Bažnyčios, tapo geru katali.
ku, darbS$įu aptįekorium ir
Šiandienų gražiai veda savo

llllo
nuo

ant kryžiaus. Tai nepaprastų
malonių metai. Už tad kaip
kur jau uoliai rengiasi tuos
(“Šventus Metus’’ iškilmingai
sutikti. Šv. Kazimiero R. K.
bažnyčioje hus giedama kan
tata: “Septyni paskutinieji
Kristaus žodžiai
ant Krv, M ir sakomi net septyni
Prie tos iškilmės
smarkiai rengiasi; choras, mo
kyklos vaikai, kunigai ir visa
^parapija. Tai Ims nepaprastai

Rytojų, vartojo įvairiausius
j vaistus, per daug metų kan
kinosi, bet vis veltui. Gydy(Raulo su Jonu pasikalbėjimo tojaį net jau buvo atsisakę
tęsinys)
gydyti. Jaunas studentas labai

pasninku. Valparaise buvo ir
yra protestoniškas universitetas, bet vedamas mokytų ir
išmintingų profesorių. O. P.
Kinsley buvo univ. vice pre
zidentas, mokytas daktaras ir
gilaus mųstymo žmogus; kas
met pradžioje jis ateidavo-į
valgyklas, kuriose valgė trys
tūkstančiai studentų. Tame
skaičiuje katalikų studentų bu

Vienuolyno ukademikės los re
diginę dramų, pritaikintų GaĮvėnios laikui. Pertraukose bus

Dievo malonės jūs |

vietinė? Sv. Kazimiero R.
parapijas?
2) Jeigu visi nuciirdž?.i i:

daug kartų aiškinęs, kad A- esate išganyti per tikėjimų, ir pilnai reguliariai ržsimokėt.1
merikos gydytojai nežino to- tai ne avainie, nes tai yra Die- savo mėnesines
kio įvykio, jog dėl pa įlinko vo dovana.” (Eph. 2, 8.).
duokles?
(protingo pasninko) žmogus1 Jeigu •Tikėjimas yra Dievo
1 3) Jeigu visi visais sekma
Imti) miręs, bet iš persivalgv- dovana, tai ar mes jį brangi
dieniais ir švintadženiais lanmo, o ypač mėsos, kas met ši- name kaipo Dievo, savo Su
nitai miršta. Raulai, tas pro- tvėrėjo ir didžiausio Geradėjo'
yčioje atlikti sazo
fesorius kalbėjo tiesų, nes as dovanų?

svarbią priedermę išklausyme

būdamas jaunas pažinojau ge- j Žmogus brangina ir . mažas i v’ ^^ių?
rų mokinį, kuris mokinosi ap- dovanas apturėtas nuo savo 4) Jeigu visi nors kiek autiekorystės. Baigiant mok-lų tėvų, giminių, mylimų ir pa- kotų kada yra renkamos au'susirgo. Ėjo prie visokių gy-' žystamų, o ypač tas kurios pa- kos?

Sv. Pranciškaus Seserų laikinoji koplyčia, Pittsbuirgh, Pa. Pereitų vasarų Seserys pasistatė šį Dievo maldos na

mų, kuriame kasdien karstai, maldauja Aukščiausiojo pal aituos, kad Dievas aprūpintų žmonių reikalus, kad tie pa
tys šmonėft galėtų gražesniuose Dievo maldos namuose savo Vi<‘špatį garbinti. Be abejo, atėjus gyvenimui į nor
males vėžes, visuomenė pagidbės šv. I’iniiciškaus Seserims pastatyti atatinkamų jų pamaldumui koplyčių.

n t* a tt re a s
nientu rizika. Veikiančios me- j X Praeitų savaitę lietuvaitė
džiagos namie nesiranda, to- Marė Lukošaičiūtė ištekėjo už
dėl be lėšų negalima apseiti. slavoko kataliko, kuris piiKad turėtume nors keletu miau giedodavo bažnytiniam
inteligentų, tai galėtumėm ir chore slavokų bažnyčioj Cainbe pinigų suruošti programų pbel City. Toj pačioj bažnyir dar pelno padaryti. Bet čioj įvyko ir šliflbas. Vestuvių
kada turim iš kitų miestų ut- nekėlė, kadangi bedarbė.

man toki pavyzdį savo kentėjimais. Tie Kryžiaus Keliai
primena man Jo kančią, ir mirtį; nei nejutau kaip greitai
piadėjau gailėtis už savo nuodėmes, kurios taip mano ir
(Tęsinys 3 pusL);
kitų buvo priežastim Jėzaus
tas. Na moterėlės, tretininkės kentėjimų ir mirties. Meldžiau
ar jau užmiišot, kad jūs atsi Jo malonės ir atleidimo ir pa-įsitraukti žmogų, tai reikia la-Į linkini jaunai porelei grnžadėjot šio pasaulio linksmv- bariau tvirtą pasiketinimų dau bai didelio pasitikėjimo iš pu- žaus sugyvenimo,
bių ir visokių papuošalų. Tas 8^ nenusidėti.
(bHkos, kuri čia daug ne-1 *

Pittsfcurgho Lietu
viy Žinios
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‘DRAUGO’ ADMINISTRA
TORIAUS KELIONĖ PO
PENNSYLVANIJA

Palydėjęs, automobiliu J. E.
kreipus kaip tik ir tiko: juo- Išeidamas iš bažnytėlės jau. įsnnteresuoja mu ų parengt- pranegs j- Į’anados (Windsor,
das kasnykas, balta tretiniu- Čiausi tvirtesnis dvasiškai, ži-,mais 11 nepM Tonizuoja.
!Ont.), kad tos kolonijos ko vyskupų P. Bučį į Detroit,'
kų juostele perjuostas. Kuris nodamas, kad geriau galėsiu I Gal būt, kad yra jau atpra- 'munistai buvo surengę praka- Mieli., ir po to į Cleveland,1
supranta eidamas pro šalį ži- kovoti su rielos neprieteliais, tus nuo gerų programų šiuo lbas kokiai ten Karosienei, kū Ohio, atsisveikinęs leidausi į
!
no, kad čia yra miręs tretiniu- Pamaniau, gaila man tų, ku- bedarbės laiku. Tai ko-gi rei- rį būk atvykus nesenai iš bol- Pittsburgh, Pa.
kas. Tat žinokim, kas kam ti- rie dvasiniai akli, nesiima tos kia daug reikalauti, kad mes ševikų “rojaus.” Kaip tik vie Kovo 1 d. apie 1Q vai. vak. |
nka.
progos savo būviui pagerinti, visi esame prastame padėjime tinė policija sužinojo, tai tuo- pasiekiau kun. M. Kazėnų, Šv. j
X Pittsburghe darbai nege- Pamiršta šv. Rašto žodžius: iš abiejų pusių
‘
jjau tų ponių paėmė ir pasiun- Kazimiero par. klebonų, Pitt-j
rėja, išskyrus kai kurias dir-P Kur eini?” Brolau, sesuo jei j Kad gerb. klebonas daug tė ten, iš kur atvažiavo, sa- sburge. Buvo labai malonu su-1
btuves, kurių kaminai geriau esi atšalęs nuo tikėjimo, nu- čia darbuojas dėl parapijos kydami: “Mes nei vieno ne tikti vienų iš uoliausių dien-!
rūksta. Oras taip pat prastas; šluostyk tuos pelus nuo savo finansiško stovio, tai neužgin-1priimame iš bolševikų “ro- raščio “Draugo” prietelių,
dažnai lyja su sniegu. Kovo sielos, nes
neužilgo tavo einamas dalykas. Bet kokie jaus;” čia kapitalistų šalis. rėmėjų ir uolių bendradarbių.
Sveikiname kun. Juozapų Čepukaitį, linkėda
7—8 vakare žaibavo ir girdė- gyvenimo fiūlas nutruks. O Rezultatai? Sėkmės labai ap- 'jums jį ngra rGikalinga.” Vie Kun. Magnus Kazėnas yra
mi linksmų varduvių. Jau beveik 10 metų, kaip
josi griausmas.
J. B
kas tada bus? Verksmas ir gailėtinos. Taigi nėra daug ko tiniai komunistai baisiai pa- Pittsburgo skyriaus “Drau
kun. Juozapas klebonauja Šv. Andriejaus pa
dantų griežimas” anot Šv. Ra- kaltinti SLRKA arba SLA. ir sipiktinę, o žmonės prisijuo ge” redaktorius. Matyt, kad
rapijoje, Pniladelphia, Pa. Jo rūpesčiu įkurta
kun. Magnus su dideliu pasi
sto.
kitas tokiame atsitikime. Katrečioji lietuvių parapija Pliiladeiphijoje. Jam
X Šv. Elzbietos katalikų li šventimu rūpinasi lietuvių ka
klebonaujant pastatyta “combination” namas,
---------'da nariai negali moeskčių užgoninė
patraukė
į
teismų
Cabažnyčia su mokykla. Mokyklų veda Šv. Kazi
talikų dienraštį savo parapi
X Nuliūdome, kai išgirdom, simokėti, tai kaip jie galės įmpbel
City,
reikalaudama
$5,miero
Seserys. Paskutiniu laiku kun. Juozapas
Daug žmonių klausinėjo a- k į
joje ir visame Pittsburgo mie
vienas mūsų parapijonų,. žangų užsimokėti, kad pamadaug
dėmesio
kreipia į dienraščio “Draugo”
pie Šv. Pranciškaus Seserų
127.00 už nemokėtų sųskaitų į s|e ^platinti. Nors daugelio
B. Kumpis, sunkiai serga tytų programų?
praplatinimų Rytų Pennsylvanijoje. Linkime
vienuolyno istorijos knygų, ir West pe„n ljgonin5je. Lai Di(J Baigdamas noriu patarti už 1932 m. ir sausį, vasarį • darbų apkrautas, vienok kle
kun. Juozapui pasisekimo kaip parapijos, taip
nekantriai laukė josios pasi vas jam duoda sveikatos.
taus gerbiamu! klebonui, kad 1933 m' už gydy”1« miesto
bonas sveikas, malonus ir lin
ir spaudos darbuose.
rodant.
i
ksmas ir dideliu pasiryžimu
X Labai malonu girdėti, taip dirbdamas nuosekliai vi- 6onni«
Šiuo n ii pranešama, kad kny- kad nn-lslj vaikinai choristai į su labui, o daugiausiai jau
X Mūsų miesto bankai vėl varo pradėtų darbų pirmyn. Apveizdos vedinių. Knyga už- lauko pusės priešakio arcliiga jau išėjo iš spaudos ir jų tokj entuziazmų parodo kas nuomenei, kurių čia savo pa- yra kritiškam padėjime. Nuo Klebonas džiaugiasi, kad su vardinta “Dievo Apvaizdai tektūra labai daili. Viduj stugalima gauti kiekvienoje vie- dnk choro. Anų dienų pabė- stangomis sutraukė į vienų kovo 1 d. keletui dienų susta- dienraščio pagalba parapijos Dėka Šv Pranciškaus Vie- lpų nebėr, viskas remiasi ant
toje, kur Seserys Pranciškie davojo vargonininkė, kad jai'grupę ir padarė vienų veikia- bdė išdavimų depozitų.
darbai geriau sekasi tvarkyti nuolvno Istorija.” Šv. Pran-: keturių sienų.
ir žmones lengvinu įtraukti į ciškaus Vienuolyno istorija la-J
Pietums nuvažiavau pas satęs mokytojauja, ir pačiame reįkįa kįtų gajdų .Akies mirk -i ntį kūnų, kuris rodo gyvybę: v Pnc
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T
E.
vienuolvne
Pittsburghe
h
nv’
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•
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•
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.
.
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XI
ns
mus
apsilankė
J,
vienuoryne, r insDurone. mn snyje Vlsl PUbruzo, “šmūkšt” ų palinkimų lietuvybei; būtų
katalikiškos akcijos darbų,
j bai įdomi ir verta kiekvienam vo klebonų kun. Ig, Zimblį.
Kovo 2 d. ryte pasukau į, lietuviui su ja susipažinti.' 1926 metais man teko gv Jur.
gos kaina $1.00.
įr tuojau įkinko K. Sargan-1 gera, kad suorganizuotų ir su-1 C’
Knygų paiašė pačios sese- Jukų, kad jis sukolektūotų rei-Į augusiems kokių naudingų arkivyskupas Edvard A. Moo- Pittsburgo kalnus, kur randa-! Šių gražių knygų galima gau-lgio par klebonui daug padė.
rys. Puošniausia ir įdomiausia kalingus pinigus ir, “bv gol-j draugijėlę. Aš užtikrinu, kad ney- Kadangi čionai yra jo tė si Šv. Pranciškaus Seserys.
kreipiantis: Sisters of SU tį
nuQ f(>
muJu ar
svečiuosis porų sa-jjau sukako 10 metų, kaip į Francis, Mt. Providence, S°-1 čiau ’ susidraugavome. Anais
jos dalis yra tai paveikslų į- ly”, taip greitai kaip “magi- po kleb. globa ir pr iežiūra tovaičių, o paskui važiuos į lto-Į Pranciškietės įkūrė savo vie- uth llills, Pittsburgh, Pa.
i .
. ... r
vairumas, parinkti iš Seserų cian” kralikas iš rankovėj, kia dr-ja gyvuotų,
1
1
1
?
' laikais klebonas daug sirgugyveninio ir vienuolyno isto- ,atsirado naujos gaidos iš ku-j Kovo 5 d., gavęs progų at- in9 Velykų šventėms ir apvai-' nuolynų ir trumpu laiku pa- i Iš pasikalbėjimo su gerb. Į juodavo dabar -au dau
sveiubuotės įvykių. Pa- ;rių dabar taip širdingai gie- silankiau į parapijos svetai- kščiojimui 1900 metų nuo mū-įdaryta daug gražaus katali- Motina paaiškėjo, kad Šv. ,
'
ar ^au
rijos ir darbuotė
kesnis ir taip nenusiskundžia
ti istorija yra trumpai ir i- da, kad net bažnyčia dreba. nę, kur jaunų vyri} draugijėlė S1-l Išganytojaus mirimo die- kiško darbo. Gerb. Motina Ma Pranciškaus Seserys yra la
į sveikata. Kun. lg. Zimbliui
spūdingai aprašyta. Seserims j X Girdėjau, klebonų skel- turėjo “card party”. Labai nos- J- K. arkivyskupas A. rija Dovida sumaningai va bai susirūpinusios mergaičių
netrūksta jumuro, nes seka
Tam
nepigiai atsieina jos išleidi- biant,- kad tretininkės, ateina- nustebau, kada patėmijau vi- Mooney yra Apaštališkas Šv. dovauja jau antrų tri-metį ir akademijes klausimu.
t ai
mas. Daug tų knygų reikės ntį sekmadieni eis bendrai prie sai mažų būrelį publikos —-Tėvo delegatas Japonijai, pa-j šiš vienuolynas daro gražaus ■ reikalui jau yra numatytas

MT. PROVIDENCE, PA.

parduoti, kol išlaidos apsimo- Komunijos ir tuojau po pirmų maža jaunuomenės. Bet tie, ku skirtas 1930 metais. Jo broli ; Pr(bD'<‘S0- , Paminėti 10 metų1 fakultetas, kurio kaikurie na-;

kės. Tat

a

seserys nuoširdžiai Mišių gaus Generalę Absoliu- rie dažniau ten lankosi, sako, įr sesuo gyvena Youngstow- darbuote &v- Pranciškaus Se- riai dar lanko T’niv<‘r,sihd? ir Į
Lt.v. specializuojasi «,L.»,n....;.n.
uius.
m!
i,i, u
j
serys išleido iliustruotų knyakademijai «.
apasakaitė
s
palengvina
darbų.
gų, kurioje nušviečia savo į- tatinkamuose moksluose. Die
K. J. Žvirblis sikūrimų ir maloningų Dievo ve padėk sesutėms visuose jų1 Vakare užsukau į “Academv of Music” auditorijų,
darbuose.

kviečia paremti jų pastangas, cijų. Po to bus Konferencija, kad labai gražus būrelis pub- n»e
ir ta maža auka įsigydami pui Klebonas sakys pamok-lų. G. likos gtsilankė. Bet aš tuo nė
šių knygų, prisidėti prie nau- į Miniotienė, pirmininkė, sušau- galiu savęs įtikinti. O gal aš
dingo darbo — vienuolyno pa- ks .susirinkimų tuojau po Ko- klaidingau matau,
laikymo.
nferencijos.
“Mikycius”! Klausiu jūsų, jaunuoliai, ar
Gerb. kun. kapelionas J. V.
tik kozvromis galit šavo pro
Skripkus ir šiame reikale pritų lavinti? Jei jūsų tarpe nė
L buvo pirmutinis. Jis pradėjo
ra tokio, kas galėtų surengti
™"knygų pirkimo darbų skirda- _
kokių moksliškų paskaitų, tai
Laikas nuo laiko tenka pa-

j

I kreipkitės prie savo vado —
pač Lietuvoje. Kas daugiau! S. !‘''mytl tramP» žinuCig iž ,ntt _________
klebono. Jis, be abejonės jums

----------------- ,8li inažai hetuviais apgyreu-' patarnaus.

Tai tiek

tos kolonijos. Bet tūli “litera
X Šv. Pranciškaus parapi
tai”, vargindami plunksnų, ra
jos
varg. Jos. Sabaliauskas su
šo į laikraščius, berdami karPraeitų penktadienio vaka tų pipirų į didesnes mūs or- choru, girdėjau, rengia kų tai
rų nuėjau į bažnytėlę, Kry ganizacijas ir draugijas, būk nepaprasto. Nors neteko sužižiaus Kelius apeiti. Žiūrau ba jos nieko neveikia. Tokį už- jnoti, kų tokio rengia, bet yra
žnyčia pilna žmonių Paina- metimų pastebėjau “Draugo” malonu giidėti, kad parapijos
niau sau, tai jau tas patiks jKr. 51 žinutėj iš mūs inies- jaunimas nesnaudžia. Dabar
klebonui, nes jis sekmadieniais jtelio. Įleiskit, gerbiamieji, parapijonys viens kito kinu ivi; ragina žmones, kad nenppadaryti šių pastabų: Ka nėja, kų jie čia rengia? Ar
leistų Kryžiaus Kelių ir kitų įdangi čia randasi didelė be- į balių, teatru, ar koncertų? Viparnaldų. Ir teisybė, Kryžiaus Marbė ir žmoneliai per ilgus,8’ įdomauja. Tat lauksime jų
Keliai didelį įspūdį man pa-'na tus suvarginti, taigi, be a- pasirodant. Valio YoUngslowdarė. Jaučiausi užsidegęs ne- bejonė.;, ir draugijos turi nuo-jn’° jaunimas!
apsakoma meile dėl Dievo, stolio panešti ir nukentėti vi- Į X Florienė iš Girard suncKnris tiek daug kentėjo dėl sokius priekaištus be jokio pa galėjo ir tapo nuvežta į šv.
manęs menko sutvėrimo. Jau-'Hiato. Kad mažiau veiklumo Elzbietos ligoninę, l^ai Aukš
čiausi, kad Jis man nušluostė.!randasi, tai kiekvienas iš pro-jčiausias jai suteikta sveikatos
vargo i? ipaustų ašarėlę ir kad itnujančių gali suprasti tikrų greitam sustiprėjitnui.
Jis mano širdžiai suteikė su- priežastį. Organizacijų ir drau
X Youngstown’o šelpimo o
raminimo balzamų. Pamaniau gijų finansiškas stovis yra la-, nganizacijos visam paviete asau, kam man rūgotr dėl šio bai kritiškame padėjime ir pa'teinantį pavasarį sumanė duopasaulio vargų ir rūpesčių ir gal bos mažai yra galima tikė-Įti darbo ant kelių ir miestui
pagalios net ikti kantrybės, ku tis kol krizis progresuoja. B>- valyti. Pirmiausia duos tiems,
ri tik įtraukia į desperacijų pinigų nėra nieko galima vei I kurie dabar gauna pašalpų,
jei mano Sutvertojas duoda kti, o uždarbis yra šiuo mo t. y. turės už tai atidirbti.

6RADDGGK, PA.

kur p-lė Emilija Mickūnaitė
A'akare apie 9 vai. pasie- į dainavo keletu gražių dainų.
kinu Philadelpbijų ir. užsukau Publikos būta apie ,4,000. Ži
pas kun. J. č’epukaitį. Šv. noma kone visi ne lietuviai.
Andriejaus par. klebonas yra Visgi p-lė E. Mickūnaitė drį
dienraščiui “Draugui” labai so dainuoti net 3 lietuviškas
DIDELIS PASIRINKIMAS NAUJŲ KNYGŲ
i simpatingas ir rūpinasi jį iš- dainas svetimtaučiams, kurie
GAEBINGA BŪTI TIKRAM KATALIKUI, J. Mačernis į platinti tarp savo parapijonų. mūsų kalbos nesupranta. Sve
kaina............................................... ........................................ JBc. į Be-dienraščio “Draugo” rei- timtaučiai plojo nemažiau lie
NAUJŲJŲ AMŽIŲ ISTORIJA,parašė
Dr. J.Totoraitis,!
kalų, kun. Juozapas taip pat tuviškoms dainoms, kaip ang
*
kaina .......................................................................................... 75c. daug laiko pašvenčia ir padė- liškoms ir itališkoms.
Tur
KRUVINATS KELIAIS, MnnigirdasDangūnas 4-rių
veiks- į damas Šv. Kazimiero Sese- būt, lietuvių kalba pirmu syk
mų drama, kaina ................................................................... 25c. rims
šv. Juozapo—Mari jos į Amerikoje buvo iškelta tokio
ŽMOGAUS TIKSLAS, Devynios Konferencijos, parašė kun.1 Viloje netoli Philadelpbijos. je aukštumoje muzikos sri
Pranas Jakštas, kaina.......................................................... 50c. Nors kun. Juozapas yra jau- tyje. Emilija, garsink lietu
G1ESMYNAS, paruošė kun. J. Tilvytis, M. I. C. 49G pusią-į niausiąs lietuvių Philadelpbi- vių dainų gražumų po plačių
pių knygos formoje, juodais kietais apt. kaina .. $2.00 ! jos kelbonas, bet’jisai labai jų Amerikos įvairių tautų vi
TEOLOGIJOS ENCIKLOPEDIJOS KURSAS, parašė kun. daug dėmesio kreipia į visuo suomenę.
Pr. Būrys M. I. C. Lietuvos Universiteto Profesorius, menės reikalus.
Kovo 4 d. Pagerbimui Šv.
Kovo 3 d. Būti Philadelphi246 puslapių kaina ........................................................... $1.75
, . . .
..... •
, Kazimiero nukeliavau į Šv.
TRUMPA APOLOGETIKA, parašė kun. Pr. Būrys, M. I. C. i joje ir neaplankyti kunigų Pa'i tęazį,nįer0 s«-s -rų Šv JuozaLietuvos Universiteto Profesorius, Trečioji pat. laida 75c. trijarko kun. Juozap > Kau— po-Marijos Vilų netoli Phila-

Knygos

YOUNGSTOWN, OHIO

mas jas savo giminaičiams y

k

ŠVENTAS PRANCIŠKUS ASYŽIETIS, gyvenimo aprašy lakio, tai būtų stambi klaida.
mas, ii 7-tojo Vokiškojo leid. lietuvių kalbon išvertė, kun, Tat rytų nusiskubinau į Sou
knn J. Bikinas, kaina ................................................. 90c. th Side. Nors paskutiniais i
Šv. Kazimiero
PASLAPTIS GYVOJO ROŽANČIAUS, lapeliai, kaina 15c. laikais teko
par.
kĮeboiiui
daug
pasidar
LIETUVOS ISTORIJA, parašė Antanas Alekna, Antra pra
platintoji laida, su penkiais žemėlapiais, kaina ...... 80c. buoti atstatant bažnyčių, vis
ŠVENČIAUSIASIS SAKRAMENTAS, par. kun. V. 'šcške- gi nei kiek neatrodo senesnis,
vičius, kaina..........................................................................20c. kaip buvo du metai atgal.

delpliijos. Sesuo Marija Juo
zapa, namo vyresnioji, išrodinėjo ir namo ir gamtos gra
žumų. Namas neperdidelis,
bet jaukus. Jame įtelpa 49
gyventojų. Seserų, rodos, čia
gyvena apie 10, gi auklėtinių
apie 20. Gražus naujas Kris
DIEVO AKYVAIZDOJE,vertė Byrąs, kaina................. 40c. Daug brang!,I ats,mimam kle, (aus Hllžny<,i()S ,|orhaSi kuri„
y, Mnai su_
5,009 ALKANŲ VYRŲ, vertė K. Zajančkauskas, M. I. C. bonas papasakoja. Maža, ku- j Ry(1J ,i(,tuviai
(,ahar jau
,a
kaina ................................................................................... 15c. nigiį Amerikoje mato lietuvių;

tulaitis, M. I. C. gerais apt.. 269 puslapių kaina
NAUJA CENTO PRAMONĖ TUO JAUS PARSIDUODA!!!
Nuo vlono iki ponklų rentų "Big Flnsk” Spėriai. Krautuvės perka viena, du tris ar
dauginu po $1.00. PardavAJul (eina $2.20 Cnah ir pardavėja* gauna ••Dovaną’' kurią
Rali parduoti už ». i.oo. Viskas > riluilinga parūpinta .linus kainuoja fi.lr. I žntsnkyklto
Itin. giioiuui lu/iiuj už. $7 S0 ar pa«tų»klf 72c paStu. Clileagon vyrui atsiftaukite J ofisą.

PARISIAN RING COMPANY
lo HorUi Dearbvrn Street,

“Dept J.1

CHICAGO, ILL.

katalikų gyvenimų iš pat toli- j džiaugt;8 Ko, ki,nioa į8taigos
$1.00 mos praeities, kaip kad Šv. vaisiaig

SIELOS TAKAI TOBULYBEN,parašė kun. D-ras K. Ma

Siunčianti užsakymų, prašomi siųsti ir pinigus.

“Draugas”
2334 So. Oakley Avenue

Kazimiero par. klebonas, kun.

! Jnnzapas Kaitinkis. '

f

!

Oa"lta’ kur‘ "Psl’Pa Pali

Sv. Kazimiero naujoji baž-; nam«- ,luo(Ia <Ia«K
Siyėia laimi panaši į Sv. Aula- ’ J08' Ka,Ia enieagietės

Chicago, Illinois. no bažnyčių, Cicero, III.

Iš

(Tųsa § pusi.)

savo

X

Ketvirtadienis, kovo 1(5, 1933
Kep

D R A U O A R

balsai visiems teikė pasigerė je aukštumoje ir palinkėti,
kad ir toliau dirbtų mūsų dai
jimo.
Po 15 min. pertraukos pra nos meno srityje.
Tel. LAFAYETTE 8057
Tallat-Kelpšos sidėjo antroji programos da Beje, koncertui vargonirJagiesmėmis:
J. Lc'ir buvo labai men- *
DR. A. RACKUS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
“Gailesčio giesmė”, Parks’o lis — kantata Kristaus KanGYDYTOJAS. CHIRURGAS
>
čia.
Scenai
atsiskleidus
išeina
^kas.
Dviem
atvejai.!
vedėjus
6147 WEST 25th STREET
“Linksmybė mano Jėzau e. i
X—SPINDULIAI
kun.
A.
Valančius
ir
savo
graturėjo
daryti
jam
pastabas,
o
|
GY
3i47So.
wV?4
cdBt
GA8
Vai.:
2—4 popiet lr 7—8:30 vai. vak.
su Jovaišaitės solo ir pirmos
Tel. CICERO 662
3051 W. 43rd St.
žia,
gerai
pi
įruošta
kalba
pebaigiant
kantatų
pats
vedėjas
ou«°
vuiandos:
1-4
i
r
6-8
vai
vak
dalies finalui pasaulinės gar
lr
Itvslilcnpijoe Ofisas:
W. »iuUi st. (Prie Archer Ava. netoli Kedzie)
Nediduke 300 vietų Kiniball
vargonais
Ir iš-1,
---- -------„----- „ groti. ..
V,
------ryt010—12
alundos:
2024 W. WASU1NGTON BLVD.
senybės — Beethoveno kuri į kelia klausytojus devyniolikaI !turėjo
Valandos, nuo S Iki S vai. vakaro
tiesu, vargonai Pasirodė lirr no- Scicdonils lr Nedėliomis pagal sutartį
Kitos vai. aut VVashington Blvd.
salė viduiniiestyję kovo 3 d.
šimtmečių atgal (j Jeruzalį, i tiesų,
vargonai pasirodė lig no-,
Seredomls lr nedėliotus pagal
4:30 — 6:30 kasdien
niu
“
Garbinam
Tavo
Vaida.
”
kone pilna prisirinko dainos
Telefonai; Kedzie 2450—2461; arba
vienų dviejų aukštų namų — tie patys.
sutarties
Cicero 668. Rez. tel. Cicero 2888
meno mėgėjų, kad pasiklau Be choro, pirmoj daly solo i vakarienbutj, kur Kristus su Koncertas publikai paliko
X—RAY
Tel. Cicero 1260
sytų šventojo koncerto, kurį giedojo A. Čiapas “Tėve mū 'savo apaštalais valgo paskuti- kuo gražiausių įspūdžių. I. S.
Res. and Office
Office Phone
dentistas
Proapect 1028
2359 So. Leavltt St
davė jau pasiskelbęs L. V. sų (Vanagaičio), A. Zamb nę vakarienę, apie 9 vai. va1446 So. 49th Ct.
Cicero, III.
(Janai 0706
Utar. Ketv. ir Pėtnyčiomls
LIETUVIS DENTISTAS
“Dainos” choras su savo ve “link mane, o Dieve” (Rišlia- karo. Paskui mėnesienoj pro
10 — 9 vaL
Vai.; kasdien nuo 10 v. ryto iki 9
4147 S. Halsted St
valandai vakare
r’io) ir A. Ančiūtė “Sveika Įn;jegt0 vartus nuveda į Alyvų
dėju muz. J. Sa.uriu.
Chicago
Paued., Sered. lr Subat. 2 — 9 vai.
Nedėllomla ir Seredouiia auaitarus
PHYS1CIAN AND SUROEON
Visi daržų, kur įvyksta išdavystė
4847 \V. 14tb St. Cicero, ilk
Programa susidėjo net iš 23
— Marija. ” , (Vanagaičio).
.
v. . .
2403
W. 63rd St., Chicago
,
, . - • ,
trys giedojo gražiai, įspudin- ir po to, su trukšminga žydų
X Moterų Sų-gos 21 kuopos Phone Boulevard 7041
numerų, padalintų j dvi dali. j
.
OFFICE HOURS:
TEL. LAFAYETTE 7660
-r,.
- - . .
gai, bet labiausiai klausytojus minia, gražina atgal į miestų susirinkimas įvyko kovo 5 d
2 to 4 and 7 to 9 P. M.
Punioje dalyje devynis mime
J J
Sunday by Appolntment
rus išpildė choras ir skyrium ĮsuzaveJ° A- Anciute. uieuo-ipas Komos paskirtų viršinin- Sus-mas buvo skaitlingas. Sva
DENTISTAS
HEMLOCK 8161
solistai, trijo ir kvartetai. dama šių visų gražiausių inal- į |<ą Pilotą ir ...čia prasideda rstyta daug dalykų. Per įvyGydytojas ir Chirurgas
dų ji savo gražų, lengvai vai- i kantata. Taip visas choras, Įkusį Vakarų vasario 26 d., pa4645 So. Ashland Avė.
Programų choras atidarė su donia balsų taip stipriai su-j taip mergaičių, vyrų chorai, rap. salėj, padaryta virš $100
4140 Archer Avė.
Arti 47th Street
Haydn’o giesme “Dangus Die junge su jausmais, kad visų taip solistai Saurienė, Benai- 'pelno, kuris ėjo parap. naudai,
Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare
(Naryauckas)
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
vo gale apskelbia,” kuri yra publikų pagavo ir ne vienam tienė, Kaminskas, Tenzis nuo |Vakaras buvo įvairus — su TeL Canal <122
Kės. 2136 W. 24th St.
2420 West Marųuette Road
TEL. CANAL 0402
nelengva technišku atžvilgiu. norėjusi ilgiau tame pagavi- pradžios iki galo žavėjo klau- programa ir šokiais. Komisi
VALANDOS:
I
9 iki 12 ryto: 7 iki 9 vakare
Lengvu, sklandžiu, discipli- ine būti, ir klausytis, kiaušy- svtojus. Pirmieji trs solistai ja Visiems dėkoja už atsilan
tsilan
Rea. Proapect 6659 1 Utarn. ir Ketv. vak. pagal sutartį
'Tel. Canal 0267
DENTI8TA8
Rez. 6456 S. MARLE WOOD AVE.
ir galingu ■giedojimu jis...
,
« ; jau pažįstami Chicagos dai -kynų.
Onytė
2201
West
22nd
Street
is kiekvienų
susikaupusį
kiekviem) susikaupusi
trfo nos men» mėgiančiai publikai ' "■"■""■"mmsssi <r vsmsnansBmmmsnnMsmnaa
(Kampas Leavltt 8L)
Tel. Lafayette 5793
HH&sytojų
pakele nuo žemės
žemes į
* 1
•’
. kaipo
-----pirmaeiliai
;----- :i;_- dainininkai
įsytojų pakėlė
Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
Gydytojas ir Chirurgas
parodė
lr
kvartetas.
Sųskambos
atžvi

Nuo
1
iki
8
vakare
begalines erdves ir
PADĖKCCiĖ
1821 SOUTH HALSTED STREET
Tenzio debiutas visiems buvo
BeredoJ pagal sutarti
lgiu
labiausiai
patiko
trio
(Sa
Dievo galybę bei žmogaus me- j
Reaidencija 6600 So. Arteaian Avė.
' ibonytė, Palionytė, Gadeikaitė Surprizas. Tai dar jaunas vaiVai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak.
nkumų. Nemažesnio pasigėrė
Valandos: 11 ryto Iki 4 po pietų
kinas, bet didelių resursų. Nuo
Office: 4459 S. California Avė.
Dr.’C.K. Kliauga
•6 Iki 8:30 vakare
jimo choras taip pat kiaušy- [ir Šauliutė solo) “Sveika
. širdžiai patartina jam tobuliNedėlioję pagal sutartį
DENTISTAS
tojams davė ir kitomis trimis į rija” (Abt’o). Gražiai sulieti nti Dievo dovanų — balsų.
Phone Canal 6122
2420 W. Marąuette Road
Per daug vietos užimtų, kad '
ir Res. Grovehill 0617
arti Western Avė.
DR. S. BIEŽIS Tel. OfisoRes.
G R A U O R I A i:
67 37 S. Artesian Avė.
Valandos: nuo 9 Iki 9
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
at-kirai sužymėjus kiekvienų
Phone Hemlock 7823
kantatos numerį (o jų buvo
2201 West 22nd Street
Phone Boulevard 4139
LACHAVICH net 14). Bendrai choras ir so i
Valandos: 1—3 ir 7—8 vak.
4K70 *VT)VTOJ<I
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Seredomls ir nedėliomis pagal sutarti
2423 West Marųuette Road
Ii
tai
savo
užduotis
atliko
la
j
IR SŪNŪS
REZIDENCIJA:
Vai.:
2-4 lr 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto
6628 So. Richmond Street
LIETUVIS GRABORIUS bai gerai. Choro vedėjo pasta
GRABORIUS
Nedėlloj susitarus
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. ngomis, kad ir gana sunkus,
Telefonas Republic 7868
Musų patarnavimas
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
A.
A.
sudėtingas veikalas ryškiai in
Ofiso: TeL Victory 6893
visuomet sąžiningas ir
darbu busite užganėdinti
nebrangus, nes neturi
JONAS
LABANAUSKAS
Tel. Canal 2 515 arba 2 516
terpretuotas. Nežiūrint didelio į
me išlaidų užlaikymui
Rez.: Tel. Drexel 9191
Mirė Kovo 8 d., 1933 m., o
2314 W. 23rd PI., Chicago
skyrių.
kolektyvo (virš 100 narių),) •po gedulingų pamaldų šv. An
tano bažnyčioj tapo palaidotas
Moterų ir Vaikų ligų
--------------i
Nauja, graži ko
choras
gerai
disciplinuotas
ir
j šv. Kazimiero kapinėse Kovo
1439 S. 49th Court, Cicero, Ik.
13 d.
- Specialistė
Šiuomi reiškiame gilios pa
pakankamai lankstus. Dėl to!
TEL. CICERO C 9 27
plyčia dykai.
Rusas Gydytojai u Chirurgas
dėkos žodžius kunigams už )4145 ARCHER AVE.
jam nebesunkūs nei sunkieji
spudingas pamaldas, kun. H.
Ofiso TeL LAFAYETTE 7287
Specialistas odos ligų ir
J. Vaičunul, kun. P.r. Juškevi
3307 Auburn Avenue
Telefonas Yards 1138
LIETUVIS AKIŲ
kuriniai. Šis koncertas, tai bu
čiui ir kun. Klorui; vargoninin
Ofiso vaL kiekvienų dienų nuo » iki
veneriškų ligų
kui A. Mondeikai Už išpildymų
SPECIALISTAS
vo dar vienas choro atestatas
gražiai muzikos dalė ir grabne12 ryto (išskyrus seredomls). Taipgi
šiams kurie nulydėjb' a. a. Jo
Palengvins akių įtempimų, kuria nuo 4 iki 8 vai. vakare Utarninkats Ofisas 3102 So. Halsted St.
nų j kapines.
*atl priežastim
galvos
skaudėjimo, (r Ketvergals.
Graborius ir Balsamuotojas savo dailios meno tobulinimui
Kampas Slst Street
Taip gi norime padėkoti grauvaigimo,
akių
aptemmlo.
nervuotuparodyti.
Taigi
tokiam
kolek

boriui
A.
Petkui
už
jo
man

Vai.:
10
—
11 v. ryto. 8—4. 7—9 v. v
Res.
Tel.
Uyde
Park
3305
LIETUVIS GRABORIUS
tno, skaudamų akių karštj.
Nuiiau
Turiu automubilius visokiems
dagi! ir simpatiškų patarnavi
Nedėllomla
tr šventadieniais 10—11
tyvui
ir
su
tokiu
dirigentu
tik
sataractua
Atitaisau
trumpų
regysts
Didelė graži koplyčia dvkal
mų, kuris mums palengvino pa
u 'omui, regystę.
reikalams.
Kaina
prieinama
kęsti nuliudimus ir rūpesčius.
718 WEST 18th STREET
koncertuoti, koncertuoti.
Išreiškiame padėkų visiems gi
Prirengiu teisingai akinius visuose

DAKTARAI:

CHICAGOJE

ŠVENTOJO KONCERTO
. PASIKLAUSIUS

DR. S. A. DOWIAT

DR. A. G,. RAKAUSKAS

DR. ATKOČIŪNAS

DR. GUSSEN

TOWN DF LAKE ŽINUTĖS

DR. J. J. KOWARSKAS

DR. G. Z. VEZELIS

DR. F. G, WINSKUNAS

DR. V. S. NARES

DR. 6.1. BLOŽIS

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. J. J. SIMONAITIS

A. MASALSKIS

DR. VAITUSH, ŪPT.

DR. SUZANA A. ŠLAKIS

DR.A.A.ROTH

I

STANLEY P. MAŽEIKA

S. M. SKUDAl

3319

Tel. Roosevelt 7532

AUBURN AVENUE
Cbicago. Dl.

Pastebėtina, kad šiuo metu
į L. V. “Dainos” chorų su
braukta visos įžymiausios Chi
cagos lietuvių muzikos ir dai
IR LAIDOTUVIŲ
Laidotuvėms patarnauja man GRABORIUS
VED fikJAS
uos meno pajėgos. Taigi svei
dagiai, simpatiškai ir Labai pi 1646 WEST 46tb STREET kinti reikia uolaus dirigento
Tel. Boulevard 8202—8412
giai. Liūdnoje valandoje pa
. pastangas iškelti chorų tokio-

I. J. BAGDONAS

I.J.ZOLP

laukite

minėms, draugams ir visiems
dalyvavusioms gedulingose pa
maldose ir lydėjusiems į ka
pines.
O tau mylimas vyreli ir bra
ngus tėveli lai Gailestingas Die
vas suteikia amžinų atilsį
Nuliūdę lieka: Moteris, Duk
terys Ir Sunai.

Tel. CICERO 194

SYREWICZE

Republic 3100

2506 W. B3rd Str.

GRABORIUS
Laidotuvėms pilnas patarnavimas
galimas už 826.00
KOPLYČIA DYKAI

1344 S. 50th Avė., Cicero, Iii.

GRABORIUS

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ

ĮSTAIGA

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

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS
Didyste Ofisas

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

Tel. iAfayette 3572

J. Liulevičius
Graborius
ir
Balsam iiotojaa

Patarnauja Chi
cagoje lr apiclinkfije.
Didelė Ir graži
Koplyčia dykai

4002 Archer Avė.

J. F. RADŽIUS

'PIGIAUSIAM LIET. GRABORIUS
CHICAGOJE

Laidotuvėms patarnauju geriausia ir
pigiau negu kiti todėl, kad priklau
sau prie grabų išdlrbystės.
OFISAS
668 WE8T 18th STREET
' Tel. Cannl 6174

Daktaras
Kapitonas
Pasauliniame kare

lenAla.m

DR. T. DUNDULIS

GYDYTOJAM Mt CUlltLRGAM
OFISAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 S. ASHLAND AVE.,

4142 ARCHER AVENUE

Valandos nuo 10 ryto iki 8 vaka- Ofiso valandos: nuo t iki 4 lr nuo
Tel. Virginia 0036
'^^•dėliomls pagal sutarti.
iki S vai. vek. NedėUamis pagal
KREIVAS AKIS ATITAISO J TJRIJM
sutarti
• 4 LAIKĄ SU NAUJU TftRATarifu
Ofiso Tel. t Boulevard 7820
DR. MARGE1UO
daugelių atsitikimų akys atitaisomos
Mamų Tel. t Proapect 1030
be akinių. Dabar kainos perpus piPRANEŠIMAS
iSft taSS’iST’ MwKI
’*• PHONE GROVEHILL 0027
Valandos: 2-4: 7-9 P. H.
Persikėliau 1 erdvesnę lr patogesni
vietų
4712 S. ASHLAND AVI.
Trečiadieniais ir sekmad. susitarus
8325 SO. HALSTED ST.
Vai.: nuo 10 ryto iki 2 po pietų U
Tel. Boulevard 7589
nuo 6 iki 8 vakare
Šventadieniais nuo 10 Iki 12
Lietuvis Gydytojas Lr Chirurgas
Phone BOULEVARD 8482
0859 SO. VVESTEKN AVE.
Chicago, Iii.

Tel. Yards 1829

Koplyčia Dykai

Tel. CICERO 2109 ir 859-J.

ItlOS

DR. M. T. STRIK0L1S

DR. J. W. KADZEWICK

ANTANAS PETKUS
4830 WEST 15th STREET
Cicero, Illinois

! ztsiukimuose. •gsaminavkuas daro
mas su elektra, parodančių
,
•tas klaidas.
Bpeciolš atyda atkreipiama moky-

PETRAS OCKASKIS
Mirė Kovo 14 d., 1933 m.,
8:15 vai. vak., 52 metų amž
Kilo iš Kauno rėd., Tauragės
apskr., Šilalės parap., Tullnlų
miesto. Amerikoje Išgyveno 32
metus.
Paliko
dideliame nubudime
moterį Stefanijų.
tris sūnūs:
Bronislovų, Steponų lr Vladis
lovų; dvi dukteris Aldonų ir
Mildų, seserį Teresę Šelikienę
ir brolienes Aleksandrų tr Ka
zimierų ir gimines.
Kūnas pašarvotas 4 736 So.
Komensky Avė. Laidotuvės įvyks šeštadienį, Kovo 18 d, iŠ
namų 8 vai. bus atlydėtas į
Nekalto Prasidėjimo P. Šv. pa
rap. bažnyčių, kurioj įvyks ge
dulingos pamaldos už velionio
sielų Po pamaldų bus nulydė.-r
tas į šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai
kviečiame visus
gimines, draugwųges Ir pažystamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Sunal, Du
kterys, fSosuo ir Krolienės.

DR. G. SERNER
LIETUTIS AKIŲ SPCIAUHTAS

DENTISTAS

Prie Y. M. C. A., Roseland
Gazus, X-RAY, etc.

Hou.evaru Issv

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 WEST 35th STREET
Kampas Halsted SL
Valandos: nuo 10—4: nuo
na*.

IS

Iki

Specialistas U
Rusijos

GYDO VISAS LIGASi VYRŲ tR MOTERŲ PER 28 METUS NEŽIŪRINT
KAIP IfcSISENfJ
iENĖJUBIOS Ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA
8peelaltSkat gydo Ilgas pilvo, plaučių, Inkstų Ir pūslės, užnuodijimų krau
jo, odos, Ilgas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų Ir paslaptingas ilgas. Jeigu kiti ne
galėjo Jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite kų Jis Jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugel] metų Ir Išgydė tūkstančius ligonių. Patari
mas dykai.
OFISO VALANDOS: Kųwdle nuo 10 valandos ryto iki 1
valandai Ir nuo 5—8 valandai vakare. Nedėtomis nuo 11 ryto Iki 1 vai.
4200 WEST 26tta STkampos Keeler Avė.
Tel. Orawford 5673

Res. Hemlock 7691

lt

25 METŲ PATYRIMO

DENTISTAS
4712 So. Ashland Avenue
Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakare

DR. MAUBIGE KAHN.

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

Rezidencijos Tel.
Plaza 3200
*

DR. JOHN SMETANA,

DR.A.L.YUŠKA
I

gydytojas ir chirurgas

Vai.: 9-11 ryto 2-4 tr 7-0 vak.
Seredomls po pietų lr Nedšldiemaia
tik susitarus
I
1422 W. MAROUETTE ROAD
Res. Phono
Eugltwood 6641

Office Phone
\Vciitworth 3000

DR. A. R. McCRADIE

t—t

laidotuvėms patarnauja gra
borius EŽerskls.
Telefonas
Boulevard 9277.

WISSIG,

DR, P. P. ZALLYS
30 Laot llltb Street

VaSšltAmtst

TeL Grovehill 1691

Phone PULLMAN 0 856

VALANDOS:
Nuo 10 iki 18 dienų
Nuo 2 Iki 8 po pietų ’
Nuo 7 iki • vakare
Nedel. nuo 10 Iki 18 dienų

OPTOMETRISTAS

1R.CHARLESSEGAL“

1801 S. ASHLAND AVENUE

PerkėlO savo ofisų po numeris

Platt Bldg., kamp. 18 st. 2 auk 4729 80. ASHLAND AVI.
štas. Pastebėkit mano iškabas.
SPECIJ AUSTAS
Džiovų. Ifotsrų ir Vrrų T.lgų
Valandos nuo 9:30 ryto iki Vai.: ryto nuo 10—1> nuo I—4 no
8:30 vakaro. Nedėliomis nėra
pistų: T—0:80 vai. vakare.
Medinomis 10 iki II
skirtų valandų. Room 8.
Telefonas Midway 2880
Phone Canal 0523

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

7850 S. HALSTED STREET
ROOM 210
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

Tel. Lafayette 1016

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

TeL Wentwor<h 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTUM
Gydytojas ir Chirurgas
6558 S. HALSTED STREET
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare.
Tel. Ofiso Boulevard 6913-14
Rez. Victory 2343

DR. A. J. BERTASH
756 W. 35th STREET
Ofiso voLs nuo 1-8; nup 6:80-8:80
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DRAUGAS CHAMPS M E ET C. Y. 0. CHAMPS
8 CHAMPIONSHIP BOUTS AT THE G, Y. 0, CENTER
C. Y. O.

Draugas

Zazeekis
Margevičius
O’Leary
Zajauskas
Johnson
Žostautas
Žukas
A. Smith

A.
A.
C.
J.
P.
K.
G.

\

112
118
126
135
147
160
175

lbs.
lbs.
lbs.
lbs.
lbs.
lbs.
lbs..

H. W.

ADAM SMITH MEETS
CHESTER BUKOWSKI
IN FEATURE BOUT

S. Fuscaldi
S. Guardera
E. Giffee
P. KennealĮy
B.' LaMonte or-J. Purka
F. Krausas
.1. Porten

?inthony Zazackis, vių, “Draugo” boksininkų čeEKCERPTS EROM THE inwillthemeet
semi-windup.
{mpi jonai susi rems su C. Y. O.
------------------eempijonais.
Tai bus bent suCHICAGO DAILY PAPERS EVENING AMERICAN sirėmimas!
Knmščiuosis 16 če-

*mpijonų nuo 112 iki sunkaus
BUK0WSKI AND SMITH sv orio. Visi Chicagos laikrašIN C.Y.O. RING FEATURE čiai rašo apie tai. Atvykę tikSMITH AND BUK0WSKI
Chester Bukovvski and A- rai matysite musų lietuvišką
HEAD C.Y.O. RING CARD
dam Smith, C. Y. O. and Gold- jaunimą žengiant pirmyn ku
Adam Smith, former A. A. en (liovės heavyvveight hox-’ mštininku eilėse.
U. heavyiveight boxing Cham ing champions, ' respectivelv,
C. Y. O. čempijonai, daugu
pion, will meet Chester Bu- will meet in the feature bout
mas italai ir airiai. Bet kai
kowski, C. Y. O. heavyweight of the hoxing shovv at the
susirems sunkiojo svorio ‘Brau
titleholder, in the feature bout Catholic Youth Center tomorgo’ čempi jonas Adomas Šmi
of the regulai* vveekly shovv row night. Seven otlier bouts
tas su C. Y. O. čempijonu
tomorroiv night at the Catho- in all weight classes vvill be
Chester Bukowski, kuris yra
lic Youth Center.
on the card vvhieh brings to- lenkas, tai jau bus daugiau
The bout will be one of 8 ’gether the champions of the kaip kumštynės. Užvirs mūsą
between Draugas Lithuanian Draugas Lithuanian tourna- lietuviškas kraujas, šauksime
champions and topnotch per- jment held lašt Fall and the “Adomai, nepasiduok!” Ir ne
{best boxers in the C. Y. O. pasiduos.
fofmers of the C. Y. O.
! rauks.
*
Įžanga labai prieinama,
HERALD & EXAMIINER
50c. Pamąstykite, 8 imty
vien tik čempi jonai!
BUK0WSKI AND
j Lietuviai skaitlingai susiri
SMITH CLASH
nkime ir paremkime mūsij jau
Two stellar amateur heavynimo pastangas. Svetimtaučiai
pvc-ight boxing champions, A- (Šaltimiero kalba pasakyta nusistebės, o mes didžiuosi
per radijo Peoples Furdam Smith of Golden Glove
mės, kad turime Chicagoje ge
niture .Co. radijo va
fame, and Chester Bukowski,
riausius kumštininkus, kurie
landoje).
C. Y. O. titleholder, will meet
siekia Šarkio garbės.
Gerh.
Radio
Klausytojai:
in the feature bout \ of the
Iki pasimatymo C. Y. O. Ce
v eekly Catholic Youth Organi
Ir vėl Peoples Furniutre ntre ketvirtadienio vakare.
zation boxing show to he held Kompanijos dėka aš kalbu j
at the C. Y. O. Center Thurs- jus apie mūsų jaunimą., Šir Skaitykite ir platinkite
dav night. This bout, and se dingai ačiū p. Kriukui ir jo dienraštį “Draugę” ii
ven others in all weights, įstaigai už suteiktą progą.
make up the card.
Ketvirtadienio vakare, kovo remkite visas tuos pro*
Oscar Olianian, two time C. 16 d., 8 vai. C. Y. O. Centre, fesionalus ir biznierius,
Y. O. flyweight titleholder, prie Congress ir Wabash gat- kurie garsinasi jame.
-----------
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C. Bukowski
lightweights. John Zajauskas,
the
Lithuanian Champion,,
Marquette Purk, and Philip

________ Kennpally of C. Y. O. Botu
Tonight, at the C. Y. O. these bovs are rated very
Center, Congress & Waba.Ji highly and this bout promises
Adam Smith, Draugas Lithuanian lleavyAvė., the “Draugas” Lithua- į to contain a lot of action. It
įveight ehampion. nieets a tough foe in Chesnian team meets the C. Y. O. ,is going to be a olose fight.
ter Bukowski at the C. Y. O. Center tonight.
boxing team in a champlonPete Johnson A Slugger
sliip boxing show. There vili
Wait until vou see this of the city meet in the heavy recreation. The Catholic boy
be eight bouts, one in eaeh Johnson fellovv froin Cicero. vveight bout. Adam Smith, is told not to lose bis head
vveight, froin the flvvveight up Tle’s vveltervveight and a good Lithuanian Champ,
meets in the game, būt he mušt alto the heavyvveight. The first or.e too. ITe’s just ready to go. Chester Bukovvski, C. Y. O. vvays remember that boxing
bout goes on at 8:15 sharp.
He meets Boh LaMonte, a Champion. Botli these hoys are is only sport. He mušt strive
'clever C. Y. O. battler. This sluggers, būt I believe Smith to win, būt he mušt not shovv
Meets a fast Boy
Anthony Margevičius, the is going to be a slugging has the edge on Bukovvski. {anger or any other vice in
tough little flyvveight from mateli as both hoys are rated Smith lays them in there and character, būt on the contrary,
Bridgeport goes up against a good sluggers. This bout vvhen he does its eurtains for lie mušt demonstrate virtue.
liard foe when he faees Fns-į miSh‘ sw » taoek-out.
!his opponent. Smith is consi- Il People vvho attend boxing
caldi of the C. Y. O. team.! Frank Krausas, Lithuanian? Idered one of the hardest sulgshovvs notice that bouts conI
.
Fuscaldi is rated as a clever Žostautas, West Side, vvill ■ gers in the game.
of
I.duetede under the auspices
1
figliter būt this only encoure- defend our laurels in the midCatholic organizations give
ges Margevičius. They can’t dlevveight bout. He meets
more satisfaction than boxing
come too tough for him. He Frank Krausas, a tough 160
Icondueted hy non-Catliolic orcomes from Bridgeport and poundėr in a bout tliat proĮganizations. Kven iu the sport
The high ideals of Catliolithey’re tough out there too. ’mises lots of svvinging. The
of boxing the Catholic Church
Two Clever Boys
hoys are in excellent condi- city are very hroad and ex- sets her high ideals and inThe 1113 bout is going to he tion and neither one stops tend to every vvalk of life. structs the youth to ūse thi^
a corker. Two good boys. Fast svvinging until bis opponent The Catholic Church wishes form of recreation to build up
as lightning. Anthony Zazec- is on the floor and down for tliat all strive for perfection, ! strong, virilę character and
kis of Cicero goes up agajpst the coiint. They ouglit to let būt the higher grade of per i tlms to prepąre for vanous
fection she imposes upon none.
Šatu Guardera, C. "Y. O. Zazec- this bout go six rounds.
P’ofessions to which the young
The Catholic Church has its
kis is in trim and is going to !
Žukas Meets Posten
'men may be called.
give Guardera a tough hattle. { The lightheavyvveight bout jinonasteries, wherein men give
The Draugas Lithuanian
O’Leary Meets Giffee
sliould prove to be quite a up their entire life to prayer
Carl O’Leary, our Lithua- skirmish. George Žukas, our end good vvorks; she has its Champions versus the C. Y. O.
nian featlierweight meets Ed Lithuanian slugger from West nunneries, wherein vvomeu ehanips will e.vhibit many good
Giffee. Carl comes from Rock- Side is a game boy. He meets eonseerate themselves to God traits in boxing Most Rev.
dale, Ilk, the little town that a tough customer in John Por- by self-mortification and im- Bishop Beinard Sheil, the
turned out De Jule and Run- ten, būt not too tough for Zu- molation for the welfare of founder and Spiritual director
gaitis, tvvo clever Lithuanian kas. He’s one of the hardest youth and humanity at large; of C. Y. O. insists that young
fighters. Carl is no novice him- men in the ring to knock-out. i būt she raises no objection men in boxii}g are not to lose
self and he is out for a vieto- He gets heat once a vvhile būt for youth to indulge in decent their head and that at all
jsport and a certain amount times they mušt eurb the tenry.
not on knock-outs and some
dency to anger.
A Good Mix-up
of those decisions are prettv i of recreation.
I
The lightvveight bout brings elose.
The modern age has popultogether tvvo of the best hox- Į A Good Heavyvveight Bout arized boxing and now it is SKAITYKITE IR PLATIN
ers of the shovv, tvvo slugging i Tvvo leading heavyvveights considered a decent sport for
KITE “DRAUGI” ’

FIGHT FOR CATHOLICITY

SKAITLINGAI SUSIRIN
KIME į G, Y. U, CENTRĄ

CHAMPIONSHIP BOUTS

DRAUGAS LITH. CHAMPIONS
v.s.

CYO

CHAMPIONS

IHURSDAY EVENiNG, MARCH16,1933
C. Y. O.

CENTER

Congress St. and Wabash Avė.

8:15 P. M.
Draugas Boxing Committee: — Sitting (left to right) Ig. Sakalas, L. šimutis, Rev. .L Mačiulionis, chairman, ‘
.L Mohr, Al Knmskis; Standing: Jack Juozaitis, M. C. Pavilonis, secretarv, P. Šaltimieras and K. Savickas.

ADMISSION 50 cents
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