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MacDonaldas dirba už nusiginklavimo plano pripažinimą
PASITARĘS SUMUSSOLINIU, SKU
BIAI f PARYŽIŲ IŠVYKO

SĄMOKSLAS PRIEŠ HIT
LERĮ

CHICAGOJE

MUNICHAS, Bavarija, ko-'
vo 21. — Vietos federalinis po
licijos viršininkas
paskelbė
kad čia kesintasi nužudyti fa
šistų vadų kanclerį
Hitlerį.
Sųmokslan įvelti vokiečiai ir
rusai komunistai, kurie
pa
bėgo. O kancleris Hitleris pas
pruko į Berlynu.

SUVAŽINĖJO IR PAMĖTĖ

Nežinomas automobiliu va
žiuotojas ties Clark ir Wells
gatvėm suvažinėjo
laukian
ŠIANDIEN POTSDAME ATIDA
čias gatvėkario M. Maxwell,
ROMAS VOKIETIJOS
12 m. amž. mergaitę, ir Mrs.
PARLAMENTAS
G. Veit, 42 m. amž.
Piktadarys įsikėlė mergai
askva atšaukia savo ambasa
tę į automobilių sakydamas,
dorių Iš Londono
DRAUDŽIA KOLEKTY
kad paimsiųs j ligoniųę. Kele
tų blokų pavažiavęs jų išme
VIUS UKIUS APLEISTI
SUMANYMAS EUROPOJE
ATIDAROMAS PARLA
tė ant šaligatvio ir nuvažiųPALAIKYTI TAIKĄ
MASKVA, kovo 20. — So vo.
MENTAS
Kiti žmonės nuvežė abi sun
specialiu
Vaizdelis iš japonų karo veikimo prieš kinus Jehol provincijoj. Karo frontan karava vietų vyriausybė
‘ ROMA, kovo 20. — Anglinuosprendžiu
uždraudė vai kiai sužeistas į ligoninę.
BERLYNAS, kovo 20. — nais siunčiama amunicija ir visokia karo medžiaga.
s premjeras MacDonaldas Rytoj čia atidaroma Vokieti
stiečiama
apleisti kolekty
šiandien
išvyko j Paryžių. jos parlamento sesija. Nacia- MacDONALD PAS ŠVENTĄ SUMANYMAS GRĄŽINTI
vius ūkius, kad gauti darbų
SNIEGAS IR LIETUS
JĮ TĖVĄ
2c. ŽENKLELĮ
Jam pasisekė Italijos premje i nalsocialistų (fašistų) partija
kur kitur. Reikalingas specia
rų Mussolini patraukti savo pasirengė turėti nepaprastas
Iš federalinio oro biuro Cbi
lus leidimas.
VATIKANAS,
kovo
20.
—
AVASHINGTON,
kovo
20.
pusėn. Jiedu sutarė, kad An- iškilmes. Sesija bus atidaryta
cagoj praneša, kad atėjus pa
SKAUDI ŽINIA.
Šventojo
Tėvo
Pijaus
audien
—
Yra
sumanymas
grųžinti
glijos
nusiginklavimo pla- Į gamizano maldnamy,
PotsGELBĖS NETURTĖLIAMS vasario metui Chicagoj numa
ei
j
oje
vakar
buvo
Anglijos
laiškams
2
centų
ženklelį,
nes
nas yra
remtinas ir taika 1 daine.
Žemaičių Kalvarija, (Tel
tomas sniegas ir šaltis.
\
premjeras MacDonaldas Jam 3 centų ženklelis sumažino pa šių apskr.). Vasario 16 d. va •BERLYNAS, kovo 20. Europai y/ifa gyMas reikalas, j
_____________
Per pusantros paros Chica^
draugavo užsienių reikalų se štui pajamas.
vy-įgoj nuolat lijo ir šalo. Šaligat
kare, kada visa Lietuva, kartu Hitlerio vadovaujamoji
Yra sumanymas, kad ketu JAPONAI BAIGĖ KAMPANI
sekretorius Sir John SimoR.
JĄ
ir klalvariškiai, džiaugės minė Į riausybė paskelbė programų, j viai kai stiklu aptraukti. Trys
rios didžiosios valstybės —
Šventasis Tėvas
sveikino RAGINA REMTI MOKES dama nepriklausomybės su sulyg kurios vyriausybė duos > asmenys mieste užsimušė. Įvy
Anglija, Prancūzija, Vokie
ČIUS
kaktuves, Žemaičių Kalvarijų reikalingos finansiškos pagal-ko ir kitokių nelaimių,
HSINKING,
Mandžiukuo MacDor.pldų už jo pastangas
tija ir Italija, padarytų tai
Europos
taikos
reikalu.
pasiekė liūdna ir skaudi ži- bos vidurinei kliasei, mažiekos paktų. To pakto pagrin i(Mandžiurija), kovo 21. —
Audiencija
tęsės
apie
49
SPRINGFIELD, III., kovo nia: mirė visų
kalvariškių Į siems pirkliams ir
neturtėGAL BUS UŽDARYTI
de turi būti žinogas Kelloggo Čia pranešta, kad japonų ka minutų.
20.
—
Gubernatorius
paskel

TEATRAI
mylimas ir gerbiamas kunigas liams.
— Hriando paktas, Šis pak riuomenė baigė kampanijų Je
bė
atsišaukimų
į
valstybės
gy

Zigmas
Drabnys, M. I. C.
tas yra garantija prieš puoli hol provincijoj. Visa provinci PABĖGĖLIŲ PASAKOJI ventojus. Ragina
juos,
kad
Kalbama, kad CJiicagoj lai
Velionis praeitais metais su BAIGĖ GRIUVĖSIUS GRIAU
ja užiynta ir japonai nemano
mų.
MAI
jie
paremtų
skirtus
naujus
pa
kinai bus uždaryti teat.ai, ka
sirgo ir skųsdamasis kvėpa
TI
Pramjeras
MacDonaldas toliau veržtis.
rdavimo mokesčius.
da stalininkai pasiūlys mažes
vimo organų pakrikimu, gy
Paryžiuje Šiuo pačiu reikalu
Kvantungo armijos štabo
PARYŽIUS, kovo 20. —
dėsi Varėnoje, bet kiek pabu ATĖNAI, Graikija,
kovo nį atlyginimų krutamu jų vaiz
pasitars įsu premjeru Dala- viršininko padėjėjas,
gen. Pabėgėliai iš Vokietijos, dau EKONOMIJOS BILIUS
vęs ir pasigydęs kiek reikiant 21. — Čalkidiki pusausalį iš dų aparatų operatoriams.
dieru. Paskui bus susisiekta maj. Negi Okamura, vyksta giausia žydai, pasakoja, kad
ir išsiilgęs
Stebuklingosios tiko dar vienas šiurpus žemės
su Vokietija.
|į Japonijų. Veža kariuomenės ten nefašistams gyvenimas vAVASHINGTON, kovo 20. Dievo Motinos grįžo į Kalva drebėjimas. Šį kartų užsiliku- JOLIETE SAUGOJAMAS
įveikimo raportų imperatoriui ra nepakenčiamas.
Kongreso pripažintas eko rijų. Išgyvenęs nekurį laikų sieji visi griuvėsiai galutinai
PIENAS
KARO VETERANŲ INVA ir kitiems viršininkams.
nomijos
bilius
(projektas),
pa
ir pajutęs ligos pavojų, išvy sugriauti:
Kuone visi socialistų ir ko
LIDŲ SUVAŽIAVI
reiškia
valstybės
sųmatos
di

Joliete panaikinama
pieno
ko į Kaunu ir jau paskutinį
munistų laikraščiai uždaryti,
MAS
PASIRENGIAMA Į EUCHArektorius
Dauglas,
gal
dar
išvežiotojų
unija.
Pienas
pris
kartų išvyko. Atskridusi žinia j NORI SKIRTI MOKESČIUS
o katalikų laikraščiai vos lai
-----------RIŠTINĮ KONGRESĄ
tatomas į parduotuves, kur
UŽ BAŽNYČIAS
kosi. Įvesta kuo aštriausia cen šiais metais gelbės sųmatų su ne vienam išspaudė gailių aŽENEVA, kovo 20. — Į_______
balansuoti.
žmonės perka mokėdami lik
kunigas
_______ _
šarų, nes brangus
vyko tarptautinis pastarojo
BUENOS AIRES, kovo 20. ztira. Visi piktieji fašistų dar
buvo karštai visų mylimas.
SACRAMENTO, Cal., *kovo 6 c. kvortai.
karo vetaranų invalidų orga- _ Vakar visoj Argentinoj bai slepiami.
MIRTIES BAUSMĖ
Atvežamas trokais j Jolietų
Vos keletu metų čia išgyve 21. — Kalifornijos legislatūnizacijų suvažiavimas.
Da- specialėmis pamaldomis pra
ĮVYKDYTA
nęs, savo gražiais ir turinin ra turi sumanymų, kad mokės pienas saugojamas.
ŽIEMIŲ BRAZILIJOJ
lyvavo apie 8,000 delegatų.1 dėtas pasirengimas j tarptau
gais
pamokslais ir ypač li čiai būtų imami už
BADAS
bažny:
Vakar čia jie demonstravo tinį Eucharistini
kongresų
RAIFORD, Fla., kovo 20.
gonių
lankymu,
padėjo
dauge
čias, kolegijas, kapines ir naš į PIRKLIAI PRIEŠ MOKES
prieš karus.
BOHIA, Brazilija,
kovo Mirties bausmė šiandien įvyk
1934 m.
ČIUS
ę t ji paklydusių surasti tikrų- laičių prieglaudas.
Suvažiavimo ūpas
buvo
20. — Daugiau kaip 109,000 dyta G. Žagarai,
• — Ykelių.
1 • \T
*1•
•
•
kuris nu jį 1laimės
Nesibijojo a.
apsiblausęs, nes
Vokietijos PAVESTA LIKVIDUOTO- gyventojų
kalnėnų žiemių žudė Chicagos majorų A. J. j a ger|K kunigas lankyti sunIllinois valstybėje tarp pir
PAŠALINTA MIESTO
karo invalidai neturėjo atsto
JUI
Brazilijoj apleidžia savo 0klių pasireiškė sųjudis kovoti
Cermakų.
Į kiai sergančių ligonių, dėlto,
VALDYBA
vų.
kius ir vyksta į pajūrį, pagal
prieš legislatūros pripažintus
manonia, jam ir teko nelaiku
SOUTH BEND, Ind., kovo bos ieškodami.
, OHIO KLONY POTVYNIAI ;ateisUirti
Norima
su šiuo
pasauliu.
MEXICO CITY, kovo 20.— pirkimo mokesčius.
MASKVA ATŠAUKIA
20. — Sfcud'ebaker automobilių
Per tris metus siautusi kai
gauti ‘ ‘ in junetion. ’ ’
AMBASADORIŲ
bendrovės reikalai pavesti lik tra viskų laukubse išnaikino, CINCINNATI, O.,
kovo Reikėjo atsiskirti,
ktad jis Vera Cruzo valstybės legislareikalingas, tfira pašalino visų Vera Cruzo
20. — Ohio klonį, nuo Virgi- dar taip buvo
viduotojui.
I ' ' o juos pačius ištiko badas.
nia sienos iki Louisville. Ky., kada jis dar daug būt galė miesto valdybų už mokesčių AREŠTUOTAS VALKATA
LONDONAS, kovo 20. —
Siovietų vyriausybė atšaukia PAGERBĖ KARDINOLĄ dies bažnyčių. Susirinkus gau ištiko dideli potvyniai, Ohio jęs mūsų tarpe pasidarbuoti. rinkimų iš svaigiųjų gėrynių
Policija areštavo
benamį
savo ambasadorių iš Londo
GIBBONSĄ
singoms atstovybėms, Curley upei paplūdus. Užlieti mies Ilsėkis brangus kunige Lie pramonės.
Thomas Geary, 70 m.
amž.,
no, L. M. Maisky. Į jo vietų
kliubo dvasiškas direktorius tai ir miesteliai. 8 asmenys tavos žemelėje, kol Viešpats
į kurs iš viešojo fondo buvo šel
WASHINGTON, kova 20. kun. Cavanaugh atkalbėjo mal žuvo.
bus kitas siunčiamas.
Tave pasišauks, o mes kai-1 TOKIJO, kovo 20.*—Japonų
•ii • • m
u • pa- i viena
•
vbrigada
• j pradėjo
ji-i • į,Piaimas, - Paa JI rado
14-os katalikų
organizacijų dų ir paskui organizacijos su
vanškiai
Tave maldomis
veiki, . . banko
....
t
x
,
j
jv
.
.
,
.
.
.
knygutę
su
2,890
dol.
indėlių.
PAMINKLAS
CERMAKUI
RIAUŠĖS PRIEŠ ŽYDUS atstovai vakar susirinko šalia dėjo gėlių vainikus. Vainikų
gerbsime ir už jojo nuopelnus mų didžiosios kinų sienos pie
kardinolo Gibbonso statulos ir prisiuntė ir Marylando guber
Sahočiao
MIAMI, Fla., kovo 20. — Tau pasimelsime. -M. Gr-tė. tų pusėje. Užėmė
PUOLĖ LOŠIMŲ VIETAS
VIENA, Austrija, kovo pagerbė jo atminimų. Tas į- natorius Ritchie. Po to buvo Bavfront parke, kur pašautas
miestų. Apie 1,000 kinų kare21. — Studentai sukėlė prieš vyko minint šio įžymaus kar sakomos prakalbos.
LIETUVOJ 52 IŠRADI vių nukauta.
Chicagos miręs majoras Cer
Cooko apskrities prokuro
žydus demonstr'acijas. Kelioli dinolo 12-kos metų mirimo su
MAI.
Pasibaigus prakalboms, da makas, planuojama jam pas
ro policija Ciceroj puolė loši
ka asmenį) sužeista. 38 areš kaktuves.
lyviai suėjo į bažnyčių ir ten tatyti paminklų.
Pereitais metais Lietuvoje
Didžiojo Lietuvos
kunig. mų vietas. Apie 400 asmenų
tuota.
Kardinolo pagerbimo apei suteiktas jiems Eucharistinis
buvo įregistruota 52 nauji pa Vytauto kūnas yra palaido- areštuota.
gas surengė Curley kliubas palaiminimas.
NEW YORK, kovo 21. —tentai (1921 m. buvo 84). Daugas Vilniuje, tikroje Lietuvos
BERLYNAS, kovo 20. - Washingtone ir J. E. BaltiBe organizacijų atstovų, bu Ateinantį pirmadienį visose giausia patentų pristatė užsie sostinėje. Kad jo kaulai bflORO STOVIS
Vokietijos ambasadorium J. morės arkivyskupas
Curley vo daug įvairių
katalikiškų J. Valstybėse žydai masiniais , nio firmos. Prekybos ženklų tų apsaugoti, artimiausių lai
Valstybėms praskirtas dr. tai patvirtino.
mokslo įstaigų studentų. O susirinkimais protestuos prieš pereitais metais įregistruota ku juos įdės į D. Malinausko
CHICAGO TR APYLINHans Luther, buvusis valsty Kardinolo Gibbonso statula Šv. Jono kolegijos kadetai su žydų persekiojimus Vokieti 266, bet iš jų 179 pristatė taip piargabentų iš Čekų sarkofa-1 KĖs. — Šiandien rytų, numabės banko prezidentas.
yra aikštėje priešais Švč. šir darė pagarbos sargybų.
joj.
| ..
pat užsienio firmos.
tomhs sniegias; šalčiau.
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Antradienis, kovo 21 d., 1933

e r x u g a a

sui siunčia delegatų: a) Apskritys — 5, b) i
lonu. Akyse jaučiama kiek ka- rankos smilių pirštų. Keletu
skyrius — 3, o) kuopa — 1, d) draugijos ir'
rščio, labiau patvinę ašaromis, sykių pyliau iodinos ant žaiorganizacijos
turinčios
iki
100
—
1,
o
turin

nosies
gleivinė plėvė paraudo- zdos ir mirkifeau sužeistų, pie
Uoto* kMdlen. liakyrua Mkmadlanloa
PRSmJ M KRATOS KAINA: Metama — »«•». Pn- čios virš šimto — 2, e) Katalikų laikraščių
navus ir sutinus, kvėpavimas štų karštame vandenyje. Prie
I Motu —
Trinia Mėnesiams —
Vienam
redakcijos — 1, f) Centrinių organizacijų
‘ natai — Tie. KuropoJ* — Metama I7.M. Puael MeRašo Dr. A. 0. Rakauskas
per nosį vos begalimas arba daktaro nesikreipiau, nes dėl
1 — |4.M. Kopija .iia
centrai
turintieji
iki
1000
narių
—
1
ir
po
visiškai šnervės užsikimšusios, tokio menkniekio, pamaniau
BenOradarblama Ir koreepondentame raitų n<
BALTIS
» Jai neprašoma tai padaryti lt
vienų atstovų nuo kiekvieno sekančio 1,000
!o
iš jų nuolatos teka panašūs sau, eiti tuoj prie daktaro.
lenkių.
ar jo dalies ne mažesnės kaip 100).
į į vandenį skystimas, kurs vė- Kibą aš ne vyras! Išpradžių
elbimai sekančiai dienai priimami iki 5
6. Prašyti centro valdybos atsišaukti i Uabartinni laik„ dauge|is
jliau pasidaro tirštas. Apie no- pirštas apgijo, tik kartais lavai. po piet
visas Amerikos lietuvių katalikų orgamzac.- žmonių 8kuadžiasi turį
Lsies dūdeles ir burnų atsiran- bai smarkiai geidavo, bet mi
prilaša — nuo lliM Iki 11: •• *al>
jas, draugijas ir visų visuomenę, kad suor- w -altį
arba # w.
ela. patinę, raudoni plėtmai ir rkinant karštame vandeny at
blmų kainee
ganisuoti gausingų Federacijos 23 kongresų, !(js llngav0 Neiia,.int kuris ka
tik dėl šių kai kuriuose atsi- leisdavo. Paskui išnaujo žaiz“DRAUGAS”
kad jį būtų galima vadinti Amerikos l.etu- Į
graibstyt visvicn> Salti„
t i kiniuose ligonis ieško gydy- da atsivėrė ir pradėjo tekėti,
vių katalikų kongresu pilna to žodžm pras-1^,.^
;5 8v(,iko žmo
tojo pagalbos, prisibijodamas, anot mano moteries “varvaLITHUANIAN DAILY FRIEND
me ir kad tuo būdu suvienyti visas mūsų gaus padaro ligonį, kenčian
kad kas neįtartų kų nors blo- liuoti”. Skaudėjimo dabar
Dr.A.G. ltukaiiskas
jėgas katalikiškai ir tautiškai akcijai.
Pabliahea Dany. Kuopt Vanda?.
gn jame. Prie šios nemalonios mažai jaučiu, bet pirštas dar
tį nuo viršutinių kvėpavimo
3147 S. Halsted st.
KOTMCRIPTION8: One Tear — »• •• SU
Tel. ofiso:
ligonio padėties daugeliui skau1 tebėra sustyręs, storesnis ir
, 7. Federacijos kongreso rengimo organas takų uždegimo. Bet iš to dau
9*. M. Tbree Montka — 9t.it. One Moatk — Tlo.
Calumet 4039
— One Tear — 9T.ee. Ms Montha — 9i*ii. — Chicagos Federacijos apskritys, kuris ir
Tel. Rez.
da galva, nuryjimas taip pat aš juo mažai kų bejaučiu, lyg
gelio šalčiu sergančiųjų, tik
j — .ite.
Hemlock 6286
▲Seertlalng in "DRAOTAB" brlnga totai malta
su skausmu, kaklo liaukos kai būtų “užmigęs.”
visas kongreso rengimo komisijas sudarys.
tai dalis tekreipia dėmesio,
AUeartlalns ratas on applloatlon.
kuriose
vietose gerokai patin-j Gerb. daktarui už rodų tavybės
kaina
Jo
Paties
yra
nupasišaukdami savo gerųjį šei
II.
f‘DKAOGAS” 2334 S. Oakiey Av., Chicago
J. N.
Turint galvoj, kad Katalikų Bažnyčia n,na
mos gydytojų ”
ir• klausydami statyta ir brangiai sumokėta sta, taip, kad galvos pasuki- riu ačiū iš kalno.
ina tikinčiuosius stoti j apaštalu- jo patarimo, šalčių sezonų pe-!^’°8ui> ta‘> reikia
8^-,mas net nėra galimas. Sausas Į Atsakymas #. K. - Pirmoj
nuolat ragina
i ir iš visų jėgų platinti katalikiš- .gyvenant, privalėtume atsi-ibf
nes PaP™8‘“ ™>- ,k°8»ly8 dmam. yra labiausiai vietoj
klaid%
kų'spludų*
kad
j'
kiekvienų
kataHkiškų
šel-jHd'nti,
kad
dabartiniu
laiku
y«
aus
akis
■
“
visuomet
gali
nu^ligonį
kamuojančiu
symptomu.
'
darei
'
„eeila^ipdam^
ptio'^y.
DIENOS KLAUSIMAI

“D R A U G A S”

SVEIKATA - LAIMES ŠALTINIS

S

matyti pavojų.

LIETUVIŲ KATALIKŲ KONFERENCI
JOS NUTARIMAI

Lietuvių Katalikų Vakarinių Valstybių
oųferencija, įvykusi praėjusį sekmadienį, šv.
o parap. salėj, buvo gausinga ir atstoir nutarimais. Išklausius eilę turiningų
fitų ir pranešimų, priimta šie svarbūs
ikšmingi nutarimai:

'

I.

Kadangi A. L. R. K. Federacijos 23 konjvyks šiemet, Chicago, III.
Kadangi šiemet tikimųsi sulaukti Cbica»n daug svečių iš visos Amerikos kraštų
net iš Lietuvos iš priežasties Pasaulinės
rodos ir kongresas bus gausingas atstorais if svečiais;

/ Kadangi 23 kongreso surengimo ir svepriėmimo atsakomybė krinta ant Chicair apylinkių lietuvių katalikų;
Kadangi nuo tinkamo kongreso surengi6 daug pareina kongreso pasisekimas ir
čios organizacijos veikimo išplėtimas —
Dėl to Lietuvių Katalikų Vakarinių Valybių X konferencija nutaria:
1. Prašyti A. L. R. K. Federacijos Centro
aldybos, kad 23 kongresų rengtų. rugpiūčio
23 ir 24 dd.
2. Prašyti Kunigų Vienybės Chicagos
istrikto, kad paskirtų kongresui vietų' ir
į

organizuotų iškilmingų kongreso atidarybažnyčioje.
3. Prašyti Vargonininkų Sąjungos kuo■s, chorų ir visų geriausių mūsų muzikos

o jėgų, kad suorganizuotų iškilmingų ir
koncertų.
4. Prašyti lietuvių moterų katalikių drau

gų, kad brangių svečių pagerbimui suruošpūotą.
5. Prašyti visų Chicagos ir apylinkių
etuvių katalikų organizacijų, draugijų ir
labų, kad tuoj prisidėtų prie Federacijos
išrinktų į 23 kongresų atstovus, laikantis
ititucijos 4 skyriaus, 23 parag. (kongre-

Kun. A. Petrauskas, M.l.C. kų bekalbėti apie Marijų? Ji yra mūsų
Motina—mes jos vaikai! Kokis artimas
ryšys tarp mūs ir Marijos! Jėzus, pra
liedamas savo Kraujų ir mirdamas ant
kryžiaus, visais savo sopuliais pagimdė
(Tęsinys)
mus išnaujo Dievui Tėvui ir atgavo mums
Bet vėl. Kad ir didžiausias būtum vi- teisę į dangaus karalystę.
Kartu su Jėzumi kentėjo Ir Marija.
.< pasaulyje nusidėjėlis, kad tavo nuo!S būtų ir tokios, kad nė pats praga- Ji per tuos sopulius buvo mūsų atgimimo
biauresnių negaltų išgalvoti, bet jei ir išsivadavimo iš nuodėmių jungo dali
prislėgtas savo širdies gilumoje pajusi, ninke. Jei žmogus tačiau nenori naudotis
dar kruta tenai bent mažulėlis sųži- tais Jėzaus ir Marijos sopuliais ir tūno
kirminėlis ir jei ima tave gailestis ir sau ramiai nuodėmių klane, tai yra pa
geresnis būti—o! tuomet nesibijok našus į kūdikį, motinos negyvai pagim
bėti Sveika Marijos! Atverk kno grei dytų.
Kas per džiaugsmas būtų motinai,
čiai savo burnų, atsidusk iš pat gilu
si rdies ir šauk, šauk daugelį kartų, jei negyvasis jos kūdikis imtų alsuoti ir
šauk: Šventoji Marija! priglausk judėti?! Taip ir Marijų neapsakomas ima
P apvalyk mane, nes Tu esi nusidė- džiaugsmas, pamačius, kad dvasios lavo
priebėga! Užtikrinu tave, kad dides- nai—nusidėjėliai ima gailesčiu alsuoti ir
džiaugsmo1 Marijai negalėsi niekad atgyja... Kas per džiaugsmas tuomet tai
i gerajai Motinai? Kas aprašys, kas su
ryti, kaip šitaip pasielgdamas.
Matai, kaip sako, jei Angelai džiau- pras T!
Taigi, skaitytojau, dažnai melskis,
i grįžtančiu nusidėjėliu (o Angelai
L tai grynos dvasios ir jokios artimes- kad Marija teiktųsi būti visų nusidėjėlių
•m žmonėmis giminystės neturi), tai Užtarytoja, nes tokia malda labiausia jai

Sveika Marija
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|Paprastai, temperatūra yra pa lytojo tuojau. Žmogaus ranka,

mynų ateitų bent vienas katalikiškas laikraš- ra taipgi plaučių uždegimo setis, dėl to Lietuvių Katalikų Vakarinių Vai-[zonas. Taigi plaučių uždegi- Viršutiniu kvėpavimo takų k'lasi’ '‘S011*8 skundžiasi no- ineįiarint nei vyro nei jo didestybių X konferencija užgiria A. L. R. K. mo liga turi nemaža progos ligos labai'dažnai būva ]im. t?aros skaudėjimu ir dėvi dan- 1Ss kantfybfe) yra ne menkFederacijos centro vedamąjį katalikiškojo pasišienauti sau aukų ypač ta-'pančio pobūdžio. Užtenka vie- ,g*au drapanų kad apsaugoti nįekįs> Įgidrėskimas, peiliu ar
traukimo ( cio- kįĮU i<nom įsipiovimas, pašiveikimo ir katalikiškos spaudos vajų ir nu rpe tų šalti turinčių ligonių,!no ligonio, kad užkrėsti tąja ;Saxe nuo
ngo
”
),
kūno
jis
laba. bijo.
uindimaS) adata į8idarima8
taria kreiptis j visų kolonijų gerb. klebonus kurie mėgina ligai ••nepasi liga visų šeimų. Kartais ji paBe viršutinių kvėpavimo ta ir atrodo menkniekiai, bet po
ir organizacijų bei draugijų veikėjus, kad duoti,” kad neatgulti lovon siskleidžia visoje apylinkėje.
visose kolonijose būtų surengta paskaitos ir ir išvengti gydytojo. Taip ei- Kur yra didesnis susigrūdi-ikų liga gali paliesti ir kitns šių atsitikimų jau ne vienam
prakalbos ir suorganizuoti spaudos platini gianties, vieni susilaukia to,'mas, pavyzdin, vaikučiai mo-'organus, padarant ligonio pa- teko nužengti į kapinyno dnomo rateliai, taip pat visas draugijas sukvie kad ne tik vienų, bet net ke- kyklose, ten visados daugiau [dėtį visiškai rimtų. Žinoma, bę. Jei būtum kalęs kokių sė
prisidedant, nų surūdijusių iš kokio ant
sti į Federacijų, kaipo Amerikos lietuvių ka lisgydytojus prisieina šauk- yra galimybės užsikrėsti ne komplikacijoms
tis, o kai kuriems tenka ir tik šios, bet ir daugelio kitų 'seka ir jų symptomai, o ligo- žemės gulėjusio lentgalio ar
talikų veikimo centrų.
šaltojon žemelėn be laiko atsi- ligų perais, dėlto, kad šalčio [niui priseina daugiau kentėti kito ko ištrauktų vinį ir jeigu
ui.
'
Jant tos vinies būtų buvę tėtu
gulti. Ot, tau tik šaltis; mė liga bei mokrobai labai pla- jr būti pavojuje.
Pripažindami dėsnį, kad jaunimas yra
gink nepasiduoti. Bet svar čiai yra sėjama čiaudėjant,
Turint oineny> kad gaiti^, lnus HS0S Pen*’ būtum ^av?s
mūsų ateitis ir, žinant, kad ne visi mūsų T.
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•
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blausia, tai “sutaupė doleri- sšnypšeiant, kosint ir spiau- 'ypač dabartiniu laiku> atida-lockjaW ” ir būtl* buv? P°
jaunimo aktualieji reikalai yra aprūpinti, ko
kitų, kuriuos būtų paskaitęs | dant. Ligos ženklai pasirodo'
durig kįtoms >gan pavojin-itavęs
nferencija ragina visuomenę padidinti savo
gerasis šeimos gydytojas už'bėgy dviejų ar keturių dienų !goins staįgįOms ligoms lai nei’ Netenka nei kiek abejotų
pastangas remti: a) lietuvių parapijų moky
eię“ii^vaiaj‘Ztoūję Chi- “™ P™fe8i»»ali .^nmvim,. |po užsikrėtimo limpančio po-;vienas> juomi
nemė. kad sužeistame piršte pūva
klas, b) vienintelę
•i,: b.r».i«„
Sutaupė do eri-kitę, o išleido Rudžio ligos perais, kai ku-|gina žiftpėti kaip iIgai jis
kaulas .s priežasties patekucagoje, c) lietuvių bernaičių kolegijų, Thomp
gal gimtais! Vienok, gyvenimuose atsitikimuose šalčio h- Įgs ištverti be gydytojo, per- 8108 ten “Akcijos. Žalos jau
son, Conn., d) Lietuvos Vyčių organizacijų nebeteko.
teko. Nekoks' taupumas, ga pasireiškia už kelių valan- kant įvaįrį,j patentuotų’vais- yra daug padaryta kaului, o
ir kitas katalikiškais ir tautiškais pagrin Užmirštama, mat, kad žmo-1 dų po nusišaldvmui.
tų, kad “pamačytų”. Žmogui sykiu ir pirštui. Tamsta gali
dais įsteigtas lietuvių jaunimo draugijas, e) gaus gyvybė yra kų nors ver
Symptomai.
balčiui prasilaboratorijų iš savęs ne
tiek pasidžiaugti, kad is
Amerikos Lietuvių Katalikų Studentų Orga ta, tik ne doleriais, kuriais
dėjus, ligonis pajaučia nieže- apsįmoka, tuo labiau ligoniui. ši°8 vietos iftf?kciia neturėjo
nizaciją, organizuojant jos kuopas, f) palai pats žmogus mėgina Visagalio jimo ar
an į-tr.n
...
galimybės pasiskleisti po V1S$
lyg Tn
ir /lanrinimn
deginimo toje
kyti jaunimo organizacijų švietimo ir sporto kūrinį apkainuoti. Tiesa, Jis vietoje, kur randasi ligos peKlausimai ir atsakymai
rankų, o tuomet, per tamstos
ratelius bei klubus.
yra davęs žmogui daug daly- rai ir pro kurių jie briau.jasi
Klausimas. — Jau bus apie tų didelį vyriškumų, gal bu
kų, kurių kainų tas pats žmo- prie žmogaus. Praslinkus kiek trys mėnesiai kaip, bekalant|tum praradęs valdymų visų
IV.
Žinant, kad šiais metais birželio 1 d. at gus nustatė, bet žmogaus gy- laiko, pasidaro negera, nema- vinį, plaktuku užgavau kairės rankos pirštų^ O be pirštų, rei"
■
.............. —
1
—
1
ri.n—i .t'
i
...................... i Įškia tų patį — likti kaip ir
sidaro Chicagos Pasaulinė Paroda ir liepos .
V.
K. Federacijos Chicagos apskričiui, jo vai- be rankos.
mėn. 16 d. yra paskirta kaipo “Lietuvių Die
dvbai
ir komisijoms už sėkmingų vadovavimų Atsikreipdamas prie gydy
na,” dėlto organizacijos, draugijos ir visa
Kadangi ligšiol dar neatidarytas Lietu
visuomenė raginama prie tos dienos surengi vos Katalikų Universitetas, kuris vra reika tautiškuose darbuose, rengiant Spalių De tojo tuojau gal būtum galėmo prisidėti, kad parodyti Amerikos visuo lingas tautos švietimo ir kultūros kilimui ir rintų (V ilniaus užgiobimo dienų), \ asario jęS išvengti kaulo pflvimo vi
menei lietuvių jėgų, pakelti tautos vardų. tikėjimo, stipriausio tautos pagrindo, palai Šešioliktųjų (Lietuvos Nepriklausomybės šve-'sižkai) nes jeigtl gydytojas būKonferencija kreipia “Lietuvių Dienos” ren kymui, dėl to Lietuvių Katalikų Vakarinių nlę), gražiai surengtų Didžiojo Kunigaikščio J t,4 pastebėjęs ten eeančių ingimo komiteto dėmesį, kad tos dienos su Valstybių 10 konferencija ragina Katalikų Kęstučio 550 metų mirties ir Jurgio Vašing- Jfekciją, būtu padarę* tuo tiksrengta programa parodytų tai, kas mūsų tau Universiteto steigėjus rūpintis šį mokslo ži- tono 200 metų gimimo sukaktuvių paminėji- lu operaciją, kad patekę pirs
toje yra geriausio ir gražiausio, kad joje ne- dinį ko greičiausia atidaryti, o Lietuvos vy- nių. Prašome apskrities ir ateityje stovėti ‘tan miktobftį ištekėtų laukan
būtų kitų tautų pamėgdžiojimų ir tokių da- j riausybės prašo tam darbui nedaryti kliūčių mūsų tautos reikalų sargyboje. Taip pat ra- [pįnnįau, negu jie pasiektų tau
lvkų, kurie žemintų mūsų tautų. Lietuvių ka- Į ir taip pat netrukdyti katalikų veikimui Lie- giname visas draugijas dėtis prie Federacijos
skyrių, o skyriai prie apskričio ir tuo būdu j ‘‘'pirštas yra sustyręs dėl to,
talikų draugijos yra raginamos aktyviai da tuvoje.
lyvauti “Lietuvių Dienos” prirengimo dar
vieningai dirbti katalikiškos ir tautiškos ak- kad tamstai nebuvo kam paV.
buose.
į I j
Konferencijos dalyviai dėkoja A. L. R. I cijos darbų.
pusiu)
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patinka ir daugiausia duoda Jai džiaugs
Buvo Velykos. Vienas dievobaimin
mo. Ir šv. Bažnyčia nuolatos litanijoje gas senelis ramiai sau meldėsi bažnyčio
šaukia: Nusidėjusiųj ii priebėga, melskis je. Besimelsdamas užsigeidė sužinoti, ko
už mus!
kių dovanų Viešpats suteiksiąs tiems, ku
rie dėl Jo šioje žemėje daug bus kentėję.
Marija — Dievo Motina
Išgirdęs jisai iš dangaus balsų, kad
Dabar bandysime eiti prie antrojo ; trejopa būsianti už tai dovana^ Pirmoji
Marijos titulo, būtent: Dievo Motina! Ši j iš jų ta, kad gausių iš Dievo tokių galių,
tas duodamasis Marijai vaidas, tiesa, yra jog viskas klosiųsi pagal jų norų ir čia
aukštesnis už angelų ir arkangelų, už ke žemėje ir danguje.
Dabar gi, kas labiausiai yra Dievų
ratinų ir Serapinų vardus... Marijai jis
numylėjęs
ir daugiausia dėl jo kentėjęs?
visai tinka ir nė kiek netikslumo tame ne
Daugybes ir visokiariopų meilių aš
rasi, jei mes juo vadiname Jėzaus Kris
taus Gimdytojų. Juk Jėzus yra tikras esu matęs šioje žemėje. Mačiau šykštuo
Dievas ir tikras žmogus viename asmeny lio meilę savo turtams. Mačiau draugo
je, tad ir Marija, gimdydama Jėzų-Žino- draugui meilę. Mačiau mokinio meilę sa
gų, kartu pagimdė ir Jėzų-Dievų. Todėl vo mokytojams, vaikų — savo tėvams.
mes drąsiai ir varliname Al arijų Dievo Stipresnės ir karštesnės tačiau meilės,
Motina. Kaip anasai titulas “Šventoji kaip motinos meilė savo kūdikiui, nesu
Marija“ primena mums, kad su Marija matęs!
Žiūrėkit, štai motina turi negerų, ne
kalbėtis tegali skaisčios sielos, arba bent
tokios, kurios norėtų bfrii skaisčios, taip dorų sūnų. Jis jai yra ligi gyvo kaulo
šitas antrasis titulas mttnis primena, kad dasiėrlęs. Tiek kartų jai visokių nesma
prie Marijos mes glauStumėniės su di gumų pridirbęs, kad retai kada gaili aša
džiausiu pasitikėjimu. Kodėl? — Jei nori ra jai nuo akies nudžiūsta!
Štai ima ir apserga tasai nedorasis
žinoti, tai klausyk, kų pasakysiu.

sūnus. Kų motina? Ar ji jį apleis? Kur
tau! Kaip kregždutė pripuolus prie jo
dienų naktį dkių nenuleidžia, varto, kil
noja...
Neduok Dieve, jei numirtų tasai li
gonis — raudoms nebūtų galo. Išbučiuo
tų jo lūpas ir akis, ašaromis karstų (gra
bų) numazgotų, o apie tai, kad blogas ka
da buvo, nė minėte neminėtų.
Iš tikro, motinos meilė yra stipresnė
už kiečiausių plieną, net už patį laikų yra
tvirtesnė!..
į
Motin! kuri skaitai šiuos mano rašto
žodžius, ar ne tiesų aš kalbu? Pasakyk
man, motin, kaip tau atrodytų, jei tu pa
matytum gatvėje mušant tavo sūnų (gal
jis ir negeras yra)? Kas būtų, jei pama
tytum jį visų sužeistą, sulaužytomis ko
jomis, suskaldyta galva, visą kraujais pa
tekėjusį? Kaip tau atrodytų, jei išgirs
tum iš sopulio ne savu balsu jį spiegiantį
ir šaukiantį pagalbos? Ar išlaikytų tavo,
motin, Širdis nesuaihnmavus kartu su juo?

(Daugiau bus)

Antradienis, kovo 21 d., 1933
Redaktorius

KUN. JONAS KRIPAS,
46 Congress Avenue,
NVATERBURY, CONN.
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Administratorius

NAUJOSIOS ANGLIJOS ŽINIOS

JUOZAS DUBAUSKAS,
312 Highland Avenue,
AVATERBURY, CONN.

įsigyti dabartinė Švč. Marijos nams už jo gausų atsilankyTbeodore Roosevelt, veikti ir
!mą ir paramą.
pastatyti Ameriką ir jos žmo
Kolegija, Thompson, Conn.
Vaidinimui pasibaigus, mo
nes ant kojų.
Pereitą
sekmadienį
vietiniai
NOVENA!
kiniai buvo pakviesti prie va
SVAIDINIO RATELIS
karienės, kurią gaspadinės moksleiviai-ės turėjo mėnesi Children of Mary Card party
Kovo 10 d. buvo pradėta Kovo 14 d. buvo sušauktas buvo parengusios studentų pa- nį susirinkimą, kuris buvo Pereitą penktadienį Marijos
daug skaitlingesnis, negu bile Vaikeliai turėjo card party pa
padėkos novena j šventąjį .Tuo svaidinio rateliui kandidatų gerbimui.
zapą, kuris du metu atgal tiek susirinkimas. Matyt yra gero-! Šv. Kazimiero, lVoreester, kuris praeity. Valio, lietuviai- ra pi jos naudai. Žmonių atsisusiprasti! Visi ____
,anW pi
,na mi|žini5karparapi
daug pagalbos dėl nupirkimo ]<as bernaičių skaičius, kurie- Mass. lietuvių parapija yra,.ės pradedate
_____________
r_____________
___ .
tos vietos, kur dabar vra Švč. ’ins svaidinio žaidimas patinka .[viena didžiausių Naujoj An- .iaunuohai gi eitai nešima da- jOs saja Visi-os turėjo links...
smnv
Marijos Kolegija, yra šutei-|gusįrĮn]<ime (jajy^Tavo neį tr;s.'g]i joj. Turį neseniai naujai pa
kai-jau mato, Kad įyjfcų Pastaraisiais laikais pas
kęs. Čia manau benttrumpai dešimts vienas kandidatas. Su- statytą bažnyčią, kleboniją jr ,‘ *a >'^a kas gera, naudinga, ta- inus earj parties labai mėgiaaprašyti tą įvykį.
sirinkimui vadovavo pats “me nemažą salę. Toj parapijoj gy ^a v*sh ka’P bitės, spiečiasi ni0S įr nr^+aį lankomos. Tai
Buvo tai 1931 metai. Jau nedžeris“ Jonas Baltrušaitis vr.oja nemaža draugijų ir A.'1’’ varo. pirmyn gražų darbą. jengVas jr RmagUS būdas paseniai padarvti sumanymai piBrooklyn, N. Y. Šalia šių L. K. S. Organizacijos kuopa, 1^** ga^ma matyti iš lietuvių daryti pelno parapijai,
rkti vietą ar net patį namą i buvo dar ir du profesorių, ku- kuri daug darbuojasi. Linki- ikalbos pamokų, kurias turime Į
naujos kolegijos reikalui, ku- riuodu jau nuo pirmiau buvo‘me Šv. Kazimiero parapijai ge IKas. Pon' 0 '*en,» vakarą ly-i
Connecticut Lithuanian Cathris buvo
būtinas
susitiko
su
išrinktu
svaidinio
ratelio
koriausios
kloties
ir
laimingiaug
J
ai
7
vnlandą.
Jau
turime
abuvo būtinas, susitiko su
olics Victory bankietas bus
pie 40 studentų.
tokiomis kliūtimis kad jau, iš; miteto nariu: Vincas Šaulys 1 r,sios ateities!
jHotel Taft Ballroom, New Haj Naudodamasis proga, Šv. Susirinkime svarstyta daug .Ven, Conn., balandžio 29 d. Tiį, rodės, jog be Dievo y- Jonas Kundrotavičius.
rigos pagalbos nieks iš to Pirmiausia, buvo surinkti vi Marijos Kolegijos mokinių ir svarbų dalykų. Nuo šokių va- kietai jau pardavinėjami.
viso neišeisią. Kadangi tuosu kandidatų vardai. Antra, vyresniųjų vardu, dėkoju ge- karo gryno pelno liko daugiau
met buvo kovo mėnesis ir šv. gerbiamas “menedžerius“ pe-|lk’ klebonui už jo paramą, ma $20. Dar negrįžo visi tikietai.
Jaunuoliai ės/ Lenkai nuo
Juozapo šventė buvo besiarti- rskaitė lavinimosi taisyklių są Ilonfdainas Pakviesti mus sukeikia padėkoti visiems, ku- seno turi savo ‘sočiai times’
nnnti tai visi Marian Kilis Ko raSa, kuriu viri kandidatai pri ™kalu Rav0 P»n»3>U«» ir *»• ™ W Kražiai Pasidarbavo, j gražiausiai
Prezidento Roosevelto žmona mezga sėdėdama kongreso
Ar
•
1r I
legijos, Hinsdale, III., mokyto- valo prisitaikyti. Po šio p. Ku-1 dovanodamas salę. Dėkoju to-, labiausiai Kankalis, ir
aav. imeg, yytanįo ainiai, apsilei- rūmų galerijoj ir žiūrėdama kongreso eigos.
jai ir studentai nutarė pada- ndrotavičius pranešė, kad Švč. I™/ SasPadil*m8-J™™ surCT- galanda, Dubauskas, kun. Kri sime? Visi-os, kuriems rūpi
arba New York, New Jersev labai svarbų dalykų, kurie lieryti novena i šv. Juozapa, kad j Marijos Kolegijos bernaičiai igS tok* -ar'i'J užkandį, Deko- pas, Bulevičintė ir kiti.
pakelti lietuvių vardą, atsila- 1
L'vakarį Bus tfZ ,!r. Vonneeticut, apAr. susirin-čia ne tik kunigus, bet ir plajam užtariant Dievas teiktųsi turi jau viena tikra žaidimo, i’" ,iemR’ k”rie Prisidei° Prf® J kuopų įsirašė keletas nauypatingu būdu šiame svarbia kuris bus su Švč, Marijos Au- 7™" ?arbo; ir tnomi Prisi- jų narių, o kitam susirinkime!lygiai js-30 vai va ikimas* Dalyvavo sle kunigai: cią lietuvių visuomene,
.pne. ™,ka'° P^kimo. žadėjo dar daugiau įsirašyti. ,kare), kalhos, įteikimas' (,0'Ambotas, Pankus, Valantiejus,
me reikale, pagelbėti. Taigi, kštesniaia Mokykla iš Milford,
Traukiesi. JP“ka>nis Balk,mas, Simona,TIS1<”"S’ knrie savo at‘ Nutarta daryti naujų narių „„„„
kovo 10 d. su ta intencija bu Mass. Jis taipgi pareiškė, kad
vanų /Vietorv
(Victory Trophies),
;tis, Kariones, Vanagas, Stošįmet iš viso Ims apie kol kas |sdlink^'"" pureni,■ kolegijos ^vajt). Waterbury’j yra 4 Higli paskui šokiai!
vo pradėta novena.
jnis, Kazlauskas, Kripas, KinVisiems nuoširdžiai a- Scbools, kurias lanko lietuAntrą šios novenos dieną a- dešimts žaidimų su kitais sve- V* - •
ta. Karkauskas, šeštokas ir! Penktadienį Kalvaiijos kaeiu!
viai-ės. Išrinkta komisija, kad
pie vienuoliktą valandą iš ry rimais bernaičiais.
Mūsiškiai-ės bowling rung svečias Petrauskas. Susirinki-|Pinėse Palaidota * Stamford
“Kėglių Lyga“
surinktų mokslus einančius šio tynėse supliekė ir New Brito buvo gautas iš Rytų teleg Pernai bernaičiams labai ge
mas tęsės apie keturias-pen- ,a a>
Makonis, kuiis miramas, kurs pranešė, kad visos rai pasisekė svaidinio žaidi Lyga vis visų įnirtimu tę se mokyklose ir įrašytų į kuo- jtain’o jaunuolius-es. Valio, va
(Tąsa ant 4-to pnsl.l
Žaidikai susirėmę kau- pą. Gražus sumanymas!
) tos didelės kliūtys prasišalino mas; jie nepralošė nei vieno siama.
*terburiečiai! Gal Victory bau- kias valandas. Apkalbėta daug!
.
ir kad buvo galima visa, kas žaidimo. Šįmet linkime bernai- PaSL Sits kitam nePa*ida°da, Tsrinkta atstovai ateinan- kete j[otel Taft Ballroom laijau nuo seniai buvo sumanyta, uiams tokio pat ir dar gėrės- ?ZSldarę tvirtovgse> ginasi. Iki čiam moksleivių seimui, kuris mesime nors vieną tropliv!
!ž,g1 Pirmoi viet().j laikosi Šv. bus Šv. Marijos Kolegijoj,
įvykinti. Taigi, šventam Juo nio pasisekimo.
Jono tymas, kurį sudaro B. I- Thompson, Conn., gegužės 29
zapui užtariant, buvo galima
Pastaraisiais laikais mūsiš
be persėdimo
A. L K. S. Org. 1-mos kuopos I vanauskas, K. Boguslovas ir d. Apkalbėta keletas naudin
kiai basketbolininkai laimėjo
TĖVŲ MARIJONU visuomenininku susirinkimas ' j. Seniauskas. Juos smarkiai gi] seimui sumanymų.
du svarbiu lošimu: supliekė
Kovo
11
d.,
įvyko
mėnesive
J
as
i
Šv.
Nikodemo
tymas,
Kun.
Kripas
ragino
visus-as
bartfordiečius (K.of L.) Ir
MISIJOS
nis visuomenininkų sekcijos į ki nudaro J. Mikelionis, J. užsimokėti nors po dešimtuką, į Carrington Brothers Cliamo
o
gv
susirinkimas. Susirinkime neį- Petkus ir A. Miciūnas.
ar daugiau narystės mokės- 'pions iš AVaterbury. Turime
Rengiama vadovybėje
Kovo 13
znniero parapijoje, Worcester. iVyk° nieko toki° ™PaPrasto Jaunesnių skyriuj ir vyksta čius, kad “Studentų Žodžiui“ !naują mauagement: Capt.
Amerikos Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjungos
nsiiėmimai, jų net girdėt dau jlengviau būtų regulariai išei-Įswazey (tai tikras mūsiškių
Mass. (Kun. A. Būblys, M. 1 i*aba nutarimo renffti mažus susirėmimai
garlaivi u
ir B. A. C. žvaigždė), kun. Kri
q
jprivatinius veikalėlius. Tų vei giau kaip kad vyresniųjų. Pi- dinėti.
j Adv. Balanda susirinkusie- pas — manadžeris, Jonas StaKovo 20 — 2G dd. Sv. Au kal5lhf
b"vo išrink rmos \ietos laikosi.
Apžiūrėjo įstaigą
^ms vėl priminė moksleivių or- nkus — asst. man., o Coskie
ta™ parapijoje. Detroit, Mr ta komisija kurių sudaro: Joišplauks iŠ New Yorko Gegužės 10 d.
Vas. 8 d. Šv. Marijos Ko- gnnizacijos svarbą.
ir Kaukai padėjėjai! Viskas
eh. (Kun. J. J. Jakaitis, M. 'nas .Kaniandnlis, Vincas Ra- Trečios Klasės Kainos: ————
į (j j
has ir Balys Ivanauskas.
legijon apsilankė valstybinis ! Paskui inž. Kankalis, Aukš- gražiai mums klojasi, tik gai
Iš New Yorko į Klaipėdą................................ $ 92.00
Kovo 20 — Balandžio 2 dd
S' P’ Vaičaiti5 (L- K.) inspektorius p. Collier. Apžiū kalniai ir J. Dubauskas papa la, kad jau sezonas baigiasi.
Į Klaipėdą ir atgal............................................ 153.50
sakojo
daug
gražių
dalykų.
Su
rėjo
namo
tvarką
ir
sudėjimą,
Pridedant Jung. Valit. Taksus.
Cambridge, Macs. (Kun. A
“Pranašystė“
Mūsų Waterbury Catbolic
Vas. 12 d. šv. Marijos Ko ypač knygyną ir chemijos ka sirinkimas ėjo gražiausioj nuo
‘ Petrauskas, M. 1. C.)
Informacijų kreipkitės j
Studentų Parocbial League (kurioje da
Balandžio 3 — 9 dd. Balti legijos studentai statė veika mbarį. Taiposgi apžiūrėjo mo taikoj. Išdalinta
more, Md. (Kun. J. J. Jakai lą “Pranašystė“ Šv. Kazimie kslo vedimo programą. Parei Žodžių“ numeris. Džiaugtasi lyvavo aštuoni rateliai arba
PAUL MOLIS, 1730 - 24th
COSMOPOLITAN TRAVEL
St., Detroit, Michigen.
SERVICE
ris, M. T. C.)
ro, Morcester, Mass. parapi- škė jog registracija įvyks ge jo gražumu ir įvairiu ir įdo- parapijos) mūsiškiai visus lai
J. AMBRAZIEJUS tr E.
P. BARTKEVIČIUS. 47B No.
RUDNIKAS SAV.,
I4B
Mein St., Montello, Mau.
Įmėjo! Reiškia, mūsiškiai laiBalandžio 3 — 16 dd. Bro
kur klebonauja kun. A. gužės mėnesyj ir bus užregis miu turiniu.
Grand St.. Brooklyn, N. Y.
J. J. URBIAS, 187 Oak St.,
Rekolekciios
,mėjo 1000 nuoš. Tai nepapras"NAUJENOS” I7M S. Hal
Levrrence, Mat,.
ckt.or:, Mass. (Kun. A. Petrau- i Petraitis. Studentai jau seniai truota kaipo “Junior“ Kole
sted St., Chicago, III.
NORTH
GERMAN
gija,
reiškia
keturių
metų
J. ŽEMANTAUSKAS, 130
Kovo
13
—
10
dd.
mūsų
bažtas
dalykas.
Reikia
duoti
daug
skas, AL I. C.)
laukė progos pasirodyti šioj
ATLANTIC TRAVEL SER
Congrei, Avenue, WeterVICE, K. Sidabrai, Prop.
bury, Conn.
“
liigh
scbool
“
ir
dviejų
menyčioie
buvo
rekolekciios.
Jas
kredito
‘
Bolev
’
Jokubauskui,
342
W.
Broadvay,
So.
Balandžio 10 — 16 dd. Wc- vietoj, kuri daug kuomi paBotlon, Mau.
C. J. WOSHNER,-IV2I CerLinija Gartiy Garlaiviu
vedė įžymus misiionierins kun. kuris taip sumaniai vedė mū,on St., S. Pittsburgh, Pe.
Cield, Mas?.. (Kun. A. Būb rėmė jų įstaigą — kolegija. tų kolegijos kursas.
A.
S.
TREČIOKAS, IV7
A. VARAJIUS, 1200 Canon
Adam, SI., Ntvrark, N. J.
Kuomet mokykla yra regis- Petrauskas. Pirmi trvs vaka- siškins prie tokios garbės
BREMEN
St., 204 All Nation, Bank
Vakarą atidarė gerb. kun
Į M. I. c.)
"DIRVA", 4820 Superlor
Blog., Pittsburgh, Pa.
truota,
ji
gauna
ypatingų
valAvė.,
Cleveland,
Ohio.
rai buvo moterims, kiti — vy
Balandžio 10 — 30 dd. Ap dr. J. Nav>ekas, kolegijos diLITHUANIAN VIENYBE
PUBLISHING CO., IV3
JOHN SEKYS, 433 Park SI.,
EUROPA
Grand St., Bklyn. N.
Hartford, Conn.
reiškimo parapijoje, Brooklyn. rektorius, išaiškindamas vei- styhinių teisių ir ją baigian- rams. Bažnyčia buvo pilna Kovo 14 d. Waterhurv’j buĮvo Kunigi] Vienybės Rytinės, i
N. Y. (Kun. J. j. Jakaitis, M. kalo turini. Po to prasidėjo 1 tie«ii ^ali stoti kitose mokyk- žmonių.
vaidinimas.
'
lose he kvotimų.
I. C.)
NAUJA CENTO PRAMONE TUO JAUS PARSIDUODA!!!
Veikalas
gerai pasisekė.! džiaugiamės šiuo istoriniu Bankos vėl atsidarė. Žmo
Kovo 27 — Balandžio 2 du
vieno Iki penkių centų "Big Flash” Speclal. Krautuvės perka vienų, du tris ar
Aušros Vartų parapijoje, AVo 1 Žmonės jau seniai prieš pas- ,ivyk’u ir tikimės jog atneš nių ūpas labai geras ir tiki į Nuo
daugiau po $1.00. Pardavėjui jeina $2.20 Cash Ir pardavėjas gauna "Dovanų” kurių
parduoti už $1.00 Viskas reikalinga parūpinta Jums kainuoja 65c. Užsisakykite
rcester, Mass. (Kun. A. Būb kirtą laiką pradėjo rinktis ir ,dauK naados ir padės musų prezidentą Rooseveltą. THeve gali
lSmėginlmul tuzinų už $7.80 ar pasiuskit 72c paStu. Chicagos vyrai atsišaukite J ofisų.
duok jam sveikatos ir drąsos,
kuomet veikalas prasidėjo, sa- Pazanffai
lys, M. I. C.)
PARISIAN RING COMPANY
A.
J.
Miciunas
(L.
K.)
,kad
galėtų,
kaip
pranokėjas
!
CHICAOO, n.n.
SO
North
Dearlxvm
Street,
“Oopt. J.”
lė
buvo
pilnutėlė.
Susirinku

Kovo 27 — Balandžio 2 dd
Šv. Jurgio parapijoje, Phi!o- sių tarpe buvo nemažai dvasike « Įeik y Tire Held Good!
BY CAH. ED
BULL RU N N ■ - ■ Here’s IVhere Ile Comi<ns Uis Bike to the Junk Pik Alų.
delphia, Pa. (Kun. J. J. Ja škijos; kun. A. Petraitis, vie
L»fe.(bu«nA
Me«E
expfHses
coftj
yįllR ClPLMSfiON IS)
tinis klebonas ir jo pagelbikaitis, M. I. C-)
Mo ūse - rBees)
(m-lY
J FSOlTLftV SU*. A ,
VuRfjttS doeh- Kks
\WdKHli A HALE- I
stter
tevtT CtBi PebA'O. I
Balandžio 3 — 9 dd. Athoi ninkas kun. J. Bakanas: kun.
M H«u9 dhl TkAT
to oyncejj'
'
oulbiT
5j4T Tke.
-1
FhfcH
OMb
>
Mass. (Ku;t. A, Būbiys, M. 1 P. Juraitis, Šv. Pranciškaus,
U)0ST MUK'
V
Athoi, Mass. parapijos klebo
»»'
'C.)
f*
Balandžio 23 — 30 dd., U- nas, kun. K. Vasvs, Aušros
tica, N. Y. (kun. A. Petraus Vartų, Worccster, Mass. klebo
nas; kun. Puidokas, Aušros
kas, M. I. C.).
L? B°r-TeuS!«/
C
Gegužės 8 — 21 dd., Ams- Vartų parapijos vikaras; kun.
terdam, N. V. (kun. A. Pet B. Geneika, neseniai atvykęs
r
iš Lietuvos ir laikinai apsisto
rauskas, M. I. C.).
Gegužės 22 — 28 dd., Na- jęs pas kun. Petraitį.
s A. 4^.
slu.a, N. II., (kun. A. Petraus Veikalo metu, gerb. klebo- (
ĮKTiiou'nostt gSSTOOH SO.NV
nas padėkojo savo parapi jo-!
kas, M. I. C.).

THOMPSON, CONN,

WATERBURY, CONN.

•

RINKINIAI

TIESIAI Į KLAIPĖDĄ

METINĖ EKSKURSIJA

I LIETUVĄ
" B E R l I N"

LLOYD

DRAUGAS

NAUJOSIOS ANGLUOS ŽINIOS t

Galutinai padirbtas

motoras Aviacijos šventės bei sureng-jokius

Antradienis, kovo 21 d.,

leidinius

1933

spausdintus Į dėtį ir norėdama jiems ir jų ir savojo, Šv. Pranciškaus vie.

remti. (Lietuvoje. Mokykloms ir kny-į šeimoms padėti
išleido Že- nuolvno, įsteigimo istorija. Pa
buvo kelis kartus išardytas tų vakarų skridimui
ir vėl sudėtas bandymu metu. Siųskite pinigus fondo globė- gynams didelė nuolaida.
mės reformoms įstatymų, ku- veikslai '.abai įdomūs: lenGerai
veikia.
Propeleris
per
,
jų
pirmininkui
;
Lietuvos
kon
J.
Kriščiūnas,
ris sako; “Asmenims, pirku- kių nazer?tiečių vienuolyno,
įsketball lošimas rytrj univer-

(Tęsinys nuo 5-čio pusi.)
‘Spaudos Fondo“
siems žemės ūkio žemę prieš lietuvaičių seserų, atsiskyrurė pirmadienį. Velionis buvo)8^^ b’S0S- A ale laimėjo pir- vienų miliutų apsisuka 2,193 (šului A. Kalvaičiui, 201 No,
įgaliotinis,
kartų.
Lėktuvui
lekiant
visu
Wells
St.,
Chicago,
III.
Taip
1932 m. sausio mėnesio 1 die- šių nuo lenkių, įžymių dvasisenag šios šalies gyventojas.
Sekant senųjį pa917
W.
34
str.,
greitumu,
motoras
suvartoja
p&t
malonėkit
e
parinkti
daunų,
kai jie sumokės nemažiau ninkų, kurie darbavos už at
Paliko sūnų ir penkias duk protį, baigus lošimų rinkta
Chicago, UI.
32 galionus gezalino. Palygin giau auką ir surenkite vieną
50 nuošimčių žemės perleidi- skyrimų, pirmųjų seserų įėjuteris, iš kurių keturi yra jau mitiška komanda, kurių suda
ai, labai mažai.
vakarą ar koncertą reikalingo
mo kainos, likusius tos kai- šių į savo motiniškųjį namų,
vedę. Laidotuvės buvo iš Šv. ro smarkiausieji žaidėjai. Į
nos dalis gali būti išdėstyta jų vadovių, naujojo vienuoly
tų komandų beveik vienbal Motoras šiomis
APIE KNYGĄ “DIEVE,
dienomis jo fondo trūkumai pupildyti.
Vardo bažnyčios.
darbo pra
15-kai metų, skaičiuojant nuo no apylinkės ir statybos vaiz
siai išrinktas ir J. Grebaus- jau atgabentas į Chicagų. Jis Mūsų bendrojo
PASIGAILĖK MUaŲ!”
Iš Šv. Juozapo bažnyčios j j{QS
Naugatuck, kuris pasipirkimo metų gruodžio mėn. dai, kunigai ir pasaulionys, ku
yra $4,(XX)?‘X) vertės. Bet at- džia buvo gera, graži ir sėk
palaidota a. a. Gna Stanke- gy,ngjo saVo lošimu “guard“
Mums pranešta, kad P. ir T d. Išdėsčius skolų
15-kai rie daugiausiai darbavos ir
seis kiek pigiau. Išmainant ji minga. Tad vieningai ir užvičienė, kuri mirė antradienį. prįncetonui, kuris laimėjo anj senųjį motorų, reikės primo baikime skridimo rengimo dar'K. Jurgėlų (Jurgelevičių) iš- metų, bauda pagal ankstyves- i rėmė naujųjį vienuolynų jam
Ji 27 metai buvo atvykus iš
vietų.
kėti $2,979.75. Už lėktuvo per bų, kurį patys apsiėmėm ište verstoji W. T. Scanlon’o di nį išdėstymų už neišmokėtas 'įsikūrus, mokyklos, kuriose
Lietuvos ir visa laikų išgyve
seserys pranciškietės mokyto
dirbimų reikės sumokėti $3,2- sėti mūsų lakūnų džiaugsmui džiojo karo apysaka “Dieve, numatytu laiku skolas, dalis
no Waterbury. Paliko vyrų,
ir mūsų tautos
garbei. Ne pasigailėk mūsų!“ jau baigia neimama, o imami vien tik pro jauja, vienuolyno koplyčios pa
50.00.
Naujų
prietaisų
(instru

tris sūnus, dvi seseri ir tris' Mūsų kalboj vartojama
šventinimo iškilmės, įvairūs
gaišinkime laiko ir, kas svar- ma spausdinti. Tos knygos iš ugų” rašinėti
mentų)
reikės
pirkti
už
$800brolius. Visi gyvena Water- daug darkytų žodžių. Ne vievaizdai iš seserų ir mokinių
biausia, netrukdykime
gra- spausdinta jau 320 puslapių;
bury. i
'nų kartų esu girdėjęs, kad
Visas išlaidas atlyginti ry žaus darbo
gyvenimo, buvusio Federaci
pabaigos! Dar iš viso bus apie 400 pusi. Ji
jos seimo 1932 m. atvaizdas,
X Penktadienio vakarų Wa- žmogus atvykęs iš “Okajaus,” žosi patrijotiškojį šio krašto truputį pastangų — ir mūsų spausdinama Lietuvoje. Kol
pirmojo Šv. Pranciškaus Rė
tertown High Scliool auditori- 0 ne iš Ohio- Pas mus daus lietuvių visuomenė. Bet neuž sųžinė bus rami. Tada jau su bus baigta spausdinti ir atmėjų
Dr-jos seimo atvaizdai ir
mūsų *; p;sidžiaviniu
joj mokyklos dramos skyrius dirba ‘ Orville ; tai, tur, būt, mirškime, kiek darbo
lauksime tos gabenta į Amerikų, išeis dudaug kitų. Ši knyga yra tik
padėjo ir istoriškos dienos, kada lietu- jtrys mėnesiai. Taigi, tos knystatė scenoj operetę “The (j0. ^ aterville, Philadelphijoj gi- lakūnai ligi išol
JAU
IŠĖJO
IŠ
ras namų papuošalas. Užsa
lden Trail.“ Veikale dalvva-;rdėsite’ kad “Bambryze” gy- kad jie savo kapitalų sudėjo vių skridimas per Atlantiko Sos leidėjai bei prenumeratokymus siunčiant reikia adre
SPAUDOS
vo šie lietuviai-tės: Kl. Ma- vena pusėtinai lietuvių. Kas senosios “Bellancos” pirki- vandenynų bus
garbingai į- riai gaus knygas apie birželio
suoti:
čiokas, kuris sunkių ispano ba manytų, kad tai Point Breeze! muį
vykdytas. Per tų vtandenynų mėnesį (June). Kas dar nori
Sisters cf St. Francis, I
Knyga labai graži, verta jų
Taigi, naujasis motoras jau , per&krigti bug mūgij lakūnų įiš anksto (pigiau) užsiprenu
joro rolę labai gražiai lošė, M. Lietuviui imigracijos stotis
įsigyti
pamatyti. Knyga
Knyga
knygų už $2.00 irjlsl
£ytl ir pamatyti.
Gružauskas, kaip — aukso Nęw York — tai “kaslegar-'■padirbtas, lėktuvas baigtas t pareiga. O mūsų, visuomenės, ,n,eruoti
Mt. Providence R. D. 9
Pranciškaus Semainierys, K. Zanavičiūtė, A. nė.“ Šis žodis reiškė Castle Į statyti ir jau dabar reikia pir parejfe4a pasirūpinti, kad pini noid ^ūti paminėtas knygos'vardu
South Hills, Pittsburgb, Pa.
Yesukevičiūtė ir O. Naujokai Garden ir ji nėra dabar var-jkti būtinai reikalingieji prie- gai už motorų lėktuvo perdir- ,leidė.iu’ te£u pasiskubina krei-! ®erų. A molyno Istorija.“
te, emigrantų rolėse.
tojama, kaip imigracijos sto taisai. Kai atnaujintasai lėk bimų ir reikalingus prietai- lP^ls: pev. L. Draugelis, 2334 Šita įdomi istorija yra albumo
IjIT!
pavydalo: didelio formato, liu
tuvas
bus
imamas
iš
dirbtu

tis.
Toji
vieta
dabar
vadinama
sus
būtu
laiku
anmnkėti
Oakley
Avė.,
Chicago,
III.
X Sekmadienį l^ake Zoar
sus būtų laiku sumokėti
BOBUTE
ksiukinės poperos. Šv. Pranciš
vių,
r
(tikės
tą
pat
dieną
įmo

Filis
Island.
Castle
Garden,
abuvo gimtadienio pasilinksmi
ATEINA
kaus Seserų Vienuolynas, PitGyvai užjauskime tų. reika
d
—
r
kėti
visus
pinigus
už
motorą
rba
“
kaslegamė,
“
buvo
pa

nimas surengtas F. Antanaitės
lų, kada visi skridimo rengia PALENGVINIMAS DVARŲ tsburgh’e, švęsdamas 10 me
statyta
1807
metais,
kaipo
pi

ir
lėktuvo
perdirbimą.
Tuo
tik
A. Naujokaitei Watertown.
CENTRŲ PIRKĖJAMS.
tų sukaktį tų istorijų lei
mieji darbai jau eina, prie ga
Šiame linksmame įvyky daly lis, arba tvirtovė. Vėliau buvo siu be tų visų pinigų, kurie lo!
džia sukakčiai paminėti. Is
vavo O. Griškauskaitė iš Nau vartojama kaipo salė baliams ligi šiol gauti skridimo fon
Daugelis
dvarų
centrų
pir
torija yra 96 puslapių, su
Kap. P. Jurgele,
gatuck, J. Sundas ir E. Skrio- ir koncertams. Nuo 1855 iki de ir kurie priklauso fondui
kėjų,
o
jų
yra
apie
2,000,
yra
daugiau kaip 80 paveikslų. VARTOK WF.LDONA TABLETIS
skridimo rėm. komiteto sekr.
blas iš Union City, J. Jonikis 1890 buvo imigracijos stotis (dar neatsiųsti), trūksta dar:
skolingi valstybei nemažas su- Joje Mr smulkiai aprašyta
Aptlekose. Knygutė su paveiks
iš Terryville, A. Martynas ir ir nuo to lietuviams ir pasili 1) $1,717.12 — motoro pir
j mas pinigų. Vyriausybė maty lietuvaičių seserų atsiskyrimas lais 24 puslapių “History of Rhedykai. Kreipkis i:
J. Klimas iš Ansonia ir dau ko “kaslegamė.“ Nuo 1890 kimui ir lėktuvo taisymui
dama jų sunkių ekonominę pa nuo lenkių seserų nazeretiečių umatlsm"
WELDONA CORP.
metų
Castle
Garden
buvo
per
gelis vietinių draugų. Visi
pagal fondo aj>yskaitų);
Desk 8, Atlantic City, N. J.
dirbta
į
žuvų
muzėjų,
kurį
pasinaudojo proga pačiužinėti
2) $800j00 — reikalingiems
ant ežero ir tuomi padidino kiekvienas iš mūs gali atsila prietaisams pirkti;
savo apetitų skaniam valgiui. nkyti Battery Parke, New
Išėjo iš spaudos jau dešim
3) $209.00 — atnaujinto lėk
Virėjas
X Šeštadienį pasibaigė ba- York.
tuvo smulkiems ligi išskri tas sųsiuvinis Liet. Enciklope
dimo į Lietuvų reikalams. Vi dijos. Apimama jau 1280 pus
lapiai šio veikalo..Tebeina dar
BAIGIANT PASIRENGIMĄ
so $2,717.12.
Gerbiamieji tautiečiai! ne raidė “A“. Prieita iki žodžio
SKRIDIMUI
trukdykime to istoriško žy — Asper,
Šaltis krūtinėj arba gerklėj gali
Artinasi vasara. Tai bus per Lietuvių Aviacijos šventę, gio! Pasigailėkime savo lakū Dai; neužsįsąkusius kviečia
būti pavojingas. Palengvins j 5
Kas mano ŠĮ PAVASARĮ VAŽIUOTI Į LIETUVĄ,
nų
pasiryžėlių
energijos.
Sup
minutas Musterole, “counter-irritvėl atmintina vasara, nes du I Taigi, kiekviena lėktuvo viete
me neatidėliojant užsisakyti, jau laikas pradėti rūpintis kelionės reikalais: a) iš anks
ant’1 Panaudotas sykį kas valan
dų per 5 valandas turi pagelbėti.
lietuviai kapitonas Darius ir lė praktiškai
sunaudojama. raskime, kiek jie rūpinasi tuo pe Lietuviškos Enciklopedijos į to apsirūpinti reikalingais dokumentais; b) gauti pasus
Per 20 metų tūkstančių vartoja
mas. Rekomenduotas daktarų ir
Girėnas yra pasiryžę laimėti Patys lakūnai nedaug maisto skridimu, visais kitais paren- Jneapseis ne tik inteligentas, ir vizas; rezervuoti vietas, nes pirmiau užsiregistravę,
slaugytojų.
lietuvių tautai didelės garbės, sau pasiims, betgi jų lėktu geniaisiais darbais, kurie ir j bet ir kiekvienas susipratęs, j visada geresnes laivuose vietas gauna.
•
nuskrisdami iš New Y-orkų į vas tai gerokai surys; 722 ga taip jau nuvargino jų dvasių niėgstųs skaityti literatūrą,
“Draugo“ laivakorčių skyriaus vedėjai yra paty
netrukus tautietis
rę, duos patarimus ir visus reikalingus dokumentus iš
Lietuvų. Štai, nesenai mūsų lionus gezalino ir 40 galionų ir kūnų. Jie jau
tautietis Juozas Šarkis - Žu alyvos. Jis tuos skysčius siur gaus atnaujintąjį lėktuvą, ta Siulome naują veikalą “So pildys.
New čiau jiems tenka nemaža jau džiaus Menas“ 4 tomai, 'gau
kauskas pasiektais pasaulinio bs skrisdamas, betgi,
Lietuvoje yra organizuojama ekskursija j Pasaulinę
dintis,
besirūpinant,
kur
gauYorke
pakildamas
skridimui,
Parodą
Chicagoje. Kas norite, kad jūsų giminės atvyk
čempijono laurais suteikė di
siai ir spalvuotai iliustruotas.
ti trūkstamus $2,700.00 ir bejKaina
M Anglų-Lietuvių tų į šią parodą ir drauge pas jus pasisvečiuotų ir Ame
delės garbės lietuviams. O da jis kels didžiausių svorį.
gaus ]ia|)JOS žodyną ■— $1.50 ir vi- riką pamatytų, tuoj kreipkitės į “Draugo“ laivakorčių
bar, štai, visi nekantriai lau Iš to galima spręsti, kokia laukiant, kada fondas
skyrių smulkmeniškų informacijų, kurios mielai bus su
kiame mūsų lakūnų laimėji sunki bus lėktuvo krova (pri- tuos pinigus, kurie ligi šiol
teiktos.
yra
fondui
pažadėti
ir
jam
Stambus
Nebojimas
krovimas).
Tačiau
tų
sunkųjį
mo.
“Draugo“ laivakorčių agentūra parduoda laivakor
yra geras terminas tiems vyrams ir
Kų dabar veikia mūsų la lėktuvų trauks, siurbdamas į priklauso.
moterims, kuriems- stokoja gyvumo <
tes
ant
visų linijų ir geriausių laivų į Lietuvą ir visus
spėkų — y.ra tik pusiau tiek tvir
kūnai? Kapitonas S. Darius orų, plieno propeleris, varo Gerbiamieji skridimo rėmė lr
ti, kiek Jie turėtų būti.
pasaulio kraštus.
Floridoje praktikuoja skrai mas galingojo motoro. Tokį jai ir garbės rėmėjai! malo
pasiųsti
dovanoja nėkite ko greičiau
dome viršum nakties metu ir motorų lakūnams
Nesirūpink
niežėji
fondui
savo
aukas,
kurias
esą
studijuoja astronominę navi- šiems drųsuoliams dėkingoji
mu.
pleiskanomis.
yr“ Gydytojaus
Specialisto
gacijų.
Lakūnas S. Girėnas , Amerikos lietuvių visuomenė. te
ie OasiŽadėie
pasizaueję tam
tam didžiam
uruliam ir
it )Cija
Rur, suteikla
KPreroe preskrip
sveikatų.
Išbėrimais, spuogais
drąsiam
lietuviu
žviriui
Taiti
da
<,glaus
spėkų,
ir
daugiaus
gyvu
tr kitais odos negerumais.
Tik
Motoras
yra
labai
stiprus
ui,j-litui lietuvių zųgiui. J tu p nl(J tukstanėteuns vyrų
vyrų tr
tr moterų
moterį
čia pat (Cbicagoje) prižiūri
■<> «•«•«•
gauk gydant} antiseptikų Žemo—
viržį keturiasdešimta arba keturias
388 arklių jėgų. Malonu pažy pat ir kitų miestų skridimo dešimta penkių metų amžiaus. Jūsų
lėktuvo perdirbimą.
saugua
Aptlekose.
J5C..
#0c..
parduos jums vieno mė
»1.00.
Šiomis dienomis lakūnas S. mėti, kad gamybų prižiūrėjo rėmėjų komitetai turėtų grei vaistininkas
nesio vartojimui NUUA.-TONE tab-^priimkite
Girėnas nusivežė mane į dirb mūsų tautietis aviacijos me čiau pasiųsti fondui surinktas Į g*
aukas
ir
pelnų
iš
Lietuvių
'
vaduotojus
—
jus
galite gauti tikratuves ir parodė lėktuvo perdir chanikas inž. V. Jesulaitis.
r- O R SKirs, I „ P I T n T I c N S
bimo ir taisymo darbus. Seno
sios “Bellancos“ lieveik nė
ženklo neliko — visai išardy
ta ir išnartsyta. Dirbami visai
ttILLY*& UttCLE
i nauji sparnai, uodega ir vai* rai. Naujieji sparnai bus kiek
ilgesni. Dirbami dideli gezali
no ir alyvos tankai (bakai).
• Alyvos tankas bus gudriai į: taisytas po lakūnų sėdyne;
tai yra praktiškas vietos tau
pumas. Du gezalino
tankai
—, (plokšti) bus įtaisyti lėktuvo
, sparnuose (lėktuvo
(pažąstyse“). O pats didžiausias gesaliuo tankas bus
įtaisytas
lėktuvo kūne, lakūnų sėdynės
užpakalyje, kur skridimo rė
mėjai sėdėdavo, skraidydami

PRANEŠIMAS

LIETUVIŠKOJI
ENCIKLOPEDIJA

VA2IU0JANCRJ | LIETUVI!
DĖMESIUI

k

Don’t
neglect
Colds

Nusa-Tone

IU AGENTŪRA

t

žemo

Antradi^dk^-kpvo 21 d., 1933

DRAUGAS
punktualiai 7:30 vai. vakare, bus išpildyta per pilnus raValdyba
dijo artistus, kaip tai: dai
P. S. Didžiai Gerbiama Mo-, nuos Genovaitė Šidiškiūtė-Gie
Rea. and Office
Office Phone
Tel. LAFAYETTE 1067
. .
•
,
• ••
"•
fina Maria Raseni Kazimierle- draitienė, A. Čiapas, J. Roma- ?,risOi J®1, c<Uu,"ct 4030
\nt
vajaus
komisijos
pečių
tina Maria oeseių ivaziiniene ,
»
* »
Res.: TeI ucnuock osso
2350 So. Leavltt St.
Froapect 1028
Canal 0706
ib'ia.ick. našta,
nuiiu bet
kol tas
+aC “kaVn. Čiu
Kontrreiraciios Generalė nas 11 “eoples radio duetas,
jį
[sunkiausia
čių Kongregacijos
DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS
drilius” — visos keturios tų Viršininkė sunkiai serga ir gu Pne to S1 sykl klausytojai tuGYDYTOJAS JR CHIRURGAS
X—SPINDULIAI
“naštų” lengvai ir su garbe Ii &v. Kryžiaus ligoninėj. Vi- res malonumų girdėti kalbant
3147 So. Halsted St.
PHYSICIAN AND SURGEON
3051 W. 43rd St.
išneš ir svečius patenkins.
įsi A. R. D. sk. prašomi ne tik įon4 Bren7^, _iMeitroP°1;tan Ofiso valandos: 1-4 ir 6-8 vai. vak.
2403
W. 63id St., Chicago
ATITAISYMAS
'S,:’“* “• (Prie Archer Avė. netoli Kėdelė)
melstis už Brangiosios Moti Batikos prezidentę, kuris kaiOFFICE HOURS:
Valandos; nuo 1 Iki 8 vai. vakaro
Valio mūsų veikėos pp. C. nė lės sveikatų, bet ir užpra- Į bes apie
labai
svarbius
šių
Ser«<lomls ir Nedėllomls pagal sutarti
1
to 4 and 7 to 9 P. M.
aPle
Beredomia Ir nedėliotum pagal
Sunday by Appolntment
Kartotinai skelbiant A. R. Petraitienė, Jos. Šaltenienė, U. syti šv. Mišias, kad Dievas dienų reikalus. Taip pat kalsutarties
D. 2-rojo sk. vajaus komisi-1 Gudienė ir T. Stankevičienė, duotų jai išgyti iš pavojingos kės dr. Paukštys, dentistas, aHEMLOCK 8151
jos vardus, praleistas buvo va- Geriausių sėkmių kilniame Ga ir sunkios ligos.
|Pie sveikatų; prie to viso, bus j
dentistas
Tel. Cicero 1260
X—RAY
rdas labai brangios ir veiklios rbe.
A R. D. Centro Valdyba Pavejančios muzikos ir kitokių i44« so. <sth et.
Cicero, IR.
(Naryauckas)
A. R. D. 2 sk. valdyba
komisijos narės, būtent Uršu
gražių, įdomių ir naudingų Į
utar‘ Ketv.
~10 — ir9 Pėtnyčioinla
vai.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
i147
„Halsted
Chicago
lės Gudienės, kuri nuoširdžiai į
‘-------------------dalykų kiekvienam pasiklau- Paned.,
2420 AVest Marąuette Road
LIETUVIS DENTISTAS
Sered. ir Subat. 2 — 9 vai.
Vai.;
kasdien
uuo
10
v.
ryto
iki
0
darbuojasi vajui — renka vai- • Šv. Kazimiero Akad. Rėmėsyti.
Rep. XXX.
VALANDOS:
valandai vakare
9 iki 12 ryto; 7 iki 9 vakare
Nedėllomls Ir Seredomls susitarus
gius, aukas ir platina bilietus, jų Dr-jos susirinkimas Įvyks
Utarn. ir Ketv. vak. pagal sutartį
Pbone Boulevard 7041
4847 W. 14th St. Cicero, 111. Rez. 6456 S. MAPLEVVOOD Z VE.
trečiadienio
vakare,
kovo
22
PAKVIETIMAS
VARGO

A. R. D. 2 skyriaus metinis
RADIJO PROGRAMA
NININKAMS
vajus įvyks kovo 26 d. Šv. d., 7:30 vai. Šv. Kazimiero ATel. Lafayette 5793
TEL. LAFAYETTE 7869
Jurgio parap. svet. Bus iškil- kademij°j*
DENTISTAS
Kalbės Jonas Brenza Metro Kviečiu gerb. vargonininkus
4645 So. Ashland Avė.
minga ir skani vakarienė ir Visų A. R. D. skyrių atstopolitan State banko pre
Arti 4Ith Street
pas
mus
į
10
valandų
atlaidus,
įspūdinga programa — nes vės prašomos atvykt su pilVai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak.
Gydytojas ir Chirurgas
zidentas
kad pagražinus bažnyčioje gie
' apvaikščiojame 10 metų “ju- nais vajaus raportais (iš tų
Office: 4459 S. California Avė.
4140 Archer Avė.
dojimų. Mišparų pradžio 7:30 Tel. Canal 8131
biliejų” Seserų Kazimieriečių kolonijų, kar jau vajai įvyko),
Nedėlioję pagal sutartį
Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare
Šiandie nuo 7 iki 8 vai va' vai. vakare. Šį vakarų Mišpa
mokytojavimo mūsų parapijoj. Prašome nevėluoti, susirinkti
Res. 2136 W. 24th St.
kare iš stoties WGES, 1360 rus vargonais gros prof. A. S.
Tel. Ofiso ir Res. Grovehill 0617
TEL. CANAL 9481
kilocykles, kaip ir kas antra Pocius.
DENTISTAS
Res. 67 37 S. Artesian Avė.
Varg. N. Kulys
G R A B O R I A Is
2201 West 22nd Street
dienio vakare, Peoples Furni(Kampas Leavltt St.)
jture krautuvių pastangomis, REDAKCIJOS ATSAKAI
Tel. Canal 0267 Res. Prospect 6659
Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
Ofiso tel. Boulevard 8340
—
Res. tel. Prospect 24 23
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Nuo 1 iki S vakare
bus transliuojama oro bango
2423 AVest Marąuette Road
SeredoJ pagal sutarti
tas lietuvių dainų, muzikos x (Cicero> I1L) Apie a a
Vai.: 2-4 Ir 7-9 vak. Ketv. 9-13 ryto

DAKTARAI:

CHICAGOJE

BRIDGEPORTO
NAUJIENOS

QĮ|

g RAKAUSKAS

OR. J. J. KOVVARSKAS

DR, ATKOČIŪNAS

DR. V. S. NARES

DR. GUSSEN

RADIO

DR. C. Z. VEZELIS

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. F. G, VV1NSKDNAS

DR. 6.1.BLOŽIS

DR. J. J. SIMONAITIS

TĖVAS IR SŪNUS, JUOZAPAS,
EUDEIKIAI
G R A B O R I A I

Nuliudltno valandoje širdingai patarnauja. Reikale esanti,
inalonsite mus pašaukti.

5340 SO. KEDZIE AVĖ.

ir kalbų programa. Pažinota, 'žilVičiO laidotuves jau buvo
kad ši Programa bus ypatin- «Drauge,i ragytaj todgl Tftms.
jgai graži ii įdomi kiekvienam |og korespondencijos nedėsipasiklausyti, nes dainų dalis- me.

CHICAGO

A. MASALSKIS

Sveikatos Skyrius
(Tęsinys nuo 2-ro pusi.)

LIETUVIS GRABORIUS

GRABORIUS

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

Musų patarnavimas
visuomet sąžiningas ir
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui
■kyrių.

2314 W. 23rd PI., Chicago

Nauja, graži ko

1439 S. 49th Court, Cicero, Iii.

plyčia dykai.

TEL. CICERO 5927

3307 Auburn Avenue

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA

S. M. SKUBĄS
LIETUVIS GRABORIUS
Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18th STREET
Tel. Roosevelt 7532

Graborius ir Balsamuotojas
Turiu automubilins visokiems
reikalams. Kaina prieinama.
3319 AUBURN AVENUE
Chicago, IR.

J. J. BAGDONAS

I.J.IOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
VEDĖJAS

Laidotuvėms patarnauja man
dagiai, simpatiškai ir labai pi
giai Liūdnoje valandoje pa
šaukite

1646 WEST 46th STREET
Tel.

Tel. ČIOBRO

8288—>419

JADVYGA BRUŽAS
Po tėvais Urbaitė
Mirė Kovo 19 d., 1933 m.-,
9:10 vai. ryto, 47 metų amž.
Kilo iš Grinkiškio parap , Pipli,ų kaimo.
Paliko
•dideliame rruliudime ■
vyrų Kajetoną, dukterį Jadvy
gą, du broliu Juozapą Ir Anufrą Urbus, brolienę Urbienę, du
švogerius Zigmontą ir Simoną,
seserį Adolfiną ir gimines.
Kūnas pašarvotas 10809 So.
Wabash Avė. Laidotuvės įvyks
Ketverge, Kovo 23 d.,, iš na
mų 8 vai. bus atlydėta į Visų
šventų parapijos bažnyčią, ku
rioj įvyks gedulingos pamaldos
už velionės sielą. Po pamaldų
bus nulydėta į Šv, Kazimiero
kapines.
Nuoširdžiai
kviečiame visus
gimines, d,raugus-ges ir pažystamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

GRABORIUS
Laidotuvėms pilnas patarnavimas
galimas už 935.00
KOPLYČIA DYKAI

1344 S. 50th Avė., Cicero, IU.

Nubudę Bružių ir Urbų
šeimynos ir giminės.
Telefonas

LIETUVIŲ

GRABO RIŲ

ĮSTAIGA

EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes
nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies.
“Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
namtig 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 pirkaite, ar ne.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
Dėl Šermenų. Pašaukite KUDKIKĮ pirm negu kreip

JŪSŲ GRABORIUS
Didysis Ofisas

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

4145 ARCHER AVĖ.
Ofiso Tet LAFAYETTE 7317

Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo V iki
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi
nuo 4 Iki S vai. vakare Ltamlnkais

Graborius

ir

Ralhaniuotojas

Patarnauja Chi
cagoje ir apielinkčje.

Didelė Ir graži
Koplyčia dykai

4092 Archer Avė.

J. F. RADŽIUS

PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS
CHICAGOJE

Laidotuvėms patarnauju geriausia ir
pigiau negu kiti todėl, kad priklau
sau prie grabų išdlrbystės.
OFISAS
668 VVEST 18th STREET
Tel. Canal 8174

JONAS SEDEMKA
Mirė Kovo 19 d, 1933 m.,
6:50 vai. vak., pusaitižiaus. Ki
lo iš Suvalkų rėd:, Seinų aps
kričio. Lazdių miesto. Ameri
koje išgyveno 30 metų.
Paliko
dideliame nubudime
moterį Oną. po tėvais Busilaitę,
4 dukteris: Prancišką Janulienę, žentą Tom. Iz-onorą Žvirb
lienę, žentą Atituną, Anelią Lenckienę, žentą Jobą ir Eleną
Sedemkaltę, 9 anūkus, pusbro
lius, pusseseres Ir daug kttų
giminių.
Kūnas pašarvotas 3439 So.
Morgan St. laidotuvės (vyks
Ketvirtadienį, Kovo 23 d., iš

namų 8 vai. bus atlydėtas į
šv. Jurgio parapijos bažnyčią,
kurioj įvyks geidulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pama
ldų bus nulydėtas į Šv, Kazi
miero kapines.
Nuoširdžiai
kviečiame visus
gimines, draugus-ges Ir pažystamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.
Nuliūdę: Moteris, Dukterys,
žentai, APnluti, Pusbroliai, Pus
seserės ir giminės,
laidotuvėms patarnauja gra
borius S. P. Mažeika, Telefo
nas Yards 1138.

WISSIG,
Kapitonas
Pasauliniame kare

Specialistas iš

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 23 METl’8 KEtlURINT
KAIP VZNISENĖJUSIOS Ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA
Speciališkal gydo ilgas pilvo, plaučių. Inkstų Ir pūslės, užnuodljlmą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslėpting.as ligas. Jeigu kiti ne
galėjo Jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką Jis Jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugelį metų Ir išgydė tūkstančius ligonių. Patari
mas dykai.
OFISO VALANDOS: Kamile nuo 10 valandos ryto iki l
valandai ir nuo B—8 valandai vakare. Nedėliomis uuo 11 ryto Iki 1 vai.

4200 WKST 26th ST,

Ofiso: Tel. Victory 6893
Rez.: Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH

Ir Ketvergais.
Rea. Tel. Hyde Park 3395

Kusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas odos Ligų ir
veneriškų ligų
Ofisas 3102 So. Halsted St.

DR. M. T. STRIKOL'IS
i
!

GYDYTOJAS Ut CHIRURGAS
OFISAS

4645 S. ASHLAND AVĖ.,

:
I Ofiso valandos; nuo 3 iki 4 ir nuo
8 iki 8 vai. vak. Nedėllomls pagal
•utarų

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.
Valandos nuo 18 ryto Iki 8 vakaNaiėltomta pagal sutarti.
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUM
?A LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU,

-

DR. T. DUNDULIS

Ofiso Te).: Boulevard 7sai»
Mautų Tei.: Prospect lbJtt

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
Tel. Virginia 0036

PHONE GROVEHILL 0027
V ataudus: 2-4; 7-9 1*. M.
Trečiadieniais ir sekiuad. susitarus

DR. J. W. KADZEWIGK
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas
6859 SO. WESTERN AVĖ.

DR. MARGKRIO

PRANEŠIMAS
’ Persikėliau į erdvesnę Ir patogesnę

Chicago, IU.

kampas Keelsr Ava.

M, Craw(ord U7»

DR. G. SERNER

3U Eaat lllth Street

LIETUVIS AKIŲ BPCIALISTAS

Prie Y. M. C. A.. ItOHcland
Guzas, X-ItAY, etc.

3325 SO. HALSTED ST.
Vai.: nuo 10 ryto iki 2 po pietų U
nuo 6 iki 8 vakare
Šventadieniais nuo 10 iki 12
Phone BOULEVARD 8483
TeL Grovehill 1695

DENTISTAS

DR. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai.: 9-11 ryto 3-4 Ir 7-9 vak.
Šaradomis po pietų ir Nedėl dieniais

tik susitarus
1433 W. MARQUETTB ROAD

Boulevard 7689
Res. Hemlock 7691

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 VVEST 35th STREET
Kampas Halsted St

Valandos: nuo 16—4: nuo 6—l
Kadėllnmta*

a»n

ie

Iki

1S

DR. A. P. KAZLAUSKAS

Kampas 31st Street

Vai.: 10—11 ▼. ryto, 3—4. 7—9 ▼. g
Nedėliomis Ir ftventadieniaia 18—II

DR, P. P. ZALLYS

Tel. Yards 1829

J. Liulevičius

6628 So. Richinond Street
Telefonas Republic 7868

Phoue PULLMAN 0853

Koplyčia Dykai

Tel. Irfkfayette 3579

REZIDENCIJA:

Moterų ir Vaikų ligų
Specialistė

DR. VAITUSH, OPT.

sataractus. Atitaisau trumpą regyste
ir tolimą regystę.
Prirengiu teisingai akinius visuose
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančią mažiaunas klaidas.

Valandos: 1—3 ir 7—8 vak.
Seredomis ir nedaliomis pagal sutartį

Tel. Boulevard 7589

sitės kur kitur.

Eudeikis

DR. SDZANA A. ŠLAKIS

AKIŲ rtYDTTO4»AI»

GRABORIUS

Tel. CICERO 2109 ir 859-J.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West 22nd Street

Phone Hemlock 7828

4712 S. ASHLAND AVI.

ANTANAS PETKUS

DR. S. BIEŽIS

Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų
8 Iki 8:30 vakare

arti AVestern Avė.

susitarus

Plione Canal 6122

Residencija 6609 So. Artesian Avė.

□angelių atsitikimų akys atitaisomos
be akinių. Dabar kalno. perpu, pi•
’
Mu>q
*-

Laidotuvėms patarnauja gra

borius I. J- Zolp.
Boulevard 5203.

4830 AVEST 15th STREET
Cicero, Illinois

Seniausia ir Didžiausia

1821 SOUTH HALSTED STREET

DENTISTAS
2420 W. Marąuette Road

į

Patariu tamstai nors dabar
kreiptis prie gydytojo, kad
būtų galima padaryti tai, ką
jau senai reikėjo padaryt. Vis
tik, geriau, nors ir vėliau, ne
gu niekad.

Nedėlioj

Gydytojas ir Chirurgas

t

tarti jį vartoti, palankstant
i keletu sykių į dienų nors ir
Į (skaudantį; sutinimas taipgi
Į šion pusėn veikia. Be to, in
fekcija ir sutinimas bendrai
yra paveikę ant to piršto nėr- (
vų ir todėl palytėjimo jaus
LIETUVIS AKIŲ
mas žymiai sumažėjęs piršte.
SPECIALISTAS
Sužeidžiant pirštų plaktuku, Palengvina akių įtempimą, kuris
U, PriežasUm galvos skaudėjimo,
nervų užeidimas taipgi galė- “
svaigimo. akių aptemmio, nervuotujo tuomet įvykti.
mo, skaudamą akių karšų. Nuirau

994

SYREVVICZE

Republic 3100

2506 W. 63nl Str.

Boulevard

z* įr 7\
BZ,iaU
I■ « •< [n
Sa

Valandos: nuo 9 iki 9

LACHAVICH
IR SŪNŪS

Phone Boulevard 4139

DR. P. Z. ZALATORIS

'

Res. Phone
Englevvuod 6U41

Office I’hono
Wentworth 3000

D E N T 1 S T A S
4712 So. Ashland Avenue

DR. A. R. McGRADIE

Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakare

785U S. HALSTED STREET

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

ROOM 210

25 METįl PATYRIMO

DR. MAURIGE KAHN _
Gydytojas ir Chirurgas

Pritaikyme akinių dėl visokių
akių. Ekspertas tyrimo akių 4631 SO. ASHLAND AVĖ.
ir pritaikymo akinių.
ZZKE

DR. JOHN SMETANA,

Tel. Yards 0994

Vai : 2-4 ir 7-9 vai. vakare

Lafayette 1016

DR. F. J. LOWNIK

Rezidencijos Tel. Plaza 3200

Gydytojas ir Chirurgas
1800 WEST 47th STREET

VALANDOS:
Nuo 19 iki 13 dieną
Nuo 3 Iki 9 po pietų
Nuo 7 iki 9 vakare
Nedel. nuo 19 Iki 11 dieną

TeL Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTDN

OPTOMETRISTAS

DR. CHARLES SEGAL

1801 S. ASHLAND AVENUE

Perkėlė savo ofisą po numerio

Platt Bldg., kamp. 18 st. 2 ank
štas. Pastebėkit mano iškabas.
Valandos nuo 9:30 ryto ild
8:30 vakaro. Nedėliomis nėra
skirtų valandų. Room 8.

4729 SO. ASHLAND AVI.

Phone Canal 0523

Telefonas Midway 2880

SPECUAUSTAS
.Ti'.-!, X* ,-7 w
pietų: 7—1:19 vai. vakare.
Medėliomla 19 iki 11

Gydytojas ir Chirurgas
6558 S. HALSTED STREET
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare.
Tol. Ofiso Boulevard 5913-14
ltez. Victory 234 3

DR. A. j. BERTASH
756 W. 35th STREET
Ofiso vąL: nuo 1-3: auo <:30-8:3<

.n
Antradienis, kovoji d., 1933

D BĮ P Oxg
VISIEMS FEDERACIJOS SKYRIAMS CHICAGO
APSKRITYJE

|I. Lecaitė, B. Jovaiša, VI. Kuo M. Stulginskas, P. Gūdžius, S.
jdis, F. Juška, E. E. Balčiu- Stulgaitis, J. Petkus, V. Šau
nąs, P. Bučius, K. Artišauskas, lis, J. Stanaitis, A. Tirilis, A.
Į Mrs. Bubliauskas, P. Valiulle- Sklenis, O. Mikolaitienė, A.
’nė, B. Oželienė, A. Kunišlytis, į Juškauakas, O. Daukšienė, V.
Federacijos iniciatyva, ka- sų Federacijos skyrių tuojau
A. .Jasiūnas, S. A. Pilackas, Tereikia, M. Vasiliutė, F. Dai
talikiškojo veikimo ir spau pranešti.
M. Petrauskienė, P. Puišiūtė, nauskienė, K. Bundzienė, K. S.
DALYVAVO 360 ATSTOVŲ IR dos vajus prasidėjo. Kai ku 1) Kokį laikų skyrius turi
L. Milius, B. Urmonienė, M. Vaisieta, A. Vareika, S. Mar
rie apskričiai, pav., Ne\v Yor pasirinkęs Kat. Akc. ir Spau
DAUG SVEČIŲ
Vainauskienė, E. Gedvilienė, kevičius, Mrs. R. iMizer, Mrs.
ko, jau pilname įsisiūbavime. įlos Savaitei.
Al. Borisas, P. Tnsoda, J. Pu- A. Mench, A. Jesinskienė, J.
2) Kokios bus tų vakarų
Praėjusiam Fed. Chic. Ap
plesis, F. Stočkus, O. Bunibn- Lukštą, Mrs. J. Margis, M.
programos.
skrities susirinkime pakarto
lienė, Pr. Kasmauskienė, Ant. Dobravalskintė, EI. Tamkiūtė,
Kuriose kolonijose dar nė Į TALKĄ IR Iš KITUR
ta pirmesnis nutarimas, kad
Beinoraitė, A. Grybas, Ag. Ka J. Bartinikas, O. Skarupskiera Federacijos'skyrių, ten biRĖMĖJAI
seliauskienė, O. Samsonaitė iš nė, A. Avižonis, Em. Simkevikiekviena lietuvių kolonija,
...
le
katalikiškoji
draugija
gaPraėjusį sekmadienį Šv. tfu- žodį. Savo turiningoj kalboj Federacijos skyriaus įniciaty .........
čiūtė, J. Bukauskas, EI. DaCicero.
ct „
/
J
.............
J
1:
nntiiniciatyvosSp.Sav.suLietuvių Kataliku Kolegijos
rgio parapijų užplūdo svečiais didžiai gerbiamas pralotas pa- va, per kovo ir balandžio mė
maševičienė, P. Sabeskienė, F.
Užsakymai
iš
kitų
parapijų:
ruošti
ir
pranešti
komisijai,
19
iš visų Cbicagos miesto kraš- brėžė vieningo katalikų veikl nesiūs suruoštų Katalikiškos
Vargon, J. Saulenas, J. Kra
ių ir apylinkių. Buvo atstovų mo svarbų. Po jo referatų skai Akcijos ir Spaudos Savaites kur pasiųst kalbėtojų. Pajaijj p. sniag,j kauliukais žaidi- AVestville, Kenosha, Tnd. TTkr- ilaitė, K. Kučinskas, O. Gra
bus ir,in.j Bus daug dovanų, kovo bor, Melrose Park, Springfi- bauskienė, B. Mieželis, C. Vaiš Indiana ir \Visconsin’o va- ,tė prof. F. Mastauskas, A. L. ir išrinko komisijų, kuri pa pacia proga galima
,26 d., 7 vai. vak., Aušros Va- eld, Cbicago, Ht., Rockford, sylienė, A. Tiškus, A. Kairys,
lstybių. Įvairių draugijų ir o- |R. K. Federacijos Centro pir- dės kolonijoms tame darbe: skyrius suorganizuoti.
Sbebovgan, So.
\ isos Katalikiškos Akcijos
parapijos salėje. Pelnas, Kansas City,
,
. ....
,__ , A. Barškietis, A.
M. __
Dapšis,
rganizacijų atstovai pradėjo ^mininkas. Jo referatas buvo parūpins kalbėtojų, prelegen
(rinktis anksti. Jau apie de- moksliškas, gražus ir gerai tų, skelbs spaudoje paeiliui, ir Spaudos Savaitės reikalais 'skiriamas įtaisymui Kolegijai iGm?ha’ Kankakee> St- Louls,! Visockis, A. Pranaitis, A. Ku]ėjnskienė, B. Kavaiiūnienė, V.
šimtų valandų prie Šv. Jurgio perskaitytas. Dėl referato dis- kurioj kolonijoj ir kada bus Federacijos Chic. Apskr. sky'naujos elektrikinės mašinos i.r SPrin« Xalle>r’ fiary Tnd.
riai prašomi kreiptis
Šiuo)kitiems dalykams, kurie rei-' Pavieniai iš įvairių miestų Žilai tumė, M. Sasnauskienė, J.
parap. bažnyčios buvo iš toli- kusi jose dalyvavo: A. Lapin- ruošiami vakarai ir t.t.
adresu: Ig. Sakalas, 2334 So kalingi prie kepimo ostijų, ko- aukojo: Mrs. A. B. $10.00; Ca- Zarubienė, M. Žekiūtė, A. Mamesnių kolonijų. atvykusių Į skas, Kazlauskas, p-nia A.
Šiuo
tat
komisija
prašo
vi
Oakiey
Avė., Cbicago, Ilk,
jnranikantų ir kalėdinių plot- sper Matulaitis $7.00; po $5: turienė, A. Rudaitis, M. Svikžmonių.
i Nausėdienė, J. M. pral. Kru"* , kelių. Iš visų kolonijų žada Ag. Denkauskienė, A. Pranu, liūtė, K. Kiselienė, J. Degutis,
™ ...
.... šas, Al. Manstavičius, J. EnKk..Įminga suma prmdejo
Petrauakas. Hetera- liauskienė, perskaitytas svei-, Andrius Birunas, iiniversi-1 daug s^ev.ių atsilankytijr gra I A> Andrųlonis, Šv. Onos dr- V. Svinkūnienė, R. Klimavi4
11 vai. Ja laike kun. J. Pet- •
.. ,
. ,
kinimas nuo A. Sutkaus, L. toto studentas ■ Ant. Valandovanų prisiųsti, kad tuoju iš AVaukegan, Ilk, P. Am- cienė, B. Balčiukonis, EI. Luti
.
,
tas priimtas su padėka.
rauskas, kun. J. Klornu ir i „ .
.
.
cius gerai vaidino. Jo tarnai hūdu palengvinus rengėjams, .brozas, A. Simniškiūtė, P. Bu- kus, Mrs. Klimovich, K. MilūApie musų jaunimo reika- R. K. S. A. pirmininko.
kun. M. Švarinu asistuojant.
.
.
P-lė
Ivanauskaitė
mandatų
induka ir prancūzas
F,.N°'Jo Kolegijai įteikus naudingų sk man; po $4.00: V. Tanike- nienė, O. Ringalaitienė, M.
..
. ,
, . T ur
i ur lūs plačiai kalbėjo kun. A. Va
Pamokslų sake J. M. pral. M. , v.
T
v,
j...
lančius, L. Vyčių centro dva- komisijos vardu pranešė, kad rkuta^’ J- Lindzius gabiai ta--(jovan{J p,auta žinia, kad Ci- įvičienė, Mrs. Skukitis; po $3: Buivydait'ė, Mrs. Krivitsky
L. Krušas, Šv. Jurgio parap. siosvadas. Diskusijose dalyva- draugijų ir organizacijų atsto- i^navo. incas ir Stasy., jo ^eeros vengras su savo drau-, kun. Kazėnas, A. Žukas, P. 50c, Mrs. Janus 25c ir kiti.
klebonas.
vo: Nausėdienė, kun.Vaičii-Lų konferencijoj yra 360.
|draugai buvo — A. landžius gajs žemaičiais atsiųs gražu Pauliukonis, A. Jakubauskas;
Nuoširdžiai ačiū visiems koKonferencija prasidėjo 2:30 nas, A. Valančius, A. Lepins-^. _
T
~ (turėJ° tapti jo žmona, L. C,rPpriziJ
|po $2.00: Z. Deltuvienė, A.
Jegijos rėmėjams už gausų pa
Padėkojus J. M. pral. Kru- tis
būti 110šviene. Abu ap- praeitais metais nors vėlai,Kunevičienė, L. Rutkauskienė,
po pietų. Jų atidarė dr. P. At- |į£ Valant” J." MiSeliū
kočiūnas, rengimo komisijos nas
šui, rengimo
lr Pre’ rengti moteriškais rūbais, kad; i§gargillta> kad gaHma gauti M. Kondrotaitė, M. Vankūnas, rėmimų.
pirmininkas, pasakydamas gra
A. Nausėdienė padarė pla- zldDumur konferencija uzbal- prigautų turtingų dėdę. Gerai graži su H(.tuviškais para- K. Valeskienė, M. Švarcienė,
Plotkelių kepėjas, Brolis
žiu kalbų ir pakviesdamas J. tokų pranešimų apie šv. Ka- gU 1F atst°Vą1’ dziau^damies .lošė; publikę iki ašarų pri- Sajs
šais rplotkelių, tačiau gauta B- Bogužas, Miss. A. Meale, į Vladas, Cibulskis, M. I. C
M. d. g. pralotų M. Krušų at zimiero Seserų Vienuolynų jr 1kon^rencii08 ^erU
'
j-iuok^no’
Liakas
And- stambių rėmėių iš Chicagos—į O. Kibartienė, J. Pauliukonis, 2336 S. Oakiey Avė. Chicago,
geroje nuotaikoje issiskirste. riaus dgd& senis, pilnas jaua.
Ju^.o
Mvkolo; visų H- Cbepurna, B. Knasas, P. UI Tel. Roosevelt 7790.
kalbėti maldų.
jo rėmimo svarbų ir reikalą.
Į prezidiumų išrinkta: dr. J.
YCT-rrTn A D V mŲ. g>VUm°’ iuokdarys S0™ Šventųjų, Gimimo Panelės šv.|I?opis, R. Tragienė, S. ChekaA. J. Žvirblis, Federacijos \ < a
MARŲUE1
IE PAKK atliko rolę.
'$įos parapijos jooo užsisakė. nauskas, EI. Sidaravičienė, B.
Poška, pirmininku, p. J. MienpsUritie« pirm., skai
keliūnas ir apt. V. Petrauskas tė referatų apie mūsų arti
B. Lindžiūtė, F. Gudenaitė, į Aukojo po $5.00: L. Gotowtt, Jodina, Miss Beinoriutė, J. KaŽINUTES
pagelbininkai. Į sekretoi ijatą miausius uždavinius, paliesdaiL. Klimaitė — panelių tipus. J. Urbon; po $2.00: J. Valskis, sPer» F. Pranicia, Z. NormanBridgeport. — D. L. K. Vy- p-nia Aleliūnienė ir p-lė
ka; knrfas įstaigas. orCT.
Gimimo Panelės Švenčiau-. Universiteto profesorius — S. A. Vaitkevičius, Mrs. Blėdis, tienė, V. Kalinauskis, M. Pe- tauto draugija laikys mėnesiVaiSvilaitt. Rezoliucijų komi- nkaciiaR ir spaU(]^ Pri(, refe. sios parapijas bažnyčioj da- Rokaitis tikrai nudavė profe- S. Kavaliauskienė, Mrs. Drun-,^rauskas $2.50. M. Kač.ergius nį susirinkimų antradienį, kosijon: L. Šimutis, kun. H. Vai- rato kalbėio: A. Valančius, bar būna misijos, kurias laiko šorių. Graibaitė, įsimylėjus gle, U. Vičkienė, S. Bučienė; $1-50; po $1.00: C. Rupšis, P. vo 21 d., 7:30 vai. vak., ChiŽanas, kun. J. Mačiulionis, į>- km) vaičfmas, A. Lapinskas, Tėvas Bružikas. Praeitų sa- profesorių, pilnai parodė ar- po $1.00: M. Stumbrienė. V. ,Pilitauskas, O. Meškauskienė, cago Lietuvių Auditorijoj. Nania Sakalienė, Jakutis (iš kun. J. Mačiulionis.
vaitę buvo vien tik moterims tistės gabumus ir gerai lošė. Lukošienė, Tpol. Labanauskas, P. Baltrušaitienė, J. Čiužinąs, ,r’ai būtinai privalo dalyvauti,
AVaukegan, III.) ir Pr. Bizau
nes yra svarbus sus-mas. Taip
L. Šimutis referavo ir per-.ir merginoms; baigės sekma- Kun. Mažaveikis — P. Šapu-1
skas. Mandatų komisijon — A.
gi privalo apsimokėti mokes
skaitė rezoliucijas, kurios vie- dien!’ kovo 19 d- M°terys ir tis, policistai - E. Gritis, SiBacevičius, p-nia Žilienė, p-lė
čius.
P. K. rašt.
merginos rytais ir vakarais monaitis gerai žiūrėjo proliiIvanauskaitė i r p-lė Vaicekau nbalsiai priimtos.
skaitlingai misijas lankė.
bicijos.
skaitė.
Dar kalbėjo apie organiza Apeigos Tėvo Bružiko mi- Visi lošėjai patenkino pub- Į Ringlet En<l Permnncnt ......... $1.75
Po rinkinių pakviestas J. cijų reikalus — L. Šimutis, sijų vedamos labai įspūdin- likų, kuri skirstės namo iki Shampoo and Finger Wave
All Week .............................
50c
M. pralotas M. Krušas tarti kun. M. Urbonavičius, Maži- gai; tai retenybė tokias misi- soties prisijuokus,
Finger Wave .......................
35c
ADVOKATAS
Other Permnnents$2.50, $3.50, $5.00
jas lankyti. Ypalingai didelio
Visamatis
105 W. Monroe St., prie Clark

LIETUVIU KAT. VAK. VALSTYBIŲ
KONFERENCIJA GERAI PAVYKO
IŠKELTA DAUG SVARBIŲ KLAUSIMŲ, PRIIMTA
REIKŠMINGI NUTARIMAI

PRANEŠIMAI

S P E C I A L S

JOHN B. BORDEN

Knygos

MARY’S BEAUTY SHOP

įspūdžio darė paskutinį vaka

rų ne tik pamokslai, bet ir ne
paprastos apeigos.
Vyrų savaitė.
Pirmadienį,
kovo 20 d. pra
DIDELIS PASIRINKIMAS NAUJŲ KNYGŲ
GARBINGA BŪTI TIKRAM KATALTKUT, J. Mačernis!5^0 misii°s vyrams. Neakaina...................
..........................
i bejoju, k/ad vyrai dar skaitNAUJŲJŲ AMŽJŲ "iSTORUA,' psrašS Dr.‘ J.’ Totoraity lingiau lank.v»is, nes jie j»u

Federacijos 19 sk. sus-mas
buvo kovo 5 d. Skaitlingai da
lyvavo dvylikos draugijų at
stovai. Rimtai svarstyta Fede
racijos darbuotė; plačiai kal
bėjo apie Spaudos Savaitę ir
Kat. Akcijų. Išrinkta penki a-

girdėjo, kad šios misijos yra Ism.T“ taI" darbui: v; sim°-

5004 West 16th St.

pių knygos formoje, juodais kietais apt. kaina .. $2.00
TEOLOGIJOS ENCIKLOPEDIJOS KURSAS, parašė kun.
Pr. Būčys M. I. C. Lietuvos Universiteto Profesorius,
246 puslapių kaina ......... .............................. ................... $1.75
TRUMPA APOLOGETIKA, parašė kun. Pr. Būčys, M. I. C.
Lietuvos Universiteto Profesorius, Trečioji pat. laida 75c.
ŠVENTAS PRANCIŠKUS ASYŽIETIS, gyvenimo aprašy

mas, iš 7-tojo Vokiškojo leid. lietuvių kalbon išvertė, kun.
kun J. Bikinas, kaina............................................................ 90c.
PASLAPTIS GYVOJO ROŽANČIAUS, lapeliai, kaina 15c.
LIETUVOS ISTORIJA, parašė Antanas Alekna, Antra pra
platintoji laida, su penkiais žemėlapiais, kaina........... 80c.
SVENCIAUSIASIS SAKRAMENTAS, par. kun. V. Šeške
vičius, kaina................................................................................. 20c.
DIEVO AKYVAIZDOJE,vertėByrąs, kaina.......................... 40c.
5,000 ALKANU VYRU, vertė K. Zajančkauskas, M. I. C.

Namai: 6459 S. Rockwell St.

DARBAS GARANTUOTAS

INSURANCE
NOTARY
PUBLIC

Utarnlnko, Ketvergo lr Subatos
Vakarais 7 Iki 9
Telefonas Republic 9600

T> '
' Z7
-r II lhlLWICZČz(O’
^MORTG^BAHKERSj

PERKAM
Lietuviškus
BONUS

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ

gui labai rciHJingĮa sužadini! Į .vV. V. Kat.
, . Konferencijų
,, ,
I. AIVARO.R 6 I Ų
AGENTŪRA
................................c, . . pasižadėjo vykti valdyba ir
mui kilnių minčių prie Šutve- , , 2
,
PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
keletas
atstovų.
Devynios
drau
rėjo.
TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS
gijos užsimokėjo mokesčius
2608
WEST
47th STR.
Tel. LAFAYETTE 1083
Garbė tokių misijų rengė
Federacijai: Šv. Kaz. Karalai
jui mūsų
klebonui kun. Al.
čio, Nekalto Pras. moterų ir
Baltučiui. Parapijonys labai,
merg., Apaštalystės Maldos,
labai dėkingi.
Šv. Kaz. Akad. Rėmėjų 6 sk.,
Apie vyrų misijas parašy
L. Vyčių 36 kp., parapijos cho
siu kitų kartų.
ras, Marijonų Kol. Rėmėių
A. B-lis.
NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI
sk., Moterų Sų-gos 20 kn., Ma| Geriausia kaina — Cash už
» •
n-i i-nMusų biuras suteikia patarimus na-,
zosios (idelės choras. Koresp. mų savininkams reikale nesusiprati-1RealEstate GoldBonds mor

Jei manai pirkti antomobll}. ateik
pae mus pirmiau, nee mes užlaikome
vien* IS geriausių ruSlų automobi
lius — BTUDEBAKER, kurie yra
pagarsėję savo stiprumu lr gražumu.
Taipgi mea turime pilnų, paslripklmų vartotų karų labai prieinamų lr
nebrangia kaina.

MIDLAND MOTOR SALES
44M ARCHER AVENUE

Telephone Lafayette 7199

CLASSIFIED

ŽINIOS Iš BRIGHTON
PARK

ATBASIS IS KOVO 5 D.

mu su rendaunlninkais. Maža narinė
e
’
----------------------------- mokestis. Ekspertų patarimas visose gičlUS
irCertifikatUS deDOZlvWrxTvv
namų savininkų tr rendauninkų reiVYČIŲ KUOPŲ DĖMESIUI kalals. Męs neturime skyrių. Atdara tų. 134 North La Šalie St.,
i kasdien nuo S vai. ryto iki 8 vai.
—
1
Į vak. Šventadieniais nuo 10 ryto Iki Room 316.
m •
,
, _ piet. įžymus namai origlnalio Ir vieA vyčių ChlcagOS Apskr. nintello namų savininkų biuro Chlca-

sns-mas įvyks trečiadienį, ko-

vo 22 d., Aušros Vartų parap.
Federacijos 19 sk. vakaras svetainėj, 8 vai. vakare.
kaina ......................................................................................................... 15c. gražiai pavyko. Publikos skai
Visos kuopos prisiųskit at
SIELOS TAKAI TOBULYBEN, parašė kun. D-ras K. Ma tlingai atsilankė. Buvo ir sve
stovus. Taip pat nepamirškit
čių: L. Šimutis, Račkienė, vatulaitis, M. T. C. gerais apt.,269 puslapių kaina
$1.00
atvežti statutus su valdybos
Siunčianti užsakymų, prašomi siųsti ir pinigus.
rg. Sabonis ir kiti.
parašais, jei kurios dar neatLošta ‘Andriaus Šelmystės’. ye^
M. B. Koresp.
Lošė parapijos Dramos Rate
lis, vadovaujant kun. A. VaSS34 So. Oakiey Avenne
Ohicago, Illinois. į lančiui.

“Draugas”

Panedėllo, 8eredos Ir Pėtnyčios
vakarais • iki 9
Telefonas Canal 0660

Tel. Cicero 2738

kaina ............................................................................................. 75c.
n epaprastos,
.
• dėl
1-1 dra-1
i
naitis,
Gendrulis,
F. Vaieekaune vien
.
w
__ _
KRUVINAIS KELIAIS, Mani girdas Dangūnas 4-rių veiksskas,
M.
Šrupšienė,
K. Zaropamokslininko, bet i
mų drama, kaina..................................................................... 25c. '■ matingo
mskis.
t
ŽMOGAUS TIKSLAS, Devynios Konferencijos, parašė kun nematytų apeigų, kas žmo-Į

Pranas Jakštas, kaina............................................................ 50c.
GIESMYNAS, paruošė kun. J. Tilvytis, M. I. C. 496 pusla

Telefonas State 78<0

Valandos 9 ryte Iki 5 popiet
\Vest Side: 2151 W. 22nd St.

GARSINKITĖS “DRAUGE”

į,oJ”

LANDI.ORDS RUREAU OF
CHICAGO
Inkorporuotas
1649 West Dlvision St.
Tol. Armitage 2961—2959

PERKAME, PARDUODAM
IR MAINOME

Lietuvos Laisvės Bonus, Pirmus Morgičius. Namus, Farmas Ir Biznius vi
Męs esame Jau Šiuo adresu viri 40 m. sose valstijose Taipgi darom įvai
rius legalius dokumentus, kaip tai,
pirkimui arba pardavimui. PaalnauCASH U* JŪSŲ SENĄ AUKSU. dokite muaų apie 20 metų plačiu
Mea mokame auglčlusla kalnų už patyrimu biznyje Ir teisingu patar
aulnužytua senua aukao daiktua, dan navimu, tas Jums bus naudinga.
tų tiltus, dantla, lalkrodėllua, lom
bardo tlkletua.

HOME REFINERS,
Kesner Bldg.
S No. Wabash Avenue
Kambarys 600

Kiekvienas Tardas parduoda
Black Band anglis, bet daugu
ma gauna Illinois anglis vietoj
Black Band. Jeigu norite gerų
anglių kreipkitės | Grane Coal
Kompanijų, ten Jua gausite ge
riausias anglis lr už mažesnę
kalnų negu kur kitur.

Green Valley geriausios an

glys dėl pečių dideli lump-

J. NAMON FINANCE CO.

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

6755 S. Western Avenue

Summer Creek lump ..$8.00

Cbicago, III.

Tel. GROVEHILL 1038

Pocahontas lumps ,,,.$9.00

