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MEKSIKOS TEISMAI NEPILDO 
KONSTITUCIJOSI

Jie atsisako pripažinti kokias 
nors teises kunigams

MEXLCO CITY, kovo 13. užsiimti sau tinkama pramo- 
— Trys. katalikų kunigai Ped ne ir prekyba, arba turėti

BOLŠEVIKAI 
GRASINA „

, TĖVAMS
GRAIKIJOJ VYKS

MASINIAI
ŠAUDYMAI

KUBOJE VIS 
DAR NĖRA 
TVARKOS

ro C'haves, Fl-orencio Tosca- 
no ir Luis T. Montes de Oco 
kreipės vyriausian Meksikos 
teisman, kad gavus “ampa- 
ro” (injunetion) prieš res
publikos prezidentą, unijos 
kongresą, vidaus reikalų mi
nisterijų ir policijos centrali- 
nio departamento viršininką, 
kad jie nevaržyti} jiems, ku
nigams, savo pašaukimo pa
reigų ėjimo, kadangi tais var 
žymais peržengiami krašto 
konstitucijos 4, 6, 14, 16 iv 
24 straipsniai ir 3 straipsnio 
kai kurios dalys. Kunigai sa 
vo prašyme buvo pažymėję, 
kad tie krašto valdininkai ir 
vyriausybės organai neteisė
tai draudžia jiems turėti 
Bažnyčios nustatytas Dievo 
garbinimui ceremonijas, kaip 
viešai, taip privačiai.

Teismas vienu balsu nu- į 
sprendė nepripažinti kuni
gams jų prašomo “amparo.”

Kų sako Meksikos konsti
tucijos aukščiau minėti str
aipsniai? 4 straipsniu nusta
toma, kad nė vienam asme
niui neturi būt draudžiama 
eiti savo profesijos pareigas,

kitus kokius užsiėmimus, jei 
tas nėra priešinga teisėtu
mui.

6-uoju straipsniu nurodo
ma, kad žmonėms neturi būt 
varžomas laisvas įvairių idė
jų reiškimas, jei tos idĄos 
nėra priešingos moralumui, 
arba jei jos nedaro nuoskau
dos kitiems, jei nesukelia 
piktų darbų, arba nėra prie
šingos gyvuojančiai tvarkai 
ir ramybei.

14-uoju straipsniu nustato
ma, kad nė vienam asmeniui 
neprivalo būt atimama gyvy 
bė, laisvė ir kitos teisės, taip 
pat neturi būt atimama jokia 
savastis be teisėtai sudaryto 
teismo procedūros.

16 straipsniu užtikrinamas 
saugumas asmenims, šeimoms 
ir jų turimoms savastims. O 
24-uoju straipsniu užtikrina
ma religinė laisvė ir religinė 
praktika viešai, arba namie;

Meksikos vyriausybė pati 
laužo tuos visus konstituci-

KAS PASAKYS, KIEK PAS 
JUOS YRA PROTO

MASKVA, kovo 13. — Pa
ti sov. vyriausybė yra kalia 
už vaikų paleidumų Rusijoje.
Tai visiems yra žinoma.

O dabar Ši pati vyriau»v-1 ATENAI, kovo 13. _;a™i 
bf grasina tėvus traukti at-n „.riausvb8 jstk,ig5 kr„-te 
sakoraybėn,. jei jie namie ne- vis;( karo kurip
auklėja ir nemokina savo tai pra(W„ t(,isti TOki|ains> pasi.
k,i- .'.baigus

Vyriausybė kursto vaikus
neklausyti tėvų, nepripažinti .oma 5imtams snki|(qhj o 
Dievo ir doros ir už vaikų 
piktus darbus grųsina tė

ŠIMTAMS SUKILĖLIŲ 
GRĘSIA MIRTIES 

BAUSME

11-os parų sukili
mams. Mirties bausmę numa-

vams.
Kur tu rasi tokių 

gą”r tvarkų.
1 protin-

tiems snntams
Pačios vyriausybės orga

nai neslepia, kad tomis die 
nomis bus vykdomas suimtų 
sukilėlių masinis šaudymas.

kalėjimas.

AREŠTUOJAMI VYRIAU
SYBES TARNAUTOJAI 

IR KT.

REIKALAUS IŠDUOTI 
GRAIKŲ GENEROLĄ

SOFIJA, Bulgarija, kovo 
13. — Bulgarijoj internuotas 
Makedonijos graikų sukilė
lių vadas gen. Demetrius Ka 
manos su savo karininkų šta 
bu. Bulgarija nusimano, kad 
Graikija reikalaus jį išduoti 
ir nežinia dar, kas tuo klau
simu bus daroma.

Gen. Kamanos pareiškia, 
kad sukilimas turėjo griūti.

jos straipsnius. Vyriausias ’ kadangi sukilėlių pajėgos bu
teisinas jai pritaria nesiskai
tyti su pagrindiniais įstaty
mais.

LIETUVIAI ADVOKATAI
PROTESTUOJA PRIEŠ 
ATEIVIŲVARŽYMĄ

Vakar lietuvių advokatų 
draugija Chicagoje laikė su
sirinkimų, kuriame vienbal
siai priėmė protesto rezoliu
cijų prieš drastiškų Sinnetto 
bilių, įneštų į Illinois legisla- 
tūrų. Sinnetto sumanymu šioj 
valstybėj visi nepiliečiai tu
rėtų užsiregistruoti. Neužsire
gistravę negautų darbų, nė 
reikale pašalpų ir bendrai jų 
kaisyė būtų suvaržyta.

Susirinkimas išrinko komi
siją iš šių advokatų: Gri
ciaus, Olio, Borde.no, Petrai
čio, Petters. Komisijoj pir
mininku paskirtas adv. J. į 

Grisb. Komisija varys akci- i 
jų, kad Sinnetto biliui pada
ryti greitų galą.

TURI DAUGIAU PRANE
ŠIMŲ KONGRESUI

»
AVASHINGTON, kovo 13. 

— Patirta, kad prez. Roose- 
veltas turi parengęs daugiau 
pranešimų kongresui ir lau
kia progos, kad juos pasių
sti.

Tarp tų svarbiausieji yra 
bankinis bilius ir federalinė 
transportacija. Matyt, prezi
dentas nori padaryti atitin-* .
kamo spaudimo Į kongresą, 
kad jis veikiau apsidirbtų 
svarbiaisiais klausimais taip.

SIMONAS VYKS 
BERLYNAN

BERLYNAS, kovo 13. - 
Pranešta, kad Anglijos užsie 
nių reikalų sekretorius Sir 
John Simon atvyks Berlynan 
šio kovo mėn. 24 d.

BERLYNAS, 'kovo 13. ~ 
Italijoj yra uždrausta kūdi
kius pavadinti “Hitlerio” 
vardu.

“DRAUGO” RADIJO AIDAI
»

Vakar “Draugo” radijo. M.I.C., “Draugo” administra 
valandų gerb|. kun. prof. J. I torius, kvietė visus išklausyt 
Vaitkevičius, M.I.C., pasakė!11 Popiežiaus Pijaus XI: pa- 
turiningų kalbų apie “Dievo!
pažinimų. ’ ’

— remti katalikų 
spaudų. Priminė, kad 6v. Tė 
vas yra suteikęs palaiminimų 

Kalba buvo padalinta i i katalikų spaudai ir jos rėniė- 
dvi dalis. Pirmoje dalyje ■ jams. Kat. spauda šiais lai-

iždo departamento kalb®toJas ir°d6’ koks kais yra galingas įrankis,
u..... j didis yra Dievo pažinimo tru'tad reikia

... . ... kūmas pas žmones. Jis ėmėprisijungę prie generalinio ■ • nanu*
streiko.

Po šio įvykio kitų vyriau-

HAVANA, Kuba, kovo 13./
— Policija ir kareiviai šian
dien areštavo ir uždarė kalė- 
jiman
daug tarnautojų, kurie buvo

sybės departamentų daug 
tarnautojų apleido streiką ir 
grįžo prie savo užsiėmimų. 
Taip pat grįžo darban dalis 
gatvėkarių ir busu darbinin
kų.

iVyriausylps organai yra
įsitikinę, kad generalis strei- 

> Pats premjeras Tsaldaris i kas jau sulaužytas. Tačiau te 
| pareiškia, kad vyriausybė da roras dar vykdomas. Ypač 
bar imsis tokių priemonių

vo menkos, palyginus su vy
riausybės pajėgomis.

Jis sako, kad sukilėliai ne
turėjo sunkiosios artilerijos

kad šiai žmonių kartai iš tik 
rųjų atsinorės kelti revoliu
cijas Graikijoje.

Atėnuose daug kalbama a p 
ie monarkijos atstatymo ga
limybę.

Gauta žinia, kad sukilėlių 
vadas Venizelos su savo pa-1 
lydovais iš Gassos salos nu- 
sikėlęs į Rhodvs salą.

NACIALATIMA-piLIETY- 
BĖS TEISES .

BERLYNAS, kovo 13. — 
Oficialiam laikraštyje paskelb 

ir nė vieno lėktuvo. Vyriausy tos 139 pavardės, daugiausia
•bė pastatė apie 23,000 karei
vių prieš 6,000 sukilėlių. Dėl 
tos nelygybės turėjo žlugti 
viskas.

VENIZELOS IŠEINA Iš 
POLITIKOS

RYMAS, kovo 13. — Tn-I
temuotas italų valdomoj Cas 
sos saloj graikų sukilėlių va
das Venizelos, 71 m. amž., 
pareiškė, J kad po pastarojo 
nepasisekimo jam gana poli

žydai, iš kurių atimamos pi
lietinės teisės, nepaisant to, 
kad tie žmonės yra gimę ir 
gyvena Vokietijoj.

Tuo keliu skaudžiai nu
skriausti žmonės skaitomi 
svetimšaliais ir jie negali tu 
rėti jokio užsiėmimo, arba 
gauti darbą be vyriausybės 
specialaus leidimo.

Be to, jie gali būt depor
tuoti. Bet kur, tai klausimas, 
kadangi jie niekur kitur ne
turi pilietybės.

jį kodaugiausiai

rusų lasytojo ir filosofo Tol-, Vokalinę programos dalį at
stu jaus apruš, mų apie pra- j liko ponios E Benaitienė ir 
garo atstatymų, kuriame Tol-M pratapienė ir Sasnausko 
stojus pajuokia šių laikų kfal-jyypy Choro dvigubas kvarte- 
tūros nešiotojus. Antroje kai tas> vedamas muziko A. Po- 
*bos dalyje gerb. kun. profe-* cjaus< ponia Benaitienė savo 
sorius mums padavė Dievoj niaĮOniu balsu gražiai išpildė 
pažinimo šaltinius. Du j>ojs kompozicijų “Visi

Gerb. kun. P. Katauskas, 
Švč. P. Marijos jGimimo pa- 
rap. vikaras, gražiai nupiešė

žmonės.” Duetų “Seselės”., 
taip pat gražiai padainavo p. 

‘ Benaitienė ir M. Pra'tapienė.
Kat. Bažnyčios pradžių ir Galingas dvigubas vyrų kvar

nakties laiku visur girdisi 
šaudymai ir bombų sprogdi
nimai. Daug žmonių sužei
džiama.

DAUGIAU “LAISVĖS” 
RUSIJOS VALSTIEČIAMS

MASKVA, kovo 13. — So- 
vietų Rusijos diktatorius Sta 
linas paskelbė, kad kaip il
gai šeimos su vaikais gyvuo
ja, jos neturi būt paneigia
mos. Kolektivizuotų ūkių vai 
stiečiai privalo turėti savus 
privačius namus, reikalingus 
žemės sklypus ir ši tvarka 
neturi būt ardoma. Individo 
valstiečio reikalai turi būt 
gerbiami.

jos tikslą. Jis vaizdžiai paro 
dė dvasiškijos reikalingumą

tetas įspūdingai pasirodė. Jis 
pagiedojo tris Gavėnios gies-

pakartodamas Jėzaus Krls-(mes, “Garbiname Tave, Kri-
laus žodžius: “Eikite į visa9 
tautas ir krikštykite, .Vardan 
Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios 
Dvasios.”

Gerb. kun. J. Mačiulionis, mano.”

stau,” “Jėzau Kristau malo
niausias” ir “jAlyvij Darže
lyj”. Dar padainavo vieną 
liaudies dainelę “Močiute

tikos, ir kad jis niekad ne
kaip tas administracijos nu-Į grįgįQS į Graikiją. Tačiau jis

AREŠTUOTAS ANGLIJOS 
RADIKALAS

Chicagos priemiesty Glen- 
coe areštuotas Anglijos radi
kalas, autorius ir prelegen
tas Evelyn John St. Loe 
Strachey.

Glencoe žydų sinagogoje 
jis skaitė prelekcija, kuriaja 
įrodinėjo, kad reikalinga su
griauti kapitalistišką sistemų

LIETUVA NEDALYVAUS ir įvesti komunizmų. 
PERLYNO OLIMPIADOJE Jia

d-ol. laidų. Federaliniai agen
tai jį suėmė su deportavimo 
warantu.

rodvta ir nustatyta. jnurodo, kad šis sukilimas 
i Graikijoj yra pateisintinas.

KLAIPĖDOS VALDU 
MOKOSI LIETI 

KALBŪS
KLAIPĖDA. — 1923 me

tais buvo sudarytas Klaipė
dos krašto statutas, kuriame 
aiškiai pasakyta, kad Klaipė 
dos krašto valdininkai turi 
mokėti abi kalbas — lietuvių 
ir vokiečių. Tačiau ligšiol vai 
dininkai, net teismas, tyčia 
nesimokydavo lietuviškai, o 
vokiškos direktorijos tatai to 
leravo. Teismuose žmonės net 
buvo koliojami ir baudžiami 
už lietuvių kalbos vartojimą. 
Tačiau ankstyvesnė Reizgio 
ir dabartinė Brūvelaičio di
rektorijos pradėjo^ tikslinu 
vykdyti krašto statutą ir ręi- 
kalauti iš valdininkų, kad. jie 
mokėtų lietuvių kalbą. Val
dininkai visi pradėjo mokin
tis lietuviškai. Čia jiems daug 
padeda Prekybos iristitutb 
lektoriui ir studentai. Preky
bos institute vakarais valdi
ninkams atskirai dėstoma lie 
tuvių kalba. .A

MAŽINAMAS ATLYGINI
MAS LIETUVOS VAL-, 

DININKAMS
KAUNAS. — Prieš kelis 

metus, norėdamos suvesti biu 
džetą galus su galais, beveik 
visos valstybės ėmė daryti 
stambesnes sutaupąs valdinin 
kų algų sąskaitom Kitos val
stybės valdininkams algas su 
mažino jau 1930 metais. Lie
tuvoje pirmą kartą valdinin
kam algas sumažino 1932 me 
tų viduryje. 1933 metais bu
vo sumažinta dar daugiau, o 
šiemet, vasario viduryje nau
jai išleistuoju įstatymu, Lie
tuves valdininkams algos su 
mažintos jau trečią kartą. 
Dabar visi valdininkai gaus 
apie 12:32 procentus mažės- i 
nius atlyginimus, negu 1932 
metų pradžioje.

SUMAŽINTOSBAUSMĖS
SUKILIMODALYVIAMS
KAUNAS. — Vasario 13 

d., Lietuvos Nepriklausomy
bės "šventės proga, Preziden
tas Smetona sumažino baus
mes keliems birželio 7 d. su
kilimo dalyviams. Tarp kitų 
bausmė sumažinta: buv. ka
riuomenės štabo viršininkui 
gen. P. Kubiliūnui iki 12 me
tų (buvo nuteistas kalėti ligi 
gyvos galvos), buv. gusarų 
pulko vadui pulk. Račkiui iki 
8 metų (buvo ligi 15 metų) 
ir buv. karo aviacijos štabo 
viršininkui pulk. Navakui ligi 
6 metų (buvo ligi 12 metų). 
Ta proga, sumažintos baus-

KAUNAS. — 1936 metais 
Berlyne bus pasaulinė spor
to olimpiada. Jos rengėjai 
olimpiadoje dalyvauti jau 
pernai kvietė Lietuvos spor- 

municipaliniam tįninkus. Tačiau susidarius

NULINČIAVO^ NEGRĄ
SLAYDEN, Miss., kovo 13.

— Už trijų mylių nuo čia
baltųjų gauja nulinčiavo pa- . . , .. . ----------
korimu nngr, Ab Young,' ‘e,'me PnPaz,n,fls kalt» J»»- nedraugingiems Lietuvos-Vo 
kurs buvo kaltinamas valstv komumst, organizaojo,

sekretorius Jack Kling, 22

NUBAUSTAS KOMU
NISTAS

Chicagos
LATVIAI PAGERBĖ PROF. 

BIRŽIŠKĄ

bės vieškelių darbininko II. 
Mackie nušovimu.

KETURI NUBAUSTI MIR
TIES BAUSME

m. amž., už turėtų neteisėtą 
komunistų susirinkimą.

Prisiekusieji teisėjai pripa
žino jį kaltu.

kietijos santykiams, mano
ma, kad Lietuva pasaulinėje 
Berlyno olimpiadoje neda
lyvaus.

SOFIJA, Bulgarija, kovo 
13. — Bulgarų karo teismas 
nuaudė mirties bausme ke
turis makedoniečių revoliuci- 
ninkus, Tarp jų yra ir Ivan 
Micbailov, kurs internuotas 
Turkijoj.

DAUG PINIGU PAIMTA 
PALESTINON

JERUZALĖ, kovo 13. — 
Palestinos vyriausybė paduo
da, kad 1934 metais žydai at
eiviai šian kraštan atnešę ap 
ie 25 milijonus dolerių.

2 SUŽEISTA SUSPROGUS 
BOMBAI

Restorano priešakyje, 9458 
So. Western avė., susprog
dinta bomba troke, kuriuo 
buvo transportuojami keli 
nauji automobiliai 
2 asmenys.

KAUNAS. — Lietuvos Ne
priklausomybės šventės' pro
ga, Latvijos universitetas Ry 
gon pakvietė prof. Mykolų 
Biržišką. Iškilmingame sena- 

j to posėdyje Latvijos univer
sitetas prof. M. Biržiškai įtei 
kė garbės daktaro diplomą.

ORAS
CHICAGO IR APYLIN- 

Sužeista į KĖS. — Numatomas pragie
drėjimas ir šalčiau.

RADIJO ABONENTAI 
LIETUVOJE

KAUNAS. — Jau galutin
ai paaiškėjo, kad šiuo metu 
visoje Lietuvoje yra arti 20,- 
000 radijo abonentų. Dau
giausia radijo abonentų yra 
Kaune.- Lietuvos kaimuose, 
daugiausia, vartojami detek
toriniai radijo aparatai.

KAUNAS. — Draugija už 
sienio lietuviams remti užsie 
nio organizacijom ir mokyk
loms šiemet užsakė 482 eg-

mės ir kitiems politiniams ka- zemplioriu Lietuvoje išeina* 
liniams. čių įvairių laikraščių.

Borde.no
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Bendradarbiams lr korespondentams raitų necrptlna,X neprašomu tai padaryti lr neprlslunčlama tam tiks
lui padu* tankiu. __

Redaktorius priima — nuo lttM 1#:M vaL

i kytojos moka įdiegti mokinto# kilnios tau
tinės dvaaios ir pasididžiavimo tuo, kas lie
tuviška. Taip ir reikia. •

&v. Kasimiem aukštesnioji mokykla tu
ri dar tik pirmą skyrių. Bet jau galima ma
tyti, kad ji turės pasisekiipo. Mokykla mo
demiškai įrengta, pritaikinta prie vigų val
stybės švietimo departamento reikalavimų. 
Kiek teko pastebėti, mokin ai ne tik gerai 
mokomi, bet ir gražiai auklėjami. Matyti, 
kad mokiniai yra pratinami seklį lietuvių 
spaudų ir veikimų. Atsilankius j jų klasę, vie
na iš mokinių drųsiai ir taisyklingoj lietuvių 
kalboj paklausė apie “mažųjų armijų’’, apie 
kurių kebais atvejais rašo mažųjų “ Drau
gas °.

PJtsburghiečiai gali didžiuotis ir savo 
biznio įstaigomis. Jų bankas, ne taip jau di 
delis, tačiau puikiai išsilaikė per depresijos 
metus ir šiemet savo dalininkams net divi
dendus moka. Ir čia yra lietuvių katalikų 
veikėjų nuopelnas. '

Pastaruoju buku Federacijos apskrityje 
susirūpinta jaunimo organizavimu. Planuoja
ma atgaivinti L. Vyčių kuopas, organizuo
jama apskrities choras. Be to, rengiamus! 
prie Pittsburgho lietuvių katalikų konferen
cijos, Vysk. T. Matulionio sutikimo, “Drau
go’’ koncerto ir kitų darbų.

Iš šių kelių pastabų matome, kad Pltts-
, . . ............ ... ..... , burghe ir apylinkėse r-usidarė didelis ir gy
do jaunimas, issųudmo senesnieji veikėjai ir t ... . . t» -i • ♦•< r k-*- i j, . . A, . i vas lietuvių centras. Reikia tik linkėti, kadatsirado naujų. Tai reiškiniai, kūnais tikrai .. . , * .... , .... . dar labiau stiprėtų, sujungdamas visasrtttos rdziai galima pasidžiaugti, fssijudines - • v , ... , ... • ..i j .i v v . , , . . * gyvąsias jėgas i federacijos apskntj ir stip-■ darbų Pittsburghas, daug dedasi prie įju- ™ ™ 1 j e

Katalikų Vardas
Žodis: “katalikas” yra ki- mas

'•DRAUGAS”
ullHŪAHIAit DAILY PK

Psbttsaed Ukity. mzoep* Wnd*r. 
■ttBSCRJPliONS: Ona Tear — 8t»

— II.St; Tbree Montbs — U Oli One Mooth — IU 
~ upe — One Tear — »7.M: 8lx Montbs — 

tertlslns U ‘URAUORR*

tRAUGAh” 2334 h. Oakley Ava., Chicago

DIENOS KLAUSIMAI
DIDELIS LIETUVIŲ CENTRAS

Pittsburghe ir apylinkėse lietuviai suda
ro didelį centrų. Pačiame Pittsburgho mieste 
jie turi tris parapijas ir jo apylinkėse apie 
pusę tuzino. Savo laiku gana daug veikę 
pittsburghiečiai, buvo lyg apsnūdę. Per ke
letu metų mažai tegirdėjome apie jų veiki
mų. Bet dabar kas kita. Dienraštis “Drau-
gas” kas savaitę turi pašvęsti porų puslapių, 
kai kada ir daugiau, jų judėjimo aprašymui. 
Įsi judino veikti parapijos, lyg naujai atsiga
vo draugijos ir organizacijų kuopos, subruz-

j rindamas katalikiškų spaudų.
r

diuimo veikiman visų Amerikos lietuvių. Ki
tos kolonijos nenori užsileisti ir tuo būdu 
prasideda gražus lenktyniavimas idėjiniame 
darbe.

Kaip anuo kart pastebėjome, prie Pitts
burgho lietuvių išjudinimo daugiausia prisi
liejo susiorganizavę parapijose A. L. Ii. K.
Federacijos skyriai, vėl’au iš jų susidaręs j daug pietų dirbo ir kovojo. Kaip žinoma, jis

Graikų revoliucijonierių jėgos jau sutriu
škintos. Venizelos, senas Graikijos politikas, 
daug metų išbuvęs to krašto vyriausybės 
priešakyje ir vadovavęs revoliucijai, išbėgo 
Italijon ir galimas dalykas, kad niekuomet 
nebegalės sugrįsti į savo tėvynę, kuriai tiek

lęs iš graikų' kalbos. Pačioje 
antro šimtmečio pradžioje šv. 
Ignacas, jau suimtas ir veža
mas Romon žudyti, suskubo 
parašyti kelis laiškus. Rašy
damas Smirnos miesto krikš- 
č’onims, trumpai prieš 110 me 
tus jis paminėjo visuotinę Ba
žnyčių ir graikiškai išsitarė 
katholikė Ekkleeia. Mat grai 
|kų kalboje Ekkletjįa reiškia 
Bažnyčių, o katholikė reiškia 
visuotinę. Raidė h netariama.

Klaidingosios pažiūrės, arba 
erezijos, net labiausiai plisda- 
mos, apima tik dalį krikščio
nių, o ne visumų, todėl jos nie
kaip nebūva visuotinės, o tei
singoji tikyba, apimdama kri
kščionių daugumų, turį pilnų 
teisę vadintis visuotine. -

Taigi antrojo šimtmečio pa
baigoje, ar trečiojo pradžioje 
didis Aleksandrijos miesto nm 
kslininkas Klemensas žodį ‘ka- 
tholke ekklesia’ vadina tų vie
natinę tikybų, kuri yra iš pat 
pradžios ir la:kosi pirmykštės 
sutarties tiesoje (Klemenso 
veikalas vadinasi “Stromata”, 
t. y. Kilimas. Žifir. VII kn.. 
16 sk. P. G. IX, 552).

jaunuosius kr.kščionis, 
rašė: “Jfei tau pasitaiko būti 
kokiame nors mieste, neklausk 
paprastai kur yra Viešpatie# 
maldos namai, nes ir pašalinės 
sektos savo padangtes bando 
vadinti Viešpaties namais —

Kaip Galima Suliesėti
Rašo Dr. S. Biežis, gydyto Mankštinimasis turi būti sis-

jas ir chirurgą#, Chicago, Iii 

(Pabaiga.)
Suliesėjimų, svorio sumaži

nimų visados reikia vykdyta 
palengva; vienų arba du #va-

nė nesakyk trumpai: kur yra j rus į savaitę, bet niekuomet 
bažnyčia, bet klausk kur yra'daugiau. Staigu# svorio pas
katai ikų bažnyčia, nes tas yra
tikrasis vardas šventosios ben
druomenės mūsų visų motinos 
(Katechetinės Painoko# § 26).
Tas pats šventasis prideda:

Dabar (Bažnyčia) vadinasi 
katalikiška dėl to, šad ji yra 
visur pasaulyje nuo vieno že
mės galo iki kito” (§ 23).

Pirmoji visuotinė Santary- 
ba, įvykusi Nikėjoje 325 m. 
sustatė tikybos išpažinimų, ku 
ris buvo naujai, patvirtinta# 
ir paskelbtas antroje visuoti
nėje Santaryboje Konstantino
polyje 381 m. Tame tikybos

tėjimas dažnai esti gerokai 
pavojingas. Bendrai kalbant, 
jei asmuo suliesėjimų vykdi- 
nųs jaučia pavargimų, nėr- 
vuotumų, širdies plakimų, 
svaigulį ir panašiai, tai reiš
kia per daug skubotų svorio 
mažinimų, kas bent laikinai 
būtinai reikia sulaikyti. Ki 
taip, visados tus blogos pa
sekmės.

Kuomet nutukimas išimti
nai pareina nuo persivalgy
mo, tai šitokiu atsitikimu, aiš
kus dalykas, reikia gerokai 
srfnažinti maisto kiekį. Bada-

išpažinime minėtos yra ketu- vimas nėra smagus, neigi rei
r.os žymės, iš kurių reikia pa- kahngas šiuo klausimu. Kai-

temačiai ir kasdieną atlieka
mas.
f

Kuomet nutukimas pareina 
nuo netikslaus liaukų veiki
mo, tai šių problemų tegali
ma tinkamai išrišti, tik su gy 
dytojo pagalba. Mat čia rei
kalinga# eksperto patarnavi
mas bei nuoseklus stebėjimas.

Medicinos mokslui yra ži
nomi du vaistai (kaklinės 
liaukos ekstraktas ir alphadi- 
nitrophinoii#,. kuria dar vi
sai naujas), tačiau, ant ne
laimės, abu yra labai pavo
jingi. Taigi patiems žmonoms 
juos vartoti niekados nepa
tartina, .nes dažnai ne tik 
sveikata sužalojama, bet ir 
mirčių atsitikimas anaiptol 
nėra retenybė.

Tali nutakeliai vartoja tur 
kiškas pirtis, bet tai tik sa
vęs apgaudinėjimas. Tiesa, 
prakaitavimu galinta net pa

upskritys ir, žinoma, gyvai redaguojamas 
Httsburgho Lietuvių Žinių skyrius mūsų 
dienraštyje. Bet to viso-nebūt .įvykę, jei lie
tuvių parapijų klebonai nebūt paėmę į savo 
lankas vadovavimų. Jų dėka pittsburghie
čiai ir vėl pradeda pagarsėti savo gražiais 
darbais. V z

Fittsburgho lietuvių gyvenime stambų 
vaidmenį šiandien vaidina Šv. Pranciškaus 
bteserų vienuolynas, kuris parapijų mokyklas 
aprūp na gabiomis mokytojomis, užlaiko me
rgaičių akademijų, vadovauja Šv. Kazimiero 
parap. pernai įsteigtai aukštesnei mokyklai 
(fligh School). Šiūos žodžius rašančiam nese
niai teko lankytis ir vienuolyne (Dievo Ap
vaizdos kalne), ir parapijų mokyklose, ir 
£v. Kazimiero parap. aukštesnioje mokyklo
je. Mačiau akademikių surengtų Lietuvos ne
priklausomybei paminėti programų, kuri tik
rai buvo patrijotinga ir graži. Kas tų pro
gramų matė. negalėjo nepastebėti, kad mo-

Z A. P. Šaudys

Ir Vyrai Plepa

kovojo prieš diktatūrų, kokia dabar viešpa
tauja Graikijoj. Venizelos yra demokratijos 
šalininkas. Bet kovoti už demokratijų Euro
poje šiandien nelengva, nes ten dar stipriai 
tebesergama diktatūros liga. Ta liga Europų 
užkrėtė bolševizmas ir fašizmas.

Kad atgaivinti krašto ekonominę gero- 
ptal. John A. Ryan, Katalikų Universi

teto profesorius Vašingtone ir žymus ekono
mas, savo viename straipsnyje siūlo skirti 
kraštui bent penkis bilijonus į metus vie
šiems darbams ir trumpinti darbo valandas 
ligi 30 valandų savaitėje. Tą straipsnį sena
torius La Follette skaitė kongrese ir papra
šė/ kad pral. Ryan straipsnis būtų atspaus
dintas oficialiame kongreso leidinyje “Con- 
gressional Record”. Kongresas vienbalsiai su 
tuo sutiko. Amerikos katalikams yra garbė 
turėtį tokių mokslo vyrų, kokiu yra pral. J.
A. Ryan.

Šiek tiek vėliau už Klemen- apostdikė^ ekklesi-

sų šv. Kiprijonas, apie 252 m. žymėtįnas yra trečiasis 
lotyniškai rašydamas savo vei dįs kathoUkėn. Jis reiškia 
kalų apie visuotinės Bažnyčios suotinę.
vienybę, jį pavadino “De uni- 
tate Ecclesiae Uatholicae”, pa
likdamas tame varde graikiš
kų žodį Catholicae, nors būtų 
galėjęs jo vietoje pavartoti lo
tyniškų žodį “ universalia”, 
kurs reiškė tų patį, būtent “vi
satinę'”. Mat šv. Kiprijono 
lakais tas graikiškasis žodis 
buvo bevirstųs tikrosios Kris- 
tauš Bažnyčios. vardu.

Šimtų su viintun metų vė
liau jau ir tolimoje Ispanijos 
žemėje, kur žmonės nesupras
davo- graikiškai, žodis “Cat 
bolica” buvo įsigyvenąs ir

žinti tikrųjų Kristaus Bažny- kurios maisto rūšys daugiau ' šalinti keletu svarų vandens, 
čių. Tame išpažinime pasaky
ta: “Tikiu... į vienų, šventų, 
visuotinę, apaštališkų Bažny
čių”. Išpažinimas buvo rašy
tas graikų kalba ir pavartoti 
įžodžiai: mian. h ariau, katho-

zo-
vi-

Rusams, atsimetusiems nuo 
katalikų Bažnyčios, tas žodis 
katholiken nepat’nka. Jie kie
kvienose. savo Mišiose gieda 
tų tikybos išpažinimų, bet jau 
seniai į vietų “katolieeskuju” 
savo vertime padėjo žodį “so- 
bornuu”, kurs reiškia suren
kamųjų o ne visuotinę. Bet 
kai kuriuose senuose savo raš
tuose rusai savo tikybų tebe
vadina “kafoličeskaja”. Ta
čiau jei kas nors, į rusų mies
tų atvažiavęs, paklaustų: ‘Kur 
čia kafoličeskaja’ bažnyčia,

reiškė tikrųjų Kristaus Baž- tai Jie parodytų ne savųjų, o 
nyčių. Vyskupas Pacianus a-
pie 370 metus rašė Semproni- 
jui: “Krikščionis yra man va
rdas, katalikas pavardė.”

Maždaug tuo pačiu laiku (a- 
pie 347 m.) Jeruzolimos vys
kupas šv. Kirilius, niokinda-

katalikų. Taip, matyt, jau Ap
vaizdos duota, kad katalikų 
vardas liktų vienas tiktai tik
rajai Kris'aus Bažnyčiai pa
vadinti.

f Petras Būčyi, H 3. O.

tukina, o kito# net visai ma
žai. Taigi pastarųjų galima 
liuosai ir iki sočiai valgyti ii 
tuo pačiu sykiu tikslas pa
siekiama. Visokie riebalai, 
cukrus ir krakmoliniai val
giai daugiausia tukina, užtat 
jų reikia daugiausia vengt’..

kuria vienok nėra taukai ir 
dėlto neturi jokios reikšmės. 
Tobako rūkymas randa popu
liarumo paa kai kuriuos, vie 
nok taa Rffturi jokio moksliš
ko pagrindo, nebent kartais 
šiek tiek apetitų sumažina. Iš 
tikrųjų, tai gana prastas pa

kviestas, taukai, rietu mėsų. siaiškinimas rūkyti.
alyva turi būti mažiausiai 
vartojami. Cukraus, saldai
nių, žodžiu fūkant, visokių 
saldžių valgių reikia vengti. 
Bulvės, balta duona ir šiaip 
jau visi krakmoliniai valgiai 
irgi turi būti išskirti iš die
tos. Liesa mėsa. Žuvis, kiauši
niai, nugriebtas pienas ir lie 
tuviškas sūris galima valgy
ti kiek norima. Vaisiai ir dar 
Žovės, iškiriant krakmolines 
rūšis, labai mažai maisto sa
vyje talpina. Užtat jų galima 
valgyti iki soties.

Sąryšy su atitinkama die
ta dar reikia pridėti ir prasi- 
mankŠtinimų, kuris tačiau 
niekados neturi būti perdėda
mas, ypač esant senesniame 
amžiuje. Mat, juo dauginu 
kūnas vrikia, tuo

Pagalios, kasdieną matome 
didžiulius pagarsinimus neva 
vaistų suliesėti. Daugiausia 
tai esti aukščiau suminėti 
vaistai arba druskos lino# įjo
jančios vidurius. Pirmieji, 
kaip bwvo sakyta, pavojingi 
sveikatai, o tos druskos ne 
tik neturi suliesinimo ypaty
bių, bet dažniausia tik vidu
rius sugadina. Tai ir viskas. 
Užtat į šį amerikoniškų iškal
bingų biznį nereikia kreipti 
nė mažiausio dėmesio.

— Žiūrėsiu, kad neapleis- 
čiau darbo dėl maldos, nei ma
ldos dėl darbo. Melskis ir di
rbk. Be nuolatines maldos sie
la vysta ir džiūsta, jėgos iš
seka ir pasibaigia, dvas'a 13- 

daugiau sibiaško ir patsai darbas pa- 
energijos ^eikvojama, kas žv įsidaro nuostabiai bergždžias, 
miai gelbsti svorį sumažinti. ((1910. XI. 14).

i Kur kas bus nebus, jei tik Mikas sužino^ 
tai ir sudiev!

Matas dirbo nieko nesakydamas. Jis 
mintijo sau. Kadangi darbininkai jau ne
kenčia Jonelio, laikas jau užduoti ir pas
kutinį smūgį.

Kitų dienų dirbtuvėje viešai išsireiš
kęs, kad net ir bosas užgirstų:

— Vakar mačiau Jonelį girti). Už tai 
ir šiandien neatėjo į darbų. Mat, aš visa
dos žinojun, kad jis naktimis valkiojasi 
ir geria.

Taradaika Triškius žinių išjdatino.
Laikui bėgant darbininkai pradėjo 

dar daugiau Jonel’o nekęsti, šmeižti, kas, 
pagalios, žmogų, taip sunervino, jog ir sa- 

Po
kelių mėnesių jau dirbtuvė# savininkai pa
reiškė nepasitenkinimų Jonelio darbu. Vie
nų vakarų dirbtuvės bosas pasišaukė Jo- 
nefj j)H# save,

— Kas tau Antanai, kad tu ne. tas 
pats žmogus. Jiinai, aš tave gerbiu ir lai
kau savo gerti <1 raugu, Bet mano parev 
gos reikalauja, kad tave japėčmn. Žinai, 
čia reikalauja gero vardo, kitaip... Na, kų 
čia kalbėti. Kas tau?

Kų? kų? Aš... Viskas gerai, poni 5 
' Savick.i. Ar kas negerai!

(Pabaiga)
—- Na flr aš nesakinr — tarė jonas 

Kaminskas savo draugv.i-, --'kad Jonelis 
bekoks paukštis? Dar msn pasakojai, kad 
> toks ir toks.

- Kų, ar aš kalias? Galas žinojo,
£»d jis toks, Kų girdžiu, tų ir kitiems 

ikau.
Matas jautės patenkintas. Nesitikėjo, 
taip seksis sumindžiot Jonelį. Viskas 
kaip iš pypkės. Bet jam reikėjo at-

dbninti, kad ir pypkei kada ners tabako Vo darbų negalėjo tinkamai atlikti. 
jRritrūksta.

— Ima laiko, — tarė Mulas .Mikui 
'Triiškiui, - pažinti žmogų kuo jis esąs. 
lMlnr' darbininkai galės pamatyti, koks 
<?# Jonelis.

Gerai jam. Pini^-;s kraunas ir jmts 
iu; vienas ūliavoja. Dar nesyltį ma:;
Mimdtjo!

Tai, žinai pelų nftušus. Kad ;įiiRrtsL
MftuK# lai buvo geras piepiainkas. Ne 

veRtttf.darbininkai jį vadino tnrudaika.

HK

— Nebūk užsispyrėlis ir nevadink 
mane Savicku. Ar nežinai mano pirmo va
rdo?

— ft, viskas gcTai ir tiek. Nėr ko rū
pintis. ,

-- Aš tavęs, Ahtanai, nematau, bet 
kiek kiti pastebėjo, kad čia kas nors blo
ga. Ir aš, kaipo bofcas, turiu savo parei
gas atlikti. Jei ne, tai mane prašalins. Jei 
nesivalklotum naktimis, manau, geriau sa
vo dnrbų galėtum atlikti. Man, pranešė, 
kaul tu pradėjai gerti ir naktimis daužy
tis.

— Kas geria? Reiktų, kad būtų įro
dyta?

— Žinok, Antahai, kad vyrai dykai 
nekalba. Kad boba* kalbėtų, tai galinta 
būtų abejoti, bet kad vyras kalba, tai jau 
čia klausinius. Žinai, kas teisybė tai ne 
melas... Aš tai sužinojau iš darbininkų. 
Kai kurie tave matė girių. O jei tu, neke
tini taisyties, tai žihai kas gali atsitikti. 
I’iAKkui nekaltink manęs, nes ir aš turiu 
gyventi.

— Bet aš apie, tokias dalykus nieki 
nežinau ir visai jų nepripažįstu.

— Daug nešnekėk, Antanai, gėriau 
pasitaisyk.

Savickas išėjo palikdaiuRs Antanų nu
stebusį.

— Dieve, kų aš daliar padarini!, ro
dos, nei vieno nenuskriaudžiau, nieko ne
pavogiau, niekeno garbės nenuplėšiau. 
Delko mane nori kas nors įkasti, kaip 
nuodinga gyvatė?

Nuo (o laiko Antanas dirbo visai be 
ūpo. Matas džiaugėsi, kad priešas bus vi
siškai sutriuškintas. Sveikatas Antano ė- 
jo menkyn ir menkyn, ltežnai net apleis
davo darbų. Pagalios, paliko toks nervno- 
tas, kad dirbtuvės savininkai buvo pri
versti atleisti Antanų ir į jo vietų kitų 
pastatyti. Antanas susirgo,

Po kiek laiko Savickas, dirbt avė# bo
sas, aplankė Antanų. '

— Na, Antanai, kaip, ar kiek geriau?
— Nelabai. Ims gal metus kol pasvei

ksiu. Nervai labai suardyti. Ar tn, Jo
nai, dar vis tiki į tas kalbas apie manei

— Aš ir atėjau čia, kad tavęs atsi
prašyti, Antanai. Matai, aš viską ištyriau. 
Buvau kvailas, kada tikėjau toms kal
imais. Žinai, kas nors norėjo tave praša
linti is dirbtuvės. Dabar gerai žinau kas. 
Per paskutines "dvi savaites aš tėmijau, 
kur kas darėsi dirbtuvėje. Ir vienų daly

kų sužinojau, kad vyrai gali geriau pliot- 
kauti, negu moterys. Dabar pradėsiu va
lyti dirbtuvės sąšlavas laukan, pradėda
mas nuo Mato Miliausko. Paskui seks Mi
kas Triškius ir kiti.

— Argi Matas galėjo malte įtarti ? U is 
mano geros draugas.

— Tu taip manai! Tai jis, kuris pir
mas pat kleidė šmeižtus apie tave, norė
damas tave prašalaiti ir sau įsigyti aukš
tesnę vietų dirbtuvėje. Jis norėjo tavo 
garbę visiškai nuplėšti. Mane beveik apa
kino savo melais. O tu dar sakai, kad
tavo draugas 1 

i
— Ir aš juo pasitikėjau!

— Žinai, Antanai, gyvename ir mo
komės. Per gerų turi širdį. Matai, kaip 
žmogaus vardų gali kitas suteršti. Ste
biuosi tavo kantrumu. Daug ko išmokau 
nuo tavę.«. Antanai. Bet visgi būk sten 
tiek atsargesnis. Nepasitikėk visais ir 
neatiduok širdies visiems, nes tave tik iš
juoks ir, ant galo, dar kvailu pavadins 
Kada pasveiksi, Antanui, galėsi grįžti į 
dirbtuvę, bet jau ne į tų patį darbų, bet 
kaipo mano pagelbininkas, nes savinin
kai patarė tave, kaipo tau Rinkamų žuio- 
^1-
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Įdomūs Pasikalbėjimai
ĮSTEIGIMAS KATALIKŲ 

BAŽNYČIOS

KAULAS: — Delko Katali
ku JJažnyčia yra įsteigta*

JONAS: — Jėzus Kristus 
įsteigė Katalikų Bažnyčių su
jungdamas apaštalus į vieną 
kūną, kad jie siektų vieno 
tikslo, t. y. amžino gyvenimo, 
vartodami tam tikrus įran
kius: pamokslus, maldas, fea-

iramentus po tvirtu Dievišlzu 
Autoritetu; paties Jėzaus val
džia.

RAULAS: — Kas įsteigė 
Katalikų Bažnyčių!

JONAS: — Kaulai, dabar

čios. Trečias dalykas, Jėzus 
išpildė visus savo prižadus po 
užžengimo į* dangų; Apašta
lai gavo Šv. Dvasių, mokino, 
valdė tikinčiuosius, davė įsta
tymus ir, nežiūrint visų — 
baisiausių persekiojimų, Kata
likų Bažnyčia skleidės, augo 
ir platinos.

RAULAS: — Kodėl visi va
dina Krikščionių Bažnyčia?

JONAS: — Dėl to, kad Ba
žnyčia yra draugija po Jėzaus 
Kristaus vėliava — kryžiaus 
ženklu, kad kuris tik priklau
so Katalikų Bažnyčiai, turi 
būti krikštytas. Todėl Katali
kų Bažnyčia vadinasi Krikš
čionių, nes pats vardas pasapastatei tikrų klausimų. Ka

talikų Bažnyčia yra įsteigia ko> nes pačios pamaldos įro- 
paties Viešpaties Jėzaus Kris- do; Sakramentai, valdžia, ne

pertrauktas ryšys/teisėtų val
dovų, nuo pat Kristaus iki 
šių dienų; mokslas, kuris yra 
tikrai teisingas ir moralis. Vi
si tie faktai aiškiai rodo, kad 
ji paeina nuo paties Jėzaus 
Kristaus ir dėl to yra vadina
ma Krikščioniška Bažnyčia.

laus,
prot<

o ne kokių liūtėm, ar 
rotestonų, beį bedievių.
RAULAS: — Kaip mes Ži

nome, kad Viešpats Jėzus Įstei 
gė Katalikų Bažnyčių?

JONAS: — Daug yra Įro
dymų, kad Kristus įsteigė Ka- 
talikų Bažnyčių. Pirmas: Jė
zus Kristus prižadėjo įsteigei Kuomet kalbame apie Baž- 
ir padarė, t. y. išpildė save jnyuių, tai kalbame apie kon- 
prižadų tokiu būdu: mokyda- kretiškų, gyvų draugijų, kuri 
mas apaštalus Jis paklausė jų: išpažįsta tikėjimų, prisilaiko 
“Kų žmonės sako apie Kris- liesų, kurias Bažnyčios galva 
tų? Kas Jis yra.?” Vienas, tu
re: “Jonas Krikštytojas, kiti 
Elijas, o kiti Jeremijas pra
našas”. Jėzus tarė jiems: “Jūs 
gi kuomi sakote mane esant 7 
Atsakydamas Simonas — Po 
Iras tarė: “Tu esi Kristus, Sū
nūs gyvojo Dievo”. Atsaky
damas Jėzus tarė jam: “Pa
laimintas esi Jono sūnau Si-

Gavėnia Katalikų Bažnyčio
je yra užvesta jau nuo senu- 
senovės ir, žinoma, ne tik kai
po pasninko, bet ir atgailos 
laikas. Tai patogiausias lai
kas atgailai, apmųstymui sva
rbių ir rimtų sielos išganymo 
reikalų, kuomet Bažnyčia drau 
džia visokius pasilinksmini- 
'mus, šokius, teatrus ir sma
guriavimus, o įsako pasninkų, 
liepia pažaboti kūnų, atgailų 
daryti, sųžinę tvarkyti, dau
giau melstis, kad būti tinka
mais Kristaus Kančios ir Pri
sikėlimo iš numirusių nuopel
nų. Gavėnioje Bažnyčia viskų 
pritaiko, kad tinkamai prisi
rengus prie garbingo V. Jė
zaus prisikėlimo, kad žmonės, 
prisikėlę iš nuodėmių, per 
tikrų atgailų, galėtų susivie
nyti su Kristumi. Negalima to 
viso tinkamai atlikti, jei žmo
gus neįsigilins į Atpirkimo 
paslaptis, o ypač jei galėda
mas nedalyvaus kasdieninėje 
Mišių šv. aukoje, kuri kiek
vieno kataliko gyvenime turė
tų būti lig ašis, apie kurių su
kasi visas žmogaus dvasinis 
gyvenimas. Kaip žmogus gali 
jausti su Bažnyčia, su ja mų- 
styti, su ja dirbti, jei neįsigi
lina į Mišių šv. aukos paslap
tį ir nedalyvauja toje nekru

vinoje Kalvarijos aukoje, ku
rioje patsai Kristus aukojasi 
už žmones. Tat, kaip žmogus 
katalikas gali nepasistiprinęs 
Mišių šv. malonėmis suprasti 
sielos vertę ir jos atpirkimo 
kainų? Neįmanoma net tikra 
Gavėnios mintis ir tikras ka 
talikiškas veikimas neklau
sant šv. Mišių.

Tat, bent Gavėnios metu, y- 
pač šiais bedarbių laikais, kuo 
met kiekvienas turi užtektinai 
atliekamo laiko, nuo įvairių 
kasdieninių užsiėmimų, be jo

ka linksmintis, kaip viena di
delė šeimyna. Sakėsi, kati jis 
pirmų syk dalyvavęs tarpe lie 
tuvių ir kadangi taip labai 
buvo patenkintas, pasižadėjo 
ateityje kiekviename lietuvių 
parengime dalyvauti ir prie 
progos lietuvius užtarti. Kai 
kuriems išsitarė: “Turite di
džiuotis sumaningu klebonu, 
kurs moka taip gražiai su žmo 
nėmis susieiti ir darbuotis. La 
bai man malonu buvo su juo 
susipažinti...”

Prie pas'sekimo tos vaka
rienės prisidėjo sekantieji lie
tuviai biznieriai: Marčulaitis -

timas, J. Pakrosnis, F. Ged- 
rem, J. Pustelninkas, V. Am
brazevičius, W. Zees, J. Cubis,

Tų mūsų jaunuolių darbuo
tę uoliai remia kai kurie biz
nieriai. Sausio mėnesyje ‘door

F. R., G. J. Abiomaitis, Sa-|prį^e» l)UV0 Stanley’s Meat 
baliauskionf, W. Chappel «|Mavkrt p(!nki,, llol,,rilJ VCTt5s 
Jos. Kizis. Jiems vadovavo: Vaigonl„ ,llllkt,,. Vasario mf-
S. Simonavičius ir J. č’ubis. 
Parapija dėkinga visiems tie
ms biznieriams, kurie taip gra 
žiai parėmė parapijos reika
lus. Tat mūsų priedermė juos 
paremti jųjų biznyje. T

kio vargo galėtų kasdien Mi
šių šv. išklausyti ir <įaug ma-' Wenslovas, P. Bogurskis, P. 
lonių savo sielos išganymui į Dumbauskas, K. Stravinskas,
sigyti. Tik nelaimė, kad trū
ksta mumyse gerų norų ir da
rbštumo savo sielos išganymo 
darbe. Bet turėtume atsimin 
ti, kad Čia amžių negyvensi
me, kad diena iš dienos vis 
kas kart artyn artinamės pne 
mirties, prie amžinasties, o 
kokia bus mūsų amžinastis, jei 
dabar nieko neužsidirbsime. 
Vargas tinginiui, vargas apsi
leidėliui mirties valandoje. Tat 
dabar, Gavėnios metu, pasirū
pinkime, kad mirties valando
je toji nelaimė neištiktų. Da
bar darykime atgailų. Gavė
nia, tai atgailos laikas.

M. J. K.

Moterys sųjungietės taipgi 
nesnaudžia. Neseniai su “card 
party” uždirbo parapijai $50 
Garbė sujungi etoms už gražų 
pasidarbavimų. Ir ateityje ne 
užmirkito savo parapijinių rei 
kalų.

“Bingo” sėkmingai tebelo

nosyje tokia pat dovana Jono 
Čubio krautuvėje, šį mėnesį 
bus tokia pat dovuna J. Pa
krosnio krautuvėje. S. Simo
navičius karts nuo karto pa
aukoja 25 svarus cukraus “-for 
extra bingo”.

Tik gaila, kad daugiausiai 
svetimtaučiai lankosi į bingo 
vakarus. Savieji labiau turė
tų susidomėti parapijos reika
lais, ypač dabar, kuomet ei
nasi didelis mokyklos ir sve
tainės perbudavojimas ir ar- • ...nau j mimas*

J. Petraitis, Al. Saračinskas,
J. Kupstas, K. Vaišnoras, C.
Gutauskas, J. Chesnos, Jos.
Rodgers, S. Simonavičius, J. šiama, kas trečiadienis ir se- • ,
Gilespie, A. M. Sutkaitis, K jkmadienis lygiai 9 vai. vaka 1 BIZNIERIAI, GARS1NKITB5 
Wassel, George Youngs, F. [re: Dovanų lošėjams būna kas “DRAUGE”

Savininkai

DuFlečių

Bungalows

Rezidencijų

Z

patiekia.
RAULAS: — Ar Katalikų 

Bažnyčia ir Katalikų Tikėji
mas tas pats, ar ne?

JONAS: — Kaulai, tavo va- I Amerikon 
rdas yra Kaulas, o pavardė 
Mucis. Tu padirbai stalų. Ar 
bus skirtumas pasakyme: ‘Mu
cis Raidas padirbo stalų’, ar- vamani; 
ba “Raidas Mucis padirbo šia

EIK KUR SAUSA IR 
KARŠTA

Tūlas turtingas laisvamanis, 
nesijausdamas gerai, nuėjo pas 
gydytojų, kuris apžiūrėjęs jam 
sako:

— Tamsta privalai paįvai
rinti gyvenimų ir permainyti 
klimatų. Patariu išvažiuoti iš

— O kur man daktaras pa
tari važiuoti? — klausia lais-

monai, nes kūnas ir kraujas M

Iš ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS

neapreiškė tan, bet mano Tė
vas, Kuris yra danguje. Ir aš 
sakau tau, jog, tu esi Petras 
— tai yra uola — ir ant tos 
uolos pastatysiu savo Bažny
čių ir pragaro vartai neper
galės jos” (Mat. JVI, 14-20). 
Dia yra užtektinas įrodymas, 
kad Jėzus įsteigė Bažnyčių.

RAULAS: .— Taip, čia Jė
zus prižadėjo, bet dar nepa
darė?

JONAS: — Štai, Jėzus tuo 
pačiu prižadu išpildo suteik
damas Apaštalams tų pačią 
galybę, kurių Jis gavo nuo

RAULAS: — Ne.
JONAS: — Taip nėra jokio 

skirtumo tarpe Katalikų Ba
žnyčios ir Katalikų Tikėjimo 
Kristus įsteigė Bažnyčių ir Ti
kėjimų, tik Bažnyčia, kaipo a- 
ktyvė draugija, mokina Kris
taus tikėjimo.

RAULAS: — Ar tikėjimas 
yra po didele prievarta, kad 
priklausyti prie tikėjimo arbs 
Bažnyčios?

JONAS: — Nėra jokios prie 
varios būti kataliku, tik, jei 
nori būti amžinai laimingas 
gali priklausyti. Pasaulyje y

— Važiuok į Lietuvų.
Laisvamanis susiraukė 

sako:
M

— Aš į Lietuvų nenoriu va
žiuoti, nes ten per daug drė
gna, šalta ir per daug kata
likų. iJ

Daktaras pažvelgė į laisva
manį ir pasakė:

— Tai važiuok į pragaru 
ten sausa, karšta ir pilna lai
svamanių...

Atrodo, kad šįmet bus ank
styvas pavasaris, nes garnys 
jau skraido po šv. Kazimiero 
parapijų ir kai kam palieka 
gražių ir brangių dovanų. Štai, 
anų dienų aplankė Pužų šei
mynų ir paliko gražų sūnelį, 
kurį praeitų sekmadienį kun. 
Skripkus pakrikštijo Bernar
do - Pranciškaus vardais. Į 
bažnyčių atnešė J. Lunauskas 
ir O. Obiecflnaitė. Tas pats 
garnys aplankė ir Danriių 
(Dovvns) šeimynų ir paliko 
gražių dukrelę, kurių kun. 
Skripkus pakrikštijo Marija r 
Shirley - May vardais. Kūmai 
buvo: K. ir L. Šalgalskiai. J

Lietuvių biznierių vakarie
nė Užgavėnėse nusisekė. Gry 
no pelno parapijai liko $236.- 
50. Žymiausias Pittsbnrghe tei 
sėjas Patterson, kurs dalyva
vo toje vakarienėje, pareiškė, 
kad jin niekad nesitikėjo, joi

Dangiškojo Tėvo. Jėzus davė ja labai daug visokių draugi 
jų. Jei nori, gali priklausyti 
prie vienos, ar kitos, išimam

galių Apaštalams ir siuntė 
juos į visas gimines: krikšty
ti, mokytį tikėjimo tiesų, su
telkti sakramentus ir priža
dėjo bū J su jais iki pasaulio 
pabaigos. Jėzus išrinko Simo
nų - Petrų galva visos Bažny

Nemailmas Įveiktas — 
Dabsr Valgo Viską

P-n&a J. K. H Montreal. Canada ra 
ėo.kad jam daug pagelbėjo NUGA 
TONE. Turi daugiau gyvumo Ir ne
bejaučia pilvo skausmų. Tai nėra 
ninkama* ilfldyma*. ji* buvo atsiųs 
ta* II nona jo valia. Daug kitu pra
neša panaėlc* rcsultatu*. NUGA- 
TONE vartojama metų metai* kali 
pngeiba malimo nlatemal. Tai yra 
daktaro receptą* Ir turi gyduole* 
kurios didina malimo organų velk 
mę. Jei jūsų apetitą* prasta* arb* 
turi vargo su nemalimu — pa m ė 
ginkite NUGA-TONE. Pajusite naudi 
| keletą dienų. Mes žinome, kad pa 
tarslt tr kitam. Mėnesio trytmenta, 
už Vieną Dolerj. Parduoda virt ar 
tlekortni s\ garantija grąžinti pini 
gus, jei hūslt nepatenkinti Neprt 
Imkite pamaino.

Nuo užkietėjimo Imkit—UOA-SOl 
— Idealų Lluosuotoją vidurių Zkt 
Ir 60c.

<MHNUOTI
UCTUUMI

ĖMIMUS 
Ifc GlfeCN/lfi

bedievius, kurie verste verčia 
žmogų, net ir pinigus moka, 
kad tik priklausytum prie be
dieviškų.

K. J. V. S.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Parašė
P. JURGELA

TURINYS; Dariaus Ir Girėno 
gyvenimo ir veikimo apžvalga. 
Skridimą* per Atlantą. Soldinė 
mlSko paslaptį*. Žygio atgarsiai 
pasauly. Dariau* ir Girėno nuo
pelnai aviacijai Ir mO*ų tautai. 
Poeslja apie LITUANIKĄ. Skri
dimo rėmėjai Ir rlfca. komitetai.

884 pusi. su 86 paveikslais; 
tvirti virlellal. KAINA 81.S0, siu
nčiant pa* t u 81.65.

Reikalaukite:

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Av.

CHICAGO, ILL.

J

i

KAIP GAUTI
Šiltesnį namą žiemos laiku 
Vėsesnį namą vasaros laiku

EKONOMI
Jūsų Gazo Kompanija dabar siūlo automatiškų gazo 
šilumą su jūsų stogo insulavimu penkių metų lengvų 
mokesčių sųlygomis.

Šis kombinacijos pasiūlymas duoda jums:

Žemesnes kuro bilas žiemoj.
Iki 15° vėsiau vasaroj?

Išraskite kų šis pasiūlymas reiškia 
jūsų pačių namuose. Be jokios obliga
cijos. pasiųskite kuponų arba telefo- 
nuokite Wabash 6000.

THE PEOPLES GAS LTGHT AND 
COKE COMPANY 

122 South Mlchigan Avė.. Chlcago 
Please «end me f uit detalia on vour
roof Inaulation offer.

Name
Addrcss

City

THE
Gat Hcattng Mvision

PEOPLES GAS LIGHT AND COKE COMPANY

EMIL DENEMARKH
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Pittshurgho žinios
ŠVENTO KAZIMIERO 
MOKYKLOS ZINUTĖS

Džiaugiamės visi, kad Šv.
Kazimiero parapija yra pada
riusi didelį žingsnį. Didžiuo
jamės aukštesne mokykla, ku
ri moderniškai įrengta. Žino
ma, dar trūksta kai kurių į- 
rengimų, bet ir Rymas nebu
vo viena diena pastatytas. Ar
timoj ateityj tikimasi viskas 
bus “ up-to-date ’ ’. ‘ Aukščiau 
minėtieji dalykai labai gražiai 
atsimuša į ausį, bet ar dauge
lis iš mūsų pamąsto, kiek tas 
viskas atsėjo ir kiek darbo į- 
dėfk? Ar mes atsakančiai rū
pinamės tą darbą' įvertinti ir 
savo aukomis paremti taip,
kad galėtume džiaugtis atlikę Kovo 5 d., po sunkios Ii 
milžinišką darbą didesnei Die- gOs, Mercy ligoninėj, mirė vi-

ėmėsi darbo. Nors tik nuo ge-> dotacijai. Vakare kun. V. Su
gužės mėnesio pradėjo klebo- dauskas pasakė turiningą pa-
nauti, bet labai daug nuveikė. 
Bažnyčia pataisyta ir gražiai 
išdažyta. Klebonija iš lauko 
išdažyta ir viduje ištaisyta. 
Nupirkta daug rakandų.

Pramogų parap. naudai čio
nai buvo gana daug ir visos 
sėkmingos.

Klebonas trečiadieniais įve
dė Noveną prie šv. Antano. 
Žmonės pamaldas skaitlingai 
lanko.

Pavasarį klebonas su para
pijom) pagalba žada ištaisyti 
ir medeliais papuošti daržą 
tarp bažnyčios ir klebonijos.

mokslą. Paskui buvo palaimi
nimas.

Kovo 10 d. Susiv. J». K. A. 
35 kuopa laikė mėnesinį susi
rinkimą. Vienbalsiai nutarė pc 
Velykų surengti vakarą para
pijos labui. Į komisiją įeina 
darbštūs vyrukai: A. Gunas, 
J. Šimkus, V. Bealles, J. G lo
bis, J. Rudžion’enė, J. Kra
sauskas ir B. Pužauskas.

Bingo vakarus (šeštadie 
niais) žmonės pradeda skait- 
lingiau lankyti.

Darbai čionai žymiai page
rėjo.

Darbai čia šiek tiek page-
r,jo. Vietinis Ž(||UTĖS |š L VANKR.

iš BR.iDDOCKO GRIFT

vo garbei ir mūsų vaikučių ge
rovei ?

Prisiartinus gavėniai, visi 
daro š okius - tokius pasiry
žimus. Štai, ir vaikučiai, susi-

siems gerai pažįstamas a. a. 
Konstantas Bartašius,. Palai
dotas iš šv. Izidoriaus bažny
čios, Braddocko katalikų ka
puose, kovo 8 d. Buvo para-

rūpinę aukštesnės mokyklos pi jos komiteto nariu ir visa- 
reikalais, žadėjo pajys pasi-Idos rodė parapijai meilę dar- 
darbuoti ir pagelbėti atmokė- bu ir duosnumu. Buvo plačiai 
ti mokyklos išlaidas. Su ma- žinomas savo gailestingumo 
žomis išimtimis, beveik kiek- darbais.
vienas pasiryžo parduoti nors Amžiną atilsį duok jam, 
vieną “puncli eard” ir taip Viešpatie.
atlikti savo priedermę. Nelen
gvas darbas, bet vaikučiai pa
siryžę dirbti visu smarkumu.

Lai Dievas padeda jiems 
tuose pasiryžimuose.

ŽINUTĖSjšDGNOftOS
Jau nuo^ seniai Z-įa gyvuoja 

Šv. Juozapo parapija. Nors 
žmonių sumažėjo, bet paliku
sieji vis dar nori, kad para
pijėlė gyvuotų.

Klebonauja kun. V. Sadau- spūdį. Šv. Sakramentas buvo 
skas. Atvykęs į šią parapijėlę išstatytas visą dieną viešai a

P w X P H X a

RYTŲ PENNSYLVANUŪS ŽINIOS
ŠIURPUS ATSITIKIMAS
PHILADELPHIA, PA. — 

Kovo 2 d., Lietuvių Namo Be-

bo; kiek buvo susitaupęs, vi
sus praleido, tik paskutinėm 
dienom dirbo klube.

Nesant kam įūpintis, kad
ndrovės ir Gedimino klubo šei,palaidoty katalik:»kab palai- 
mininko pagelbininkas Jonas d<xas miesto kapuose.
Juška, užlipo ant antrų sve- Pažįstamas

paskolindami įeikalingą Įtė, O. Levickis, K. Večeraitė,

tainės lubų valyti. Apvalius 
grindis, sudėjus sėdynes, pasi
rodė, kad reikia ir langas ap
valyti. Išėjus pro duris ant 

Oifc’nk'ij fire escape susisuko galva, kri 
to ant Tilton gatvės ir mirti
nai užsimušė. Nuvežtas į No
rth East ligoninę mirė. Iš Lie
tuvos paėjo iš Pušaloto para
pijos, Panevėžio apskr. Ame-

' Kovo 2 d. pakrikštyta Bar- rikoj išgyveno apie 35 m. Bu- 
bora - Ona pirmas vaikas tė- įVo nevedęs, 65 m. amž. 
vų Gleu Eugene ir Walda (Za- Užėjus bedarbei neteko dar- 
nevičiūtė) Sliirey. Krikšto tė- ______ -
vai buvo Julius ir Julia Žane- mino naują “patrovą” — Pit- 
vičiai, o kovo 3 d. Denis - Jo- tsburgh Lithuanian stew. 
nas — pirmas vaikas tėvų Jo- f ^ad North Sidės “Lietuvos 
no ir Klaros (Saboniūtės) Sta- sūnūs” neturi sūniškos meilės 
nkų. Krikšto tėvai buvo. V. savo tautos idealams.
Stonkus ir S. Saboniūtė.

Kovo 3 d. iškilmingai pra
sidėjo 40 vai. atlaidai. Proce
sijoj dalyvavo Saldžiausio Jė
zaus Vardo ir Šv. Marijos vai- 
jkų draugijos. Popiet visi ėjo 
išpažinties. Per du vakarus

IŠ DRAUGIJŲ VEIKIMO

vakarui dalykų, 
jiems ačiū.

Programas buvo pakartotas 
sekantį antradienį. Be mūsų 
mokyklos vaikų, prograino pa
žiūrėti susirinko daug ir vie
šųjų mokyklų mokinių.

Pranute

-"ČHICAGOIE
AUKOS ŠV. KAZIMIERO
SESERŲ AKADEMIJAI

Šv. Jurgio draugija mėnesi
niam susirinkime, kovo 10 d- 
apkalbėjus bėgamus reikalus, 
pakėlė klausimą apie baliaus 
parengimą tuojau po Velykų 
vyrų ir moterų pašelpinių dr 
gijų, t. y. Šv. Jurgio, Šv. 0- 
nos ir Šv. Marijos Magdale
nos. Balius nutarta rengti pa
rapijos svetainėje prieš atve
lykį balandžio 27 d. Delega
tai iš šv. Jurgio draugijos iš
rinkti: P. Janeliūnas, J. Mas 
lauskas ir S. Subačii-r.

Nuoširdžiai M. Jurkienė, L. Razbadauskis, 
V. Maslauskienė, B. Astrauski, 
J. Stokauskas, A. Šalna, H. 
Rutkauskienė, V. Sudaitė, A. 
Šiupis, O. Rudminaitė, J. Je- 
sulaitis, A. Kne'zienė, S. Šim
kienė, A. Kanapeckienė, O. 
Kviečinskienė, K. Šveikauskis, 
S. Oberskis, M. Petrošaitė, J. 
Rimkus, J. Welps, A. Razba- 
dauskis, B. Baldis, M. Stalau- 
skas, S. Balčiūnas, L. Luko
šius, B. Macikas, P. Jesaitis, 
E. Micevičius, P. Stanišaus 
kas, E. Razbadauskaitė, E. Ta 

j tarelis, A. Dubikaitis, E. Gie
draitis, A. Marcinkevičius^ B. 
Juodgalvis, B. Garla, A. Lu
košius.

T0WN OE LAKE. — Kovo 
3 d. Šv. Kryžiaus bažnyčioj į 
vyko rinkliava Šv. Kazimiero 
seserų akademijai. Aukojo se 
kantieji: Podoginski ir S. Ju
rkus po $5, M. Petkelis $3, J. 
Ošas, Ogentai, G. Girdžius, S 
Čepulis, P. Ogentas, J. Urbe- 
lis po $2, P. Pečiuliūnas $1.50, 
po $1.00: S. Steskauskienė, A. 
Dambrauskas, B. Sams, J. Bu
lavą, I. Einikis, P. Kilmitz, P. 
Meldžius, A. Doveika, P. Mi- Į 

į kutis, B. Žemgulienė, J. Za 
[kar, D. Zapolskicnė, P. Turs- 
’kienė, J. ir E. Gedvilai, K.
! Malakauskai, E. Karzauskai

Visiems širdingai ačiū.
Rėmėjų 1 skyrius

Veikėja U. Mažeikienė per-^ 
sikėlė gyventi į naują viet^^ 
adr. 4618 S. Marshfield Avė.

Reporteris

PAMOKOS
ANGLŲ KALBOS 

LIETUVIŲ KALBOS 
KNYGVEDYSTĖS 
STENOGRAFUOS

(Gregg System)
MOKSLO LAIKAS:

Nuo 9 iš ryto Iki 3 po pietų, U
nuo 7 Iki 9 vai. vakare.

AMERIKOS LIETUVIU 
MOKYKLA

3100 So. Halsted., Chicago, 111.

LIETUVIAI DAKTARAI

BERNAIČIŲ VAKARASKad Pittsburgho “pavožoja- 
mos asabos”, pajadtusios užsi
tarnautą skausmą, histeriškai 
šaukia: ąu, au, au, au, lig tas 
katinas-, užmintas ant uodegos", 
niiae. miau, miau, miau.
A Kad duonos pluta yra ver

/

SCPvANTON, PA. — Kovo ! 
3 d. parap. svetainėj įvyko ne
paprastas bernaičių progra
mas, kurio vedėjum buvo ge
rb. klebonas kun. J. Kuras. 
Pradžoje pasakęs gražią kal
bą paskui trumpai aiškino kie
kvieną prograino dalį.

Programas susidėjo iš dai
nų, driiių, dialogų, veikalėlio 
ir mažyčių orkestro.

Scrantono biznieriai: I. J 
Noreika, P. Putirskas, Rakers 
Furrirluro Store į r Morel’s 
Elorist parodė prielankumą

Augkit Su Mumis!
Jei norite BANKĄ turintį 

DIDĮ STIPRUMĄ su GREITU 
ASMENIŠKU PATARNAVI
MU, kviečiame jus atsinešti 
savo PROBLEMAS ir savo 
BIZNĮ čionai.

Kovo 17 d. tretininkės “in 
corpore” eis prie šv. Komu
nijos, paskui bus konferencija,, , ._ _.... . x (dauskas is Doncra, Pa. At-įr susirinkimas. Augustas;, ,_____  laiduose dalyvavo.ir kun. J.

Misius iš Ellsvorth, Pa.
Iškilmės baigės procesija, 

kurioje dalyvavo 13 kunigų 
l Pamokslą sakė kun. M. Cos- 
Itcllo, O. S. B., kapelionas Šv 
[Vincento Kolegijos, Latfobe, 
Pa.

Tap baigės parapijos glo
bėjo Šv. Kazimiero šventė. 
Klebonas širdingai dėkoja ku
nigams i f visiems, kurie d--:.-

ŠIS TAS Iš WEST END 
PITTSBURGHO PA-

Kovo lO d. Šv. Vardo drau
gija bendrai ėjo prie Dievo 
s'alo, kas darė nepaprastą j-

[pamokslus sakė kun. V. Sa- thriesnė už neteisingai įgytus 
turtus.

Kad Bentleyvillės senelis 
Buickas velka savo “mūrą” 
be jokio murmėjimo.

Kad iš lietuviško banko pa 
byro dividendų čekiai, lig ta 
nianna iš dangaus ba^aujau- 
tiems žydams tyruose.

Kad Honiesteado vyčiai ske
lbia naują obalsį: “moterims 
neišsimcbiosi”.

Kad mūsų “mokslo vyrai”, 
skaitydami “Draugą”, mato 
baubą,

Kikas

Halsted Exchangc
National Bank

I9th PI. and Halsted St

lyvavo iškilmėse.

Gerkit ir Reikalaukit

INBURANCE 

NOTARY 

PUBLIC

’ 4*111 hitvMfZ&ęy
PERKAM

LIETUVIŠ

KUS BONUS

MISIJOS
Kovo 24 d. mūsų bažnyčio

je prasidės vienos savaitės mi
sijos, kariąs ves misijonierius 
kun. A. Abromaitis, M. S. Mi
sijos baigsis kovo 31 d.

Visi kviečiami naudotis ypa
tingomis Dievo malonėmis.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

AKIŲ GYDYTOJAI:

OPTOMETRICALLY AKIU 
SPECIALISTAS

DR. VAITUSH, OPT.
įJETU VIS

Kovo 17 d., kad pagarbinus 
šv. Juozapą, Šv. Kaz niiero 
draugija rengia “tėvų dieną”.
Rytą ta intencija aukos šv.
Mišias, per kurias eis prie šv.
Kotlllintins n vakarn ell-ktra. Parodančia mažiausias klai-
IVOIlIUIUjOS, O VMtare po Sta- das. gpeclaie, atyda atkreipiama j

Palengvins akių Įtempimų, kuris 
esti priežastimi galvos skuudSJimo, 
ivaiglmo, akiij aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamu akių karst), atitaiso 
trumparegystę, ir toliregyslę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su

„HORTGAGt BANKERS

RE AL ESTATE - SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 

Prisirašykite į mūsų Spulką. Teisingumu Pamatuotas Biznis 
9606 WEST 47th STREET TeL LAFayette 1083

LEONARD A, GREEIIS
Real Estate — Insurance — Notary Public

Af h (raudžiam mumis, rakandus — uulonioliįlius ir langus. 
HNoriiit pirkti, parduoti ar mainyti namą atsišaukite:

4425 So. Fairfield Avė. LAF. 6618
Valandos: — Kasdien mm !) pyto ijd 9 Vakaro, išskyrus 

Pirmadienius ir Ketvirtadienius — iki 6 v. v.
%

cijų, parap. salėj bus vaka
rienė ir priėmimas tėvų.

Šv. Juozapo draugija taip 
pat bendrai klausys šv. Mišių 
ir eis prie šv. Komunijos ko
vo 17 d. Tuoini pagerbs savo 
globėją. Rap.

AR ŽINAI?
Kad miuų “viešbučio” ku

linarai iš simoninio “solde- 
rio”, žemaičio paplėkusios due 
nos ir Jurginių svogūnų paga

J?

Offco Tel. CICERO 49
Rez. Tel. CICERO 3888

JOS. SHINGLMAN, M. D.
Iluvęs Cicero miestelio pirmus Hvel- 

kaloi, Kotnlsijoiilertu* Yru gerai l’l- rert.-.'lains Himnui Praktikuoju J»u 
' 2M melus. Kp**elRlixn.v„ iižuicni l'a- 
nekmtngftt gydo KhcuaiaUziuų, Pinu
čių Ir Ainlk-s ligas.

Valandos;
Nuo 10 iki 12 va.1. ryto; nuo s Iki 4 

vai. popiet ir 7 Iki 8 vai. vakare; 
Ivenfadfoolals pagal susitarim*.

4930 13th Street 
CICEBO, LLL.

mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
NedilioJ nuo 10 iki 12. Daugely at
silikimų akys alItatHonioM be akinių. 
Kalaus pigiau, kaip pirmiau.
4712 so. Ashland avė. 

Phone Boulevard 7589

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme aklnTų dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių.

OR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

1901 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bklg., kamp. 18 st 

2 aukštas
Pastebėkit mano iškabas

Valandos, nuo 9:30 ryto iki 
12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8 
vai. vakaro. Nedėliomis nėra 
durtų valandų. Room 8. 

PBcKK CANAL o»3i

Šv. Juozapo parapijos mokyk

LIETUVIAI DAKTARAI:
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:

Office Phone Res. and Office
PROrpect 1028 2350 So. Ix*avitt St.

CANal 0708

DR. J. J, KOWARSKAS
PHYSICIAN and '8URGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS

2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appolntment.

♦
Tel. CANal 0257

Res. PROspcct 8859

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

1821 SOUTH HALSTED STREET
Rezidencija 8800 So. Arteslan Avė.

Valandos: 11 ryto Iki 2 popiet
6 Iki 8 r. vakaro

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 >3o. Ashland Avė.
Ofiso Valanuos;

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.
- Nedėliomis pagal sutarti

Ofiso tclcf. UOFIevard 7820
Namų Tel. PROspcct 1930

Tel. CANal 8122

DR. G. 1. RLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavltt St.)

Valandos: Nuo 9 Iki 12 .ryto
Nuo 1 iki S vakaro

Seredoj pagal sutartiTel. UOFIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Vai.: nuo 9 iki 8 vukare
Seredoj pagal sutarti

Tei. CANal 8122

DR. S. BIEŽIS
, GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valandos 1—3 ir 7—8 vak.

Seredomls Ir Nedėliomis pagal sutarti
REZIDENCIJA

6631 S. Califomia Avė.
Telefonas REPubUc 7888

Oliso Tol.: l’BOspect 6376
Rez. Tel.: HEMlock 614L

DR. J, RUSSEL
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

2500 W. 63rd St j
Ofiso vai.: 2 tkl 4 ir 8:30 iki 8:30 
Seredomls ir nedaliomis pagal sutartj 
Rez. 2513 W. 89tli St. Pagal sulartj. nn ▼ mitiniu 10
Tel. Ofiso UOFIevard 5913—14
Res. VICtory 2343

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-8: nuo 6:10-8:80

756 West 35th Street

DRi Ti DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4157 ARCHBR AVENUE
Tel. VIRglnla 0008

Ofiso vai.: 8—4 Ir 1—1 p. m. 
Nedėliomis pagal sutarti

{VAISOS DAKTASAI:

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 Iki 12 vai. ryte, nuo 2 Iki 4
1 vai. po pietų Ir nuo 7 Iki 8:80 vai. 

vakaro. Nedėliomis nuo 10 Iki 12 
valandai dienų

Telefonas |Ul>way 284.0

DR. MAURICE KAHN ■
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Y Atida 0991

Rez.: Tel. PLAza 2400
Valandos:

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 Ir 7-8 v. 
Nedėldiecials uuo 10 UU 12 diena

Office Tel. HlLMkx-k 4848 
Res. Tel. OROvehlll 0817

7017 S. FAIRFIELD AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2423 W. NIARQLETTE ROAD 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai. 2-4 Ir 7-9 vak.
Ketv. ir NedSliomls susitarus

Tel. LAFayette 7650

DR. F. G. WINSKONAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
Vai.; 2—4 Ir 7—9 vai. vakare

Res. 2136 W. 24th St.
Tel. CANal 0402

Ofiso: Tel. LAFayette 4017 
Res.: Tel. HEMlock 8288 .

DR, A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
4142 ARCHER AVĖ.

Ofiso valandos: 2-4 Ir 6-8 vai. vak. 
Rezidencijos Ofisą*: 2853 W- «»th St.

Valandos: 10-12 Ir 8-9 vįU. vak. 
Seredomls ir Ned«)lomls pagal sutarti

DR, P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1410 SO. 491h CT., CICERO, ILL.
Utar., Ketv., ir Pėtn. 10—9 vai. 

3147 SO. HALSTED ST.. CHICAGt 
l’aned., Stred. Ir Subat. 2—9 vai.

nienumls Tel. LAFayette 6793 
Naktimi* Toi. CANal 0402

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street
Vai.: 2 iki 5 popiet. 7 Iki 9 vak. 

Nedėlioję pagal sutarti

Tel. LAFayette 3057

DR. A, RAČKUS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
3051 We«t 43rd Street

(Prie Archer Avė. netoli Kedste) 
Valandos: nuo 2 Iki 8 vai. vakaro

Seredomls Ir nedėliomis pagal 
SUtSLTtJ

Ofleo Tek: LAFaystts 8(60
Res. Tai.! VIRglnla 0(69

DR, V. E, SIEDLINSKIS
DENTI8TA8

O A S X - R A T
4143 ARCHER AVENUE 

Kampus Fraacluco Ava.

(Tel. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas

OFISAS IR HEZ.
2519 West 43rd Street

Valandos: Nuo 9 Iki 10 rytate — l 
Iki 3 popiet — 6 Iki 8:80 vakar*. 
Nedellvute nuo ii ryto iki 1 p p.

L



Ketvirtadienis, kov© 14, 19^5 n r gis

CICERUS ŽINIOS
šiandie, kovo 14 d., 8 vai. 

vak., Liuosybėa cvct. įvyks 
svarbios prelekeijos. Kalbės 
dr. S. Biežis, va'stininkas Ke- 
ser ir dantų gydytojas dr. A. 
J. Gussen. Kurie domisi savo 
sveikata ir vaistais, kviečiami 
atsilankyti.

Įžangos nebus.

Kovo 10 d. vakare, parapi
jos svetainėj labdarybės kuo
pa surengė gražų teatrų. Ar
tistai buvo iš Brighton Park. 
po vadovyste kun. A. Valan
čiaus. Vaidino veikalų “Sųži- 
nė”. Visi vaidintojai savo už
duotis atliko gana gražiai. 
Žmonių buvo daug. Pelnas pa
skirtas parapijai.

lionis buvo labai populiarus,
gero būdo žmogus, geras ka
talikas ir pntrijotas lietuvis. 
Išauklėjo gražių šeimynų, vi- 
s'eins vaikams davė progos 
mokytis. Laidotuvės įvyks še
štadienio rytų iš Šv. Antano 
bažnyčios; bus palaidotas Šv./ 
Kazimiero kapuose. Našlei - 
žmonaį ir vaikučiams reiškia
me gilios užuojautos.

Tų pačių dienų mirė Kazi
mieras Kizas,*lrgi senas Cice
rus pilietis, tėvas adv. Kizo. 
Paliko du sūnus ir moterį. Mi
rė Oak Forest ligoninėj. Lai
dotuvės įvyks šiandie, 8:30 v. 
ryto iš Šv. Antano bažnyčios;: 
bus palaidotas Šv. Kazimiero 
kapuose.

VIETINES ŽINIOS
ĮDOMIOS ĮSKAITOS 

DIEVO APVAIZDOS 
PARAP. SALĖJ

WĖST PULLMANO 
NAUJIENOS

Užgavėnių vakare, parap. 
sve<ainėj įvyko- cirkas ir šo
kiai. Ištikrųjų, buvo juokin
gas vakaras. Parapijos komi 
tetas taip sumaniai viską pri
rengė, kad susirinkusieji džiau 
gėsi ir nenorėjo skirstytis. 
Žmonių buvo daug. Parapijai 
liko gražaus pelno.

Dvipusinė demokratų parti
ja Ciceroje dar vis varžosi už 
autoritetų miesto valdyme, da-

Kovo 24 d., parapijos sve
tainėj įvyks Katalikų Vakari
nių Valstijų Konferencija. Pnt 
sidės lygiai 2 vai. popiet. 
10:30 vai. (suma); delegatai 
susirinkę į Šv. Antano bažny
čių išklausys M‘šių šv. Cicero 
katalikai nuoširdžiai kviečia 
Chicago ir apylinkės koloni- 
jų lietuvius ruoštis į minėtų
jų konferencijų ir skaitlingai 
dalyvauti.

Šį sekmadienį šv. 
bažnyčioje prasidės Misijos rr 
tęsis dvi savaites. Pirmoji sa-

rbin'nkų priėmime ir atleidi- vaite bus vyrams ir moterims 
me. Nuo šio laiko, gal, jau pri- sykiu, antroji — jaunimui, 
eis prie varžymosi baigos, nes Misijas ves tėvai Jėzuitai Me- 
teismas išsprendė daugumos slis ir Aukštikalnis iš Bosto-
miesto trustisų pusei, o ne vie 
nam miesto prezidentui. Sena
toriaus Graham’o pusė silps'a.

no provincijos.

Kovo 11 d. mirė senas Cice- 
,IQS ^yentpjfM ir, bu-
nierius Jurgis Andziulis. Ve-

Šį vakarų 8 valandų į Die
vo Apvaizdos parapijos salę
atvyksta žymūs kalbėtojai f. u 
įdomiomis paskaitomis. Arki 
tek tas M. E. Žaldiokas kaltė* 
apie statybų ir šiaAdieninę nuo 
savybės padėtį; laikraštinin
kas Pranai Gudas apie ekono
minę padėtį ir valdžios pašal
pų bedarbiams; inžinerius An-', . _.' f t - • - . 'tame.;?tanas J. Zvirbus apie musų ro 
ganizaeijas, apdraudų ir vei 
kimų bendrai.

Taip įdom ų paskaitų pasi
klausyti turėtų susirinkti ne 
vien Dievo Apvaizdos parapi
joj gyvenų žmonės, bet ir i? 
kitų kolonijų.

Kovo 10 d., Labdarių Sų- 
gos 10 kp., parap. svet. turė
jo pramogėlę — kauliukais 
žaidimų ir, galima sakyti ge
rai pavyko. Reikia pažymėti, 
kad uaugiausiai labdariam* 
dirba ir daug laiko pašvenčia 
Zig. Gedvilas, A. Šliužas, K. 
Raila, VI. Peredna ir kiti.

Kovo 17 d., parapijos sve- 
Apašt. MaMos dr-ja 

rengia gražų vakarėlį bažny
čios dekoravimo fondui. Bus 
žaidž'ama kauliukais ir lošia
ma kortomis. Ši dr-ja pasiža
dėjus atnaujinti Šv. Jėzaus Ši
rdies altorių ir stovylų. Pare
mkime dr-jos darbuotę sRait-

Jau Galima Įsigyti Nauja 
Amerikos Lietuviams

. Mattaluyp Ir PanaUo VaMs
Ši nauja maldaknygė yra nedidelėj 256 pusk, gražiai iš

leista, patogi neštis, talpina visas reikalingiausias maldas, 
litanijas ir giesmes. Pagamino Lietuvių Kunigų Draugija, pa- 
-ualdų subendrinimui visose lietuvių bažnyčiose Amerikoje. 
Išleido Tėvų Marijonų Vienuolija.

Kaina audekliniais viršais 65c; paauksuotais kraštais 75c; 
odiniais viršeliais $1,25. Užsakymus siųsti adresu:

“DRAUGO”KNYGYNAS
2334 So. Oakley Avė. Chicago, III.

kus. Per Offertorium gražiaitkurios sodalicijos turi spiesti* 
solo giedojo A. Čiapas. Laido- į centrų. Kad tai įvykinus, va- 
tuves tvarkė grab. Lekavičius Idyba žadėjo lankytis į para- 
ir sūnūs. , .pijų sodalieijų susirinkimus.

Sekant’3 susirinkimas įvyk* į

Kovo 31 d., parap. svetai
nėje bus puikus perstatymas, 
kurį rengia parapijos choras

VVesf Side kovo 21 d., 8 va*. , Raii),

PAVEIKSLAI! 
Pamatykite

SVC. PANELĖS
APSIREIŠKI

MO VIETĄ 
--LIURDĄ

Atėję į šiuos paveikslus pa
matysite tų garsųjį visame pa- 
aaoiyje Prancūzijos miestų 
L1UEDĄ, kur 1858 metais 
Švenč. Panelė apsireiškė Šv. 
Bernadetai. Tenai suvažiuoja 
iš viso pasaulio ligoniai nepa 
gydomomis ligomis sergantie
ji, kad gauti stebuklingų per 
Švenč. Panelės užtarymų išgy
dymų.

Be to dar pamatysite:
1) Istoriškus paveikslus ii 

Lietuvos,
2) Dariaus ir Girėno išskri 

dimo ir žuvimo vietų — Sol 
rfinn miškų,

3) Pasaulinę Parodų (World?

RUOŠIAS I1AGER0- 
TUVĖMS

NORTJ SIDE. — Parapijo- 
naį rengia šaunias savo kle- 

Antano bonui kun. Juozapui Svirskui 
pagerbtuves vardadienio pro
ga kovo 17 d., parapjcs salėj. 
Bankietas prasidės 7 vai. vak. 
Bus išpildyta gražus progra
mas. Dalyvaus mažųjų clidras

C. Ž.

Be Dievo meilės irsta vi 
suomenės tvarka.' Pamilk Dfc 
vų, o rasi sau ir tėvynei ne 
nykstamų turtų. Kur Dievas 
ten ir palaima.

JURGIS ANDZIULIS (ANGELUS)
m»r5 kovo 11 4„ 1935 m., 11 vai. ryto. sulaukės 61 metų am- 
žtaus, Kilo i* Marijampolės apskr.. ViSaklų Rūdos parap., Rūdos 
kaimo, Amerikoje Išgyveno 43 metus. - t

Paliko dideliame nuliūdime moferj Julijonu, po tSvais Gri
nevičiūte, 3 sūnus: Antanu. Jurgj ir Joną. 5 dukteris: Marijoną, 
Oną, Julijoną, Petronėlę Ir Elzbietą, žentus Pranetftkij Oetz, 
Ignacą Zolp, Herbert t'tx, marčias: Josephlne Ir Estęlle Ir 7 
anūkus, o Lietuvoje brolj Antaną ir gimines.

Kftnas pašarvotai 1327 So. 49th Ct., Tel. Cicero 3724.
L*MK>tuv£» j vyks šeštadlenj, • kovo 1G d. Iš namų 9 vai. bus 

atlydėtas j 3v. Antano fcarap. baiuyčlą, kurioje JVyks gedulin
gos pamaldos ui velionio stelą. Po pamaldų bus nulydėtas J 
Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visas gimines, draugus Ir pažystamus 
dalyvauti irtose laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, SšaUs, tlnkterys, Zeniai, Marčios, Anūkai 
ir Uiininės.

Iaiidotuvit; direktorius S. P. Mažeika. Dėl Informacijų šaukite 
1. J. Zolp. DOlitevard 5203.

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuviy Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

po vad. varg. S. Railos. Bus 
lingai atsilankydami į vakarė- atvaidinta penkių veiksmų ko- 
lį. Bažnyčios ęeko-ravimo fon- ,mediją “Bajoras Gaidys“, 
dan aukojo ir. Savičienė 1G Choras praktikuoja ir sparčiai
dol.

Kovo 17 d. mūsų bažnyčio
je per visas šv. Mišias bus ri
nkliava Misijų platimui sve
timuose kraštuose. Reikia ti
kėti, kad vestpulmaniečiai ki
lnu darbų gausiai parems sa
vo auka.

rengiasi prie vakaro. Prašome 
nepamiršti. Įžanga 35c., vai
kams — 15c. Rup.

SODALIETĖS TORI SPIE
STIS I CENTRU

Pereit ų sekmadienį gerb. 
vedamas seserų - mokytojų ir'kleb. knn. A. Linkus ragino 
parapijos choras, ved. varg, j žmones gavėnios -metu dau- 
N. Kulio. Svečių tarpe bus ir giau susirūpinti 'skaitymu ir 
pralotas M, Krušas. Skaitliu- platinimu katalikiškos spau
gai susirinkę parapijonai pa- dos.
gerbs savo klebonų ir palinkės Mes turime gerų katalikų
dar ilgos metus darbuotis jų spaudos atstovų - agentų, Ka
tarpe. Rengimo Komisija Tolį Railų. Padėkime jam.

DIEVO APVAIZDOS 
PARAP. ŽINELĖS

Sunkiai serga Staselis. ——

Kovo 11 d. iškilmingai pa
laidotas a. a. J. Lekavičius.
Šv. Llišias, kunigai: A.
Linkus, matukas ir Martin- Priicaris

Kovo 17 d., parapijos salėj 
rengiama Šv. Kazimiero Akad.

skyr. metinė vajaus vaka
rienė. Sykiu rengiama ir gra-, 
žus programas.

Visi kviečiami atsilankyti. 
Paremtam kilnų darbų. Visas 
pelnas skiriamas Šv. Kazimie
ro seserų vienuolynui.

Šv. Onos draugijos kauliu
kais žaidimo vakaras bus ko
vo 24 d., 7 vai. vakare, Sku 
dienės namuose. Visi kviečia

Šv. Kazimiero Akad. rėmė-i 
jų 5 skyr. kauliukais žaidimo 
ir kodavimo pramoga bus 
balandžio 2 d., parap. svet. Vi 
sas pelnas skiriamas parapi
jai. Vėversėlts

vakare.

Po sus-mo brightonparkietės 
atstoves pavaišino. Irpa

VĖL ŽEMAMAUDYSIS
D. Vyčių 112 kuopa vėl ruo 

šiasi prie “Splash partv” ko
vo 23 d., Medinab Athletk j 
Club 505 N. Michigan Avė Į 
(prie Grand ir Michigan gat.). 
Įžanga 50e. Pradžia 8:30 vai. 
vakare.

Vasario 22 d., Nekalto Pra
sidėjimo parapijos salėj įvyko 
Chicagos Sodaliečių apskričio 
susirinkimas. Atstovių buvo 
'iš: West Side, 18th Street ir 
Brighton Park.

Išduotas raportas iš “Splask 
party”.

Visas darbas pasiruošimui 
Marijos šventei, gegužės 5 d., 
paliktas Brighton Parko soda-j 
lietėme, sos šventė įvyks jų 
bažnyčioj.

Kun. š. Jonelis dėstė Primo- 
konstitucijų, sulig

Ulijona Eurkaitė, koresp.

4) Komedijų, kur dalyvauja 
Charlie Chaplin. JJį

Paveikslus rodys A. BEL
DŽIUS sekančiose vietose:

Ketverge, Kovo 21 d., par. 
salėje, Cambridge, Mass.

Pėtnyčioje, Kovo 22 d. par 
salėje, Lowell, Mass.

Nedėlioję, Kovo 24 d. par. 
salėje, Lawrence, Mass.

Utarninke, Kovo 26 d. par. 
salėje, Brockton, Mass.

Nedėliojo, Kovo 24 d. 2 vai. 
po pietų So. Boston, Mass. 
Visur pradžia 7:30 vai. vak. 

Įžanga 30c. Vaikams 10c

Užsisakant Šiuos judamuo- 
iius paveikslus reikia adresuo
ti: A Peldžius, 7035 S. Fair- 
field avė.. Chicago. III.

SPAUDOS SAVAITES 
TVARKA . |B

Šv. P. M. Gimimo par. nuo kovo 13 d. iki 20 d.
Dievo Apvaizdos par. nuo kovo 20 d. iki 27 d.
Aušros Vartę par. nuo kovo 27 d. iki balandžio 3 d.
Šv. P. M. Nekalto Prasidėjimo par. nuo bal. 3 d. iki 10 d.
Šv. Kryžiaus par. nuo balandžio 10 d. iki 17 d.•

Visi katalikiškos spaudos platintojai kviečiami šiuo 
parapijoms skirtu laiku kuodaugiausiai pasidarbuoti sa 
vo kolonijose. Visų katalikiškų laikraščių agentai tegul 
eina per šeimas ir užrašinėja prenumeratas. Federacijos 
skyriai taip pat rengs prakalbas spaudos reikalams. 
“Draugas” savo radijo valandas skiria viršminėtoms pa
rapijoms ir kolonijoms.

Q B A B O R I A I i
LACHAWICH 
IR ŠONO*.

LIETUVIAI GSABOBIAI
Patarnauju laidotuvėse kuopigia nla 

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu būsite užąanSdlntl 

Į Tel. CANal 2515 arba 2519
2314 W. 23rd PI., Chicago

1439 S. 49th C?t., Cicero, UI. 
TeL CICERO 5827

Telefonas TAM« 1188

STANLEY P. MAŽEIKA
ORABORIUS

Turiu aotomobiRus visokiem 
reikalams. Kaina prieinamaaSlt Utuasfce Aram* 

Oueago* TH,

TeL tszsJ. Liulevlčius
Graborluatr

BalaamilbtojM<**«• goję Ir apy linkėję.
OMeM Ir , 
Koplyčia dyka*

4M2 Are.

VAJAUS VAKARIENĖ
T0WN OF LAKE. — Kovo 

17 d., 6 vai. vak., parap. salėj 
įvyks Šv. Kazimiero Akad. rė
mėjų L skyr. vajaus vakarie
nė. Be vakarienės bus gražus 
programas. Mūsų purap. sese
rys - mokytojos jau kelinta? 
savaitė, kai rengia vaikelius 
scenai. Be to, dainuos A. Pier- 
žinskienė, dalį programo išpil
dys ir .jos dukrelė Ix>rraine ir 
L. M ondzejaiįskaitė, kalbės 
kleb. kun. A. Skripko, kun. 
F. Vaitukaiti.--, A. Nausėdienė, 
kun. B. Urba ir kiti.

Rėmėja

ROSELLI BROTHERS, INC.
PAMUTKLŲ DIKBZJAI

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys tetMonali

ta. pbbbacola mii 
RBLMOBT 8499

Office: HILLSIDE

MOUNT GARMELw amaiJLAf*LAPINĖSE

J. F. RADŽIUS
LIETUVIU ORABORIUS 

Palaidoja nž *78.00 ir aukMtaa 
Moderniška keptyčia dykai 

<98 W. 18th St. Tel. CANal 817* 
Chicago, III.

▲TĖJUS UŪDRSIUI
Pasiteiraukite!!

Juozapas Eudeikis
ir

Ievas
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos
REPubKio 8340

5340 SO KEDZIE AVĖ

ANTANAS PETKUS
GRABORIŪS

Koplyčia dykai 
1410 SO. 49th COURT 

Cicero, Illinois 
Phone Cicero 2109

-- ----

A. MASALSKIS
GRABORIŪS 

3307 Lituanica Avė. 
Tel. Booimid <131

I. J. Z 0 L P
ORABORIUS Ir LAIDOTUVIŲ 

VBDfiJAS
1646 West 4flt.h Street 
Tel. BOUlevard 530z—9415

SIMON M. SKUDAS
MULBORIUfl tr h * f ▲ m i' ()TO J A* 

Lalu ' Ir tifthrUg
718 West 18th Street 

Telefonaa MOMroe U7T



e
sta s*

TESTAMENTO KLASTOTOJAI RYTOJ 
STATOMI TEISMAN

Pasirodo, kad miręs Kelly, 
kurio turtai įvedė į tokių dide 
lę pagundų šešis lietuvius, tu
rėjo du jeigu šaltinius. Abu, 
kaip liūdija surastoji suma 
— $140,000 ir dauginu, buvo 
gan pelningi. Kelly, sulig vė
liausiomis žiniomis, daugiau
sia savo Iturto padarė, elgė-

kitas jmones. Be to, žmogus 
beturtis pas save nelaikys 
$600 ir čekius vertės po kęle- 
tų šimtų dolerių.

Dvi valstybės varžosi Kelly 
pinigais

Atsiradus tiek daug miru
sio Kelly turto, dabar Illinois

taudamas. Jo kitas jeigu šal- ir Missouri valstybės kiekvie-
tinis buvo laikraščių ir žurnalų 
pardavinėjimas. Jis buvo pri
pratęs prasčiausiose vietose

u R t g q Y g
gulmingiėji 
plauko žmonių 
matę klaidų

Ketvirtądjetusr, kovo 14,

na nori tuos pinigus sau pasi
savinti. Mat, jei neatsiras tikri} 
Kelly giminių, tai (tie pinigai van

gyventi, skudurais rėdytis ir’ tenka valstybei. Kadangi Ke- 
dažnai mėgino apgauti banko lly ilgų laikų gyveno St. Ix>-

pripcrėjo visokio 
rių. Vieni jų pa- 
sugrjžo prie Ku

šino laiku pas mus daug se 
rga lietuvių; keletas net mirė.

Nesųjungietė

uis, Mo., tai tos valstybės vie
šasis administratorius nori 

sakydamas, kad tiek ir tuos pinigus pasisavinti. O I- 
llinois nepasiduoda. Kas lai
mės Kelly tūkstančius ar gi

darbinųikų. Nuėjęs j bankų, 
jis padėdavo pinigus prie ka
sos,
tiek pinigų ten buvo. Banko
tarnautojui suskaičius pini
gus, pasirodė, kad ten būdavo 
mažiau negu sakyta. Tada 
Kelly įkiš rankų į savo kiše
nę ištraukdavo likusių sumų 
smulkiais pinigais.

Butmanienė sakosi — 
neturtinga

Butmanienė gynėsi, kad ji 
neturi pinigų, ir tuo pačiu jai 
nereikalinga banko dėžutė. 
Bet (tam valdžios atstovai ne
tiki, nes ir namus turi, “flo- 
phouse,” tavern ir įvairias

oi
•• "

iŠ

rūpesčiu surinkta toji didelė 
kaucija, kurių teismas reika
lauja. Vakar nuosavybių tur
tu buvo nunešta teisino pri- talikų Bažnyčios, kiti dar teb- 
pažinimui suvirš $41),(XX). Gir- sivadina katalikybės priešais,
dėti, kati ponia Bagdonienė !o dar kiti kitur vadinami šiau- 
taip pat pasamdė adv. Jurgį dinia's katalikais, o pas mus 
Tearney apginti jos vyrų. Ba-jtik pakuliniais. Mat, susiren- 
dj, Bagdono pagelbininkų, jka būk tai “pamaldoms”, Imu 

Butmanienę ir sūnų, greičiau-1jiems “pamaldų” nereikia, tik 
šia gins Waitchiaus advokn-* pasiklausyti Viparto spyčio. 
tas McDonald. Kas gins Dai-1 Per užgavėnes Sv. Ražan- 
lydę ir Zalcnikų, nežinia. iciaus moterų .draugija turėjo
Ryt išlaisvinimo išklausymas Svetelių buvo dikčiai.

teisme ,Buvo ir svetimtaučių, mat pro
gramėlis buvo gražus. Viešo-

Rytoj teisėjo Denis Sulli- 
teismo kambariuose bus 

išklausymas išlaisvinimo bylos. 
Waitchiaus advokatas McDo- 
nall nori gauti teismo leidimų 
paleisti AYaitchių jam užsta
čius kaucijų. Tokiu būdu Wai- 
tehes galės grįžti pas savo 
šeimų, kol teismas galutinai

minės, viena kita valstybė, tai duos savo sprendimų. Kada 
klausimas, kuriuo daug kasi Ivyks visų septynių lietuvių
domisi.

Gelbsti savuosius

Teismo pastatyta kaucija 
testamento suklastotojams y- 
ra didelė, bet tai nugali arti
mieji. Visi šeši jau savaitė 
kai sėdi kalėjime' ir jų gero
ve rūpinasi jų šeimos ir drau 
gai. Ponia Waitchienė pasam
dė labai gabų advokatų Me

teismas, nenustatyta.

PO WESTVILĘ PASI
DAIRIUS

AVESTVILI.E, ILL. — Bai
gės katalikams pasilinksmini
mai, užstojo gavėnia, Kristaus 
Kančios prisimin’mas. Bet ne 
visiems. Kaip jau žinome, su

Donald ginti vyrų (teisme. Jos sukę lizdų kirkužninkai nepri- kėlė.

stos mokyklos vaikai labai gra 
žiai pašoko ir padainavo.

Kovo 10 d. jaunimas Vyčiai 
ėjo in corpore prie Dievo sta
lo. Malonu buvo matyti jau
nimų taip gražiai sutariant. 
Gera būtų, kad1 visas mūs jau
nimas susiburtų po Vyčių vė
liava. Tik nemalonu pastebė
ti, kad yra keli prasimušę pro 
aukštesnį mokslų, kūrie neda
lyvauja su mūsų jaunimu; 
j’ems svetimi savieji, tautos ir 
tėvelių našta per sunki.

Oras čia nepastovus: tai li- 
ja, tai šąla, giedros mažai. Bet 
strazdeliai rytais jau traukia 
savo sutartinę ir žadina dar
bininkus j darbų. 1

Per Šv. Kazimierų, girdėt, 
kai kurie Kaziukai vardines

PADĖKA Š. K. A. RĖMĖJŲ 
9 SKYRIAUS

Ačiū visiems, kurie kuomi 
prisidėjo prie surengimo Šv. 
Kazimiero Akad. R-jų metinės 
vakarienės, kuri įvyko kovo 3 
d., parapijos svetainėj. Vaka
rienė visais atžvilgiais pasi
sekė.

Ypatinga padėka kalbėtoja
ms: gerb. kleb. kun. Vaičūnui, 
kap. kun. B. Urbai, kun. Klio- 
riui, mūsų miesto valdininka
ms už paramų ir atsilankymų, 
“Draugo” redakcijai, Budri
kiu, Peoples Furn. Co. už ga
rsinimus, už aukas vietiniams 
biznieriams: Miliauskui, Kai 
kariui, Šepučiui, Putrimui, Va 
siliauskui, Stoniui, Bernadi- 
šiui, Skirtui, Žvibui, Charles 
Bakery, Babickui, Tamaliūnui. 
Šimkui, Brazauskui, Baubki? 
nei, Shemetai, Masiliūnui, prie 
tel.ams A. Čepuliams iš Nortb 
Side, Sesutėms už programų, 
jaunametėms rėmėjoms už pa
tarnavimų ir visiems atsilan- 
kusiems bei aukotojams.

Rengimo Komisija

GARSINIITĖS 
“C B AUGĘ”

“Draugo” Radio Valanda
TREČIADIENIAIS TARP 4 ir 5 

Iš WEDC (1210 kilocykles)
LABDARIŲ PADĖKOS 

ŽODIS \
LIETUVIAMS LAIŠKAI 
CENTRALINIAM PAŠTE

Cicero Labdarių Sąjungos 3 
kp. valdyba šiuomi reiškia šir
dingų padėkų kun. A. Valan
čiui ir artistams - mėgėjam? 
už atvaidinimų ^nunokinančio 
veikalo “Sąžinė”; taipgi J. 
Buč'ūnui, J. Vaišnorai, Navi
ckui ir Kauliui, kurie savo au
tomobiliais vaidintojus iš Bri
ghton Park atvežė ir parvežė, 
biznierius J. Bučiūnas dar ir 
mėsos užkandžiui aukojo. A- 
č'ū ir visiems, kurie kų auko
jo vakarienei, arba kuo nors 
prisidėjo, o publikai už skait 
lingu atsilankymų. Tas labda 
riams pridavė daugiau ener
gijos toliau darbuotis labda
rybei. J. V.

(Prie Canal ir Van Buren St.) 
902 Butkevičaitei Viktorijai 
904 Domkei Paul
909 Grebliunui Jonui
911 Grumbliui John
912 Gudijonienei Julijonai
913 Gurevitch Miss M.
915 Jasiunui Charles
910 Jimkienei Teklei
932 Stankevičiui Jos.
933 Tamosbunui John 
935 Trizui M.

Kiekvieno kataliko «ts 
priedermė remti ir platinti 
'’atalikiškų spauda. Kataliku 
ka spauda nurodo žmogui is 
ganymo kelius i amžinastį.

B likite . tobuli, kaip ir jūsų 
Dangiškasis Tėvas. Būsi to
bulas, tik su gerais raštais 
draugaudamas.

PELNINGA PROGA!
NaSlė Oioteris priversta parduoti GO 

likerių farmą labai pigiai. Dalj gali 
Įmokėti, o kitą ant lengvų išmokėji
mų. Kreipkitės pas MRS. ANNA KI- 
MBER sav. 1324 So. 49tli Avė., Ci
cero, III.

CLASSIFIED
avtomgbii.es avtomobii.es

EMIL DENEMARK INC
-Vartotų Karų Bargenai-

CHEVROLET — 1934 — Dabar tu
rime keletą 1934 Chevrolets, Se
dans ir 2 durų Sedans, viii kuone 
nauji ir apkainuoti tain, kad jums 
duodamas DIDELIS SUTAUPYMA8

PONTIAC — '34 — 4 durų sedan. 
Juodas. 5 drat. ratai. ISrodo ir vei
kia kaip nan.ias, vienas iŠ puikiau
sių karu mūsų sta'-e. parantuotas. 
DIDELIS SI TAUPYMAS.

\^igaretų industrija nebūtų 
kokia ji šiądien yra jeigu ne 
dėl šitų moderninių cigaretų 
mašinų . . .

Jie padaro gerus cigaretus ir rū
kytojai žino, jog kiekvienas atski
ras cigaretas kuoatsargiausia per
žiūrėtas.

Sunku tikėti, jog tokia aty
da kreipta j visas smulkme
nas, jeigu savo akimis tas vis
kas nematyta.
Kuomet Chesterfield tabakas pa

siekia cigaretų padarymo mašinas 
jis jau buvo sumaišytas ir vėl kry
žiavai pamaišytas.

Po tam supiaustytas ilgais ly
giais šmoteliais kaip tik tinkamo 
ilgumo, kad tinkamai degtų.

Kiekvienas Chesterfield cigare
tas turi būti kuogeriausia padary
tas, kad pereitų peržiūrėjimą musų 
inspektorių.

Pakol jūs atplėšiate pakietų 
tai žmoniškos rankos prie jų visai 
neprileistos.

Lengvi, nunokę tabakai, 
prityrusieji darbininkai ir 
moderniSkiausia naujausios 
mados mašinerija—tas viskas 
prisideda padaryti Ches
terfield cigaretą, ku- 
ris lengvesnis,*ciga- 
retą g e r e s n i o 
skonio.

LIGGETT & MYERS TOBACCO CO.-•A.; .

FORD — '34. 2 duru Sodan, Mėlv- 
nas, kuone_ naujas vėliausio mode
lio Ford. garantuotas ir apkainuo- 
tas SUTAUPYTI JUMS PINIGU.

BUICK — '33. Model 86-S, 2 pasaž. 
coupe su Rumbie seat.. Juodas, šefii 
drat. ratai, trunk rack. Priklausė 
turtuoliui ir labai mažai vartotas. 
Puikiai ISrodo, tobulam stovy. C.n- 
rt ntuotas .............. ........................ $795

BUICK — "33. Model 57. 5 pasaž. 
Sedan, Juodas, SeSi drat. ratai, 
trunk rack. Sis mažas Buick sedan 
ISrodo kaip naulas, nerasite hm 
panaSaus. Garantuotas ....... <795

DODGE -— '33, 4 durų Sedan. Juo
das, 5 mediniai ralal. Sis Dodge 6 
yra ekonomiSkas operuoti Ir pul- 
k'am stovy. Geriausias karas tnažf'l 
Šeimynai. Garantuotas ............ •525

STTTDEBAKER — ’»?. 5 parnž. couos 
su btil'i In trunk. Juodas. BeSI drat. 
rotai. laibai pu'kinžn stovy ir ISrodo 
kaip naujas. Garantuotas . . BIOS

FORD '33 — 2 p««až. ConVe.rtlb'e 
Coupe, V 3. Juodas s.i Geltonais 
ratais Ir gerais tajerais. Atrodo 
kaip naujas ir labai geram 
stovy .................................................. •395

PONTIAC SIX — '32, 4 durų Sedan, 
Juodas su raudonu striping tr 6 
raudonais drat. ratais. Geras mažas 
karas už mažai pinigų. Gerai iš
rodo ir geram stovy ................. •«».!

"32 — Rcyl. 5 pasaž. Coupe. 
Juodas, 6 drat. ratai, geri tajerai. 
trunk rack. vvhipcord trim. Gera_1 
atrodantis Nash geram stovy S395

BUICK '31 — Model 91. 5 Sedan. 
Juodas, 6 drat. ratai, geri tajerai. 
mohair trim. Didelis, erdvus, sma
gus Buick geram stovy .... S375

CHEVROLET '34, — 2 Door Sedan, 
į Tamsiai žalias, 5 cream drat. ratai,
' tik tHHnfl'ą laiką vartotas, ISrodo 

kaip naujas. Garant. BARGENAS.

CADILLAC '30 — V-8. 5 Sedan. Juo
das, mediniais ratais, spare tire 
užpakaly, vvhipcord trim. laibai ge
ras karas žema kaina ..?... #375

NASH '32 — Light 8, 5 Sedan. Ma- 
roon, 5 mediniai ratai, geri tajerai. 
ištikimas, ek-onomiSkas mažas ka
ras, atrodo Ir bėga gerai .... *325

BUICK '30 — Model 48S. 2 pasaž. 
coupe su rumbie seat, Freneh biue. 
6 drat. ratai, labai gražus co«r>e 
tobulam stovy .......................... S295

PLYMOUTH *33. — 4 Door Sedan. 
Juodas, 5 cream drat. ratai, geri 
tajerai, labai puikus mažas karas. 
Garant ........................................ $475

CADILLAC '2 8 — V-8. 5 Sedan. Mė
lynas. 6 drat. ratai, trunk rack. 
Whlpcord trim. Pulkus karas, ku
ris dar ilgai tarnaus.................<l*5

BUICK — '28. Model 57. 5 Sedan,
gražus mažas karas, kuris gerai 
važiuoja, žemai apkainuotas. tik
tai ..................................................... *9’

PACKARD '28 — 8 cyl. 7 Sedan. « 
drat. ratai trunk rack ............ »»•>

BUICKS — Visų modelių. — Mes vi
suomet turime ant vietos puikų 
staką garantuotų vartotų Buick ka
rų. Negalima geriau pirkti negu 
gerą vartotą Buick, kuris buvo tin
kamai pertaisytas. .

IR DAUGELIS KITŲ 
Įduokite savo dabartinį karų mainais ir balansų išmokėkite, 

patogiais mėnesiniais mokesčiais.
3848-60 Ogden Avė. - Chicago 
_______ Cravvfond 4100_______
LIETUVIAI ADVOKATAI | PARDAVIMUI BIZNIAI i

i Telephone. BOI'levard 2800

Joseph J. Grish
ADVOKATAS Ir PATARĖJAS 

4<MU S. ASHLAND AVĖ.
! Res. 6515 S Ttockvvell St.

Phone REPublic 9728 CHICAGO

JOHN 0. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cermak Road
(West 22nd St.)

(Metropolitan State Bank nartne) 
Valandos kasdien nuo 9 iki 5. 
PanedSIio, Seredoa Ir Pėtnyfiloa 

vakarais 6 Iki 8.
Telefonas CANal 1175

NAMAI: 6459 S. Rockwell St
Telefonas HF.ihihltc 9000

Rez. 1460 No. Paulina St.
Phone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LTETUVIS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990,
188 W. Randolph St. ,!

Chicago

Pardavimui grocery ir deli- 
catessen krautuvė. Geras ata
kas, pigi renda. Turim parduo
ti, nes turime kitų biznį.

2109 So. Halsted St.

ANGLYSI Tūkstančiai namų vartoja 
ekonomiSkas. be suodžių Troplealr 
anglis. Garantuota voga tr Šiluma.

Trys Telefonai:
Screenlngs—84.75 Republlc 0600
Mine Run—f. 7-5 laerndale 7860
Luinp arba egg—6.00 Merrimac 1514 

NORTHERN COAL OO., 
I<awn<lale 73M Merrimac 1&S4

Verona Coal. Hlgh Heat. Low Aah. 
Lump op Egg 86.00. Mine Run or 
Range 85.75. Screenings e,r Stoker 
84.71, Flfty cents extra on single 
ton orders
GUTTENDORF COAL CO., 

4257 W. Cermak Rd., 
La.wndaJę 4949

BIZNIERIAI, GARSINKITES 
“DRAUGE”

avtomgbii.es
avtomobii.es

