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CHICAGOJE
JACOBS NEPASIDUODA

«(

Cooko apskrities turtų jkainuotojas Jacobs nepasiduoda
valstybės mokesčių komisijos
nusprendimui, kad visiems ima
žienis namams apskrity būtų
15 nuoš. sumažinti mokesčiai
už 1931 m., kaip yra nutaręs
mokesčių patikrinimo boardas(board of appeals).
Jacobs tuo reikalu apeliuo
ja į generalj valstybės proku
rorų Kerner,

VOKIETIJA DIRBA UŽ SENĄJĄ
KARO SĄJUNGĄ
Portugalijos respublikai grą
žinta konstitucija
PREZIDENTAS SMERKIA

KARUS

AVASHINGTON, bjal. 13.—
Vakar minėta panamerikoniška diena. Panamerikoniškos unijos susirinkime kalbė
jo prez. Rooseveltas. Jis smer
kė vykstančius Pietų Ameri
koj karus. Sakė, kad tai atžagareiviškas veikimas.
Vietoje tų nelemtųjų karų
ir nesutikimų, visos Amerikos
kietžemio respublikos turėtų
draugingai sugyventi,
sakė
prezidentas. Turėtų panaikin
ti dirbtinus prekybos užtva
rus ir vesti -tarpusaviu pre
kybų laisvai, be nė kokių var
žymų. Amerikos valstybėms
vieningas veikimas Ą’ffc' labai
reikalingas.
PORTUGALIJOJ BAIGĖS

NORI ATGAIVINTI SENĄ
JĄ SĄJUNGĄ

ROMA, bai. 13. — Ne vel
tui čia suvažiavę vokiečių ir
austrų vyriausybių svarbio
sios galvos.

SUSEKAMOS SUKTYBĖS

Patirta, kairi’ Vokietija sie
kia atgaivinti prieškarinę mili
tarinę Italijos-Austrijos-Vokie
Viršutinis vaizdas: Vokietijos kancleris Hitleris kalbasi
tijos sųjungų, kad atsispirti su buvusiuoju Vokietijos sosto įpėdiniu. Apatinis vaizdas:
stipriam Prancūzijos blokui. Tornado (viesulo) sugriauti namai Mississippi valstybėje.
Mussolinio nuomonė nežino
ma.
i, - ! I
LENKAI PUOLA VOKIE
ČIUS

GRUDZIĄDZ, bai. 12. —
Lenkij riaušininkų grupės puo
le vokiečių laivus, parduotu
ves ir kitas įstaigas. Daug vo
kiečių laikraščių sudeginta ir
vokiškos iškabos sunaikintos.

DIKTATŪRA

POLICIJA SAUGOJA

LISBONA, bai. 12. — Va
AMBASADĄ
kar Portugalijoj įėjo galion
nauja konstitucija ir tuo būMEXIC0 CITY, bai. 12. —
du baigės septynerių metų dik Policija saugoja J. Valstybių
tatūra. Prezidentas Carmona ambasadų nuo komunistų. Tokol kas pasilieka savo vietoje, mis dienomis šia atvyksta
naujas J. V. ambasadorius
PASPRUKO Į VOKIETIJĄ Daniels.
BERLYNAS, bai. 13. — Ke JAPONIJOS DELEGATAS
liolika morokiečių kareivių iš
Į WASHINiGTONĄ
prancūzų kariuomenės paspru
ko Vokietijos pusėn.
Sako,
TOKIJO ,bal. 12. — Japo
kad su jais žiauriai apseina- nijos delegatu į AVasbingtoną
ma.
su prezidentu Rooseveltu tar
tis siunčiamas btuvusis amba
ANGLAMS BYLA MASK sadorius J. Valstybėms, viceVOJE
grafas Kikujiro Išii.

MASKVA, bai. 13. — Mas HERRIOTAS ATVYKSTA
kvoje pradėta nagrinėti 6 ang
lams ir kelioliai
rusų byla.
PARYŽIUS, bai. 12. — Atei
Jie kaltinami šnipinėjimu ir nantį pirmadienį į AVasbingtopapirkimais.
nų išvyks buvusia premjeras
Herriotas.
SAUGOJAMAS KONSULĄ

TAS

KINAI PERKA LĖKTUVUS
ITALIJOJ

CHICAGĄ

ROMA, bai. 12. — Italijos
oro laivynas (48 lėktuvai) į
Chicagos šimtmečio pažangos
parodų išskris gegužės mėn.
24 d. Vadovaus avijacijos mi
nisteris gen. Balbo.

Chicagos aldermonų taryba piliečiai majoru neišrinktų
šiandien susirenka specialėn respublikono.
Demokratai aldermonai jau
sesijon rinkti miestui majo
yra parinkę kandidatų į majo
rų. Valstybės legislatūra majo
Irus. Tai Cooko apskrities de-,
m rinkimų išplėšė iš piliečių mokratų pabijos centro komi-;
ir tai pavedė miesto tarybai.,
primininkas P. A. Nash.
Kaip legislatūroj, taip mies- jįs sutinka būti majoru. Tik
to taryboj vyrauja demokra-: reikalauja, kad jam būtų skir
tai. Tas taip padaryta, kad tas dar ir pagelbininkas.

A. GILIENE “DRAUGO” VAJUJE SMARKIAIPA2ANGIU0JA

Iškelta aikštėn, kad kai ku
riuose Cooko apskrities mies
teliuose neteisingai paskirsto
mas bedarbiams šelpimas. Ku
A. Švilpauskienė taip pat
rie nereikalingi šelpimo, tie 1
žengia pirmyn
šelpiami, o tikrieji vargšai pa
galbos neprisišaukia.
A. Gilienė smarkiausiai va A. Valančius, 1226 S. 50th
Pranešta, kad kaltininkai
rėsi
per paskutines
kelias die Avė., Cicero, III.
464,706
bus tieson traukiami.
K
nas ir laimėjo didelį skaičių S. Balčiūnienė, 2212 W. 23
(-tabernakulas) yra tuščia.
balsų, pralenkdama S. Stašai et., Chicago, III......... 388,257
MIŠKŲ “ARMIJA’’
Tuo būdu kunigas paseka Mū
tį ir O. Rašinskiene ir dabar S. Staniulis, 6651 S. Talman
IŠVEŽTA
sų Viešpaties pažeminimą, ir
su 277,268 balsais stovi
aš- Avė., Chicago, III. .. 375.311
pareištoa gilų susigraudena
Chicagoj surekrutuotų 4J)- Į tuntoj vietoj.
A. Stulginskas, 1628 So. 50
mų, kokiu prisipildo šių dienų
00 jaunų vyrų vakar išsiųsta K. Šerpetis pralenkė V. Avė., Cicero, III......... 294,316
visų krikščionių širdys.
į Port Sjieridan.
Tenai jie Mandravickų ir gręsia pra O. Rašinskiene, 1639 S. 50th
Viena svarbiausiųjų apeigų dvi savaites bus įpratinti lenkti kitus nesiskubinančius ’ Avė., Cicero, III.
254,551
yra kryžiaus atidengimas ir drausmingai gyventi ir bii3 kontestininkus.
S. Stašaitis, 1413 S. 48tb
adoracija. Šios apeigos tikslas pasiųsti į Nurodytas vietas
A. Švilpauskienė, A. Valau
Ct., Cicero, III.......... 204,258
yra pagarbinti kryžių, prie ku darbui per 6 mėnesius.
čius ir kiti kontestininkai ne
A. Gilienė, 3131 Emerald
nuilstančiai dirba.
rio dėl mūsų nuodėmių Jėzus
Avė., Chicago, III.
277,268;
prikaltas ir visados turėti gal PRIEŠ ILGUS TROKUS
P. Labutis, 917 W. 34th st., V. Mandraviekas, 815 — 45’
voje, kad tik per kryžių gali
Chicago, III.
847,393 St., Kenosha, Wis.
180,252
ma pelnyti laimingųjį amžina
Chicagos valstybės vieške- V. Stancikas, 1706 W. 47tb K. Šerpetis, 1710 N. Girard
gyvenimų.
liais yra uždrausta važinėti St;, Chicago, III.
820,225 St., Chicago, III.
195,074
Po kryžiaus adoracijos seka trokais, kurie yra ilgesni A. Švilpauskienė, 103 N. 20
P. Fabijonaitis, 2231 W. 23
šv. Mišios, kurių mietu nėra kaip 35 pėdos. Ilgesniųjų tro- Avė., Melrose Pk., III. 593,835 PI., Chicago, III......... 120,4C
konsekracijos. Šioms Mišioms kų savininkus policija šaukia
vartojama iš anksto
(Didįjį . tieson
AKRON BUVO PER
KAT. UNIVERSITETUI
Ketvirtadienį)
konsekruota
SUNKUS
REMTI DR-JOS SKYRIUS
ostija, kuri buvo laikoma ku PRIEŠ LANGŲ DAUŽYTO
JUS
riam pašaliniam altoriuj.
LAKEHURST, N. J., bai.
Vasario 24 d. Vilkavišky j-

DIDŽIOJI SAVAITĖ

ŠV. ALIEJŲ ŠVENTINIMAS

Didįjį Ketvirtadieni katedralinėse bažnyčiose vyskupai
per -ikilmingAsiaš šv. Mišias
šventina šv. aliejus, kurie nau
dojami keturiems sakramen
tams ir kitoms konsekracijo
ms; nes Šių dienų Kristus sky
rė savo Apaštalus kunigais ir
sakramentų dalintojais.
Šv. aliejai yra; katekumenų
aliejus; šv. krizma ir ligonių
aliejus. Šie visi aliejai
yra
alyvos aliejus. Tik į šv. krizrnos aliejų vra įmaišyta baisu
mo.
Po šv. aliejų pašventinimo,
kiekvienos parapijos kunigas
apturi šių aliejų tokių kieky
bę, kiek yra reikalinga jų baž
nyčioms ir žmonėms.
Katekumenų aliejus varto
jamas krikštui naudojamų van
denį šventinant, krikštijant,
kunigų šventinimui, bažnyčių
ir altorių konsekracijai ir lai
minant karalių ir karalienių
karūnavimų.
Šv. krizma (aliejus) varto
jama šventinant krikštinyčias, vyskupų, kielikų ir patenų konsekravimui ir varpų
šventinimui.
Ligonių aliejus vartojamas
paskutiniam sergančiųjų pa
tepimui ir varpų šyentinimui.

Tai gi per DkSiojo Penktadienio laikomas šv. MiSias nekonsekruojama nei duona, nei
vynas, todėl šios Mišios tikre
nybėje nėra Mišios, kaip jas
reikia suprasti. Tuo būdu Baž
nyčia išvengia nekruvinosios
atminimui kruvinosios Naujo
Įstatymo aukos, kurių šių die
nų aukojo Aukščiausias Ku
nigas ant Kalvarijos kalno.
PARINKO 50 STOVYKLŲ

WASHINGTGN, bai. 12.—
TOKIJO, bai. 13. — J. V.
DIDYSIS
PENKTADIENIS
Prezidentas
Rooseveltas pa
konsulas Kobe mieste
gavo
ŠANOIIAJUS, bai. 12.
—
grųsinimų. Policija
saugoja Kinijos vyriausybė užsakė Ita
Didįjį Penktadienį Bažny rinko ir nustatė 50 vietų, kur
konsulato namus.
lijoj padirbdinti karo lėktuvų čia apsitaiso gedulos rūbais ir bus įtaisytos suorganizuotie
ITALŲ ORO LAIVYNAS Į

MAJORU NUMATOMAS DEMOKRATU
VADASNASH
į

daugiau kaip už du milijonų graudingais žodžiais prisime
<lol. Kontraktas jau pasirašy na karčiuosius Jėzaus kentėji
tas.
mus, mirimų ir palaidojimų.
Altorius apnuogintas, visoki
APPLETON, Wis., bai. 12. papuošimai pašalinti, o kry
— Šios valstybės pieno garniu žius uždengtas purpuriniu šy
tojai ūkininkai yra sutarę pas du. Pamaldos prasideda kuni
kelbti streikų
gegužės mėn. gui knupščiam atsigulus prie
10 d.
i
šais altorių, kuriame ciborija

ms bedarbiams stovyklos. Šios
pirmutinės stovyklos parink
tos šiose vietose:
Alabama, Arkansas, Georgia, Maine, New Hampshire,
No. Carolina,
So. Carolina,
Oklahoma, Pennsylvania, Tennessee, Vermont, Virginia ir
W. Virginia.

sikflrė Kat. univ-tui remti d'rjos skyrrius. Steigiamojo susi
rinkimo dalyviai
susipažino’
su įstatais ir kilniais tikslais.
Įsirašė žymus inteligentų skai
čius. Išrinkta valdyba ir revi
zijos komisija. Valdybon įėjo:
APIPLĖŠTAS SALIUNAS
prof. V. Padolskis, kan. A.
GRĄŽINS 2c. PAŠTO ŽENK Steponaitis ir kun. A. Šilin
Trys plėšikai vakare apiplė
LELIUS
gas.
šė saliunų, 658 No. Wells gat
Pelnė daugiau kaip 800 dol. ir
WASHINGTON, bai. 12.— PAMINĖS 1863 METUS 1
paspruko.
Paštų departamento sekreto
Šiaulų Kraštatyros
dr-ja
APIPLĖŠTAS VIEŠBUTIS rius ĮFarley planuoja rūpintis,
kad miestuose uždarytiems ruošiasi paminėti 1863 m. 70
Trys plėšikai apiplėšė Ce- laiškams būtų grųži.nta 2 cen m. sukilimo sukaktį. Naujoj
diar viešbutį, 1118 No. State tų ženkleliai. 3 centų ženkle “Aušros” muziejaus patalpo
liai sumažino departamentui je bus suruošta tų metų lieka
gat.
pajamas.
nų paroda ir paskaityta atitin
karna paskaita.
SIŪLO MAŽINTI IŠLAIDAS

įsaky,ta> 12.,— Tyrinėjant dirižablio
priemonių Akrono sulūžimų ir nuskendimų Atlantike išsiaiškino, kad
sugauti piktadarius, kurie dau
dirižablis buvo per sunkus,
žo parduotuvių ir įstaigų lan
kad jis buvo sunkesnis už orų
gus.
ir ore tik inžinais buvo palai
komas.

Chicago8
kad „ imt)]ai

PRIVERSTAS ATSISTATY
DINTI
WASHINGTON, bai. 12.—

ORO STOVIS

Prekybos departamento sekre
CHTGAGO IR APYLIN
torius Roper siūlo preziden N?EW YORK, bai. — Vie
tui, kad šio departamento iš tos vokiečių konsulų dr. P. KES. — Šiandien iš dalies ap
laidos tGtų sumažintos net Schwaraų Vokietijos vyriausv siniaukę; kiek šilčiau; vakare
42 nuošimčiais.
bė privertė atsistatydinti.
numatomas lietus.

Q

Ketvirtadienis, bai. 13, 1933

D R A rG A S

“D R A U G A S”
Uelna kasdien, lfiekyrua sekmadienine
PRENUMERATOS KAINA: Metama — ff.ff. Pa
te! Metų — fl.S4, Trims Mėnesiams — fl.44. Vienam
Mėnesiui — 7(o. Europoje — Metama 17.11. Pusei Me
ti
Coplja .•»«.
Bendradarbiams lr korespondentams mėtų negrų
Ona. Jei uepraAoua tai padaryti lr neprlaluučlaiua tam
įkalni paėto lenkių.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5
vai. po niet.

nėtų Kristaus mirimo ant kryžiaus sukaktu
ves ir tuo būdu sustiprintų savo tikėjimų ir
nors trumpam laikui pamirštų žemiškus irūpėsčius ir vargus ir, pagaliau, iš savo Išga
nytojo imtų pavyzdį kantriai nešti žemiškų
vargų ir rūpesčių kryželį.

SUDEGĖ ISTORINĖ ŠV. JOKŪBO BAŽNYČIA

SVEIKATOS SKYRIUS
Įg » ;

Šį skyrių tvarko ir prižiūri

Amerikos Lietuvių Daktarų Draugija
NOSIES ANATOMIJA IR tas gleivėta plėvele, kurioje
LIGOS
Talpinusi daug laibų kraujagis

PILIEČIAI TURI BUDĖTI

lių lymplio (Indėlių ir mažų ir
Rašo l)r. A. Yuška, gydyto- liaukučių, kurios pagamina
jas-chirurgas, Cbicago, 111. nosinę gleivę. Sveikoje, tuiibi•nkauliukai nesiekia pertvaros;
Pažvelgus į di bet iš priešasties ligos nenordelę minių žmonių, mes pa mališkai padidėję kauliukai,
matysime, kad visų nosis yra pasiekia pertvarų ir mažiau
panašios viena į kitų, bet ne sia įdegimas gleivinės plėvelės
nevienokios. Tas duoda gali užkemša nosį.
mybę atskirti ypatas nuo ki Nekurie veido ir galvos kau
tos ir pagražina žmonių vel lai yra iškorėję arba daubuodus. Čionai nekalbėsiu apie’tį jr tos daubos (sinus) per
apie išlaukinę
išvaizdų, liet mažų trubelę jungiasi su noapie subudiavojimų
nosies, sies ląstomis. Viršuje akių ka
daubų,
korelių ir trubelių. ktos kaulai turi po vienų dau
Dėltogi pirmiausiai susipažin bų ir mažų trubelę, kuri eina
Tai negirdėtas šio krašto istorijoj pasi kiniie su nosies anatomija.
Šiemet Šventieji Metai. Visas krikščio
žemyn pro vidurinį kampų aniškas pasaulis mini Kristaus mirties ant reiškimas, kad prezidentui būtų pripažintos
Atvaizde parodoma gaisrų, kuris nesenai sunaikino isto
Nosies pagrindų sudaro vir kies ir sujungia nosies vidurį rinę Šv. Jokūbo bažnyčių, Montrealy, Kanadoje. Tai buvo
kryžiaus devyniolikų šimtmečių sukaktuves. tos visos teisės, kas yra lygu diktatūrai. Tos
-nes lastas. Per tų t mindę oDėl to ir Didysis Penktadienis pasidaro lyg rūšies diktatūra gal yra ir reikalinga karo šutiniai burnos kaulai. Šoni ras išvėndinti daubų ir taipgi seniausia ir gražiausia Montreaiio bažnyčia. Gaisras prasidė
jo per pačias pamaldas, kuriose dalyvavo virš 2000 žmonių.
ir didesne ir reikšmingesne šiemet švente. metu, kad būtų galima vieningai tokio ar ki nes sienas sudaro viršutiniai dauboje susidūręs
gleivėtas
Kristaus kančios ir mirtis ant kryžiaus bu tokio tikslo siekti. Taikos metu tas yra ne žandakauliai ir kiti veido kau
skystimas išsilieja į nosį. TaiViduriniuose akių kampuo- ra išskirstyti ir sunaikinti nuo
vo padaryta dėl mūsų sielų išganymo ir ben paprasta. Senesnieji žmonės prasitrina akis lai. Užpakalinę sienų sudaro posgi per tų trubelę lengvai
korėti
priešakiniai
galvos
kau
drai dėl žmonijos gerovės. Tai mumyse turi ir pasikrapšto pakaušį, neš negali įsivaizduo
se randasi ašarų liaukutės, ku dtus. Bet jei per daug nosies
pasiekia
ir
nosies
ligi}
perai,
lai.
(Ethmoid
ir
Splienoid).
O
sukelti ypatingo prisirišimo prie Kristaus, ti, kur link bus nužengta davus tokių neri
rios dreginimui akies plėvelių nuodų susirenka į lymph-o dū
kurie
užnuodiję
daubų,
paga

iš
priešakinio
viršutinę
nosies
sukelti gilų įvertinimų Jo kančios ir dėl to botų prezidentui valdžių. Jie negali įsivaiz
nuolatos gamina švarų skys deles, tai ne eik dūdelės užsi
mina įdegimų, pūlius, sutini
dalį
uždengia
taip
vadinami
duoti,
kokiais
tikslais
tas
daroma.
Ne
vienas
Didysis Penktadienis, ypač šiemet, turėtų bū
timų, kurios tam tikru kana nuodija, bet ir visa Iympho
mų ir nepakenčiamų viršuj anosies
kaulai
ir
kremzlės.
Per
ekonominis
krizis
šį
kraštų
slėgė.
Būta
dide

ti švenčiamas kiekvieno kataliko žmogaus,
lėlių normaliai nubėga į nosį. systema. Dėlto turėdami nes
kuriam tik gyvenimo aplinkybės leidžia tai lių įr finansinių persilaužimų. Tačiau nieka vidurį nuo pagrindė iki vir- kių t?aNos skaudėjimų. I e r Retkarčiais įdiegęs tas kana veikų nosį, greitai patėmijados niekam nė į galvų neįėjo mintis, kad šaus nosis turi pertvarų, kuri užtinusių trubelę negalėdami lėli s, .sutinsta ir uždaro kelių me gerklės skaudėjimų, sutinu
dąryti?<
'
.
4 . .
,♦
i
prezidentų daryti diktatorium. Nė'v ienas pre padalina•tuštumų, į dvi lygias išeiti pfdrai-sudavų .. \etžimų ndbėgimuį ašarų, kuriog netu sitis toiisihiisl' ir pažandžiuose
|
Rytoj, Didžiųjam PenkĮadįęrtyje, ,yra re
zidentas to nė nereikalavo. Jų teises nustato dafiš. Apačioje, iš priešakio ir rimtų gėlimų, Norint paliuo rėdamos kur pasidėti liejasi padidėjusias liaukas.
ngiamos labai (reikšmingos Trijų Valandų
konstitucija ir jos gana plačios. Įvairios rū nosies, matome dvi skilutes va snoti dauboje susįdąriusiūs pū per vokus laukan, ir mes sa
Kančios pamaldos, kurios yra vadinamos
dinamas šnervėmis.
Paėjus lius, specialisto gydytojo pa komi?!, akys ašaroja. Per tų j PASTABA: Dr. A. Yuška
šies kriziai atėjo ir nuėjo.
“Tre Ore.” Jos prasideda 12 vai. dienų ir
yra pagaminęs serijų straips
galba reikalinga,
apie
suviršurn
du
coliu
į
užpa
kanalėlį
nosies
nuodai
gali
pa
Šiandien gyvenami kitokį laikai, daug
baigiasi 3 vai. Tiesa, tos pamaldos ne visose
kalį nosies pagrindų, randame Viršutiniai žandakauliai tei siekti akį ir jų užnuodyti, kas nių aprašančių nosies sudėtį
kas
sako.
Tai
naujoji
gadynė.
Teisybė,
nau

bažnyčiose yra rengiamos, bet kiekvienoje
kitas dvi koserines
skilutes posgi turi po vienų didokų dažnai pasitaiko vaikui ser arba anatomijų ir eilę papras
joji
gadynė,
ypač
krašto
politikoje.
Seniau
bažnyčioje yra įrengtas Kristaus karstas ir
tesnių nosies ligi} su kurio
per
kurias oras įeina gerk-, daubų, kurių kiekviena per gant. Be to dar randasi no
jie
i
vienas
pilietis
’
taip
daug
atkakliai
nesi
prie jo per tas valandas galima melstis.
lėn ir plaučiuosna.
Šoninių 1 mažų skyliutę jungiasi su vi sies kauluose daug mažų ski mis kiekvienam reikėtų susi
skverbė
Į
valdiškas
vietas.
O
jei
kas
ir
skve

dedame jo
Katalikai darbininkai turėtų reikalauti
sienų kaulai turi horizontališ- durine nosies ląstą. Dėlto, no lusių, per kurias į gleivėtų plė pažinti. Šiuoini
rbėsi,
tai
daugiausia
viso
krašto
gerovės
su

pirmų straipsnį.
savo darbdavių, kad rytoj nors P Tre .Ore S’
metimais.
Šiandie gi skverbiamasi. asflSėhiš- -jni priaugusius po tris korė sies įdegimas per atidarų sky vėlę ateina ir išeina arterijos,
Redakcinė Komisija.
laiku juos paleistų iš darbo. Darbdaviai pa
tus kauliukus, vadinamus tur- lutę lengvai pereina į užnuo venos, lympbo dūdelės ir ner
kais
arba
partiniais
sumetimais.
Tokia
tai
tys turėtų suprasti tos dienos ir tų trijų
binatais. Apie vienų ketvirtų dytų daubų ii- patį žandakau vai. Arterijoms iš .širdies atei
naujoji gadynė.
Plotnosiai, suruošė savo ma
valandų svarbų ir darbininkus leisti pasi
dalį colio aukščiau nosies pag lį. Aštrus įdegimas žandakau- •na tyras, raudinas kraujas,
žarn Biliukui “birdei parę”.
melsti prie Kristaus Kančios.
Keikia daug dėkoti prezidentui Roosevel- lindo randasi, suviršurn vieno lio dažnai pasiekia šalimais
kuris atneša dėgį (oxigen’ų) Pakvietė ir svečių. Susėdus už
tui, kad jis rūpinasi bedarbiais, kad pasiry colio ilgumo, žemutinis turbin esančius organus; pavyzdžiui,
Didžiojo Penktadienio šventės klausimas
ir asimiliuotų maistų. Kvėpuo stalo, motina, norėdama pa
žęs gelbėti ūkininkus ir miestų darbininkus. kauliukas priaugęs prie viršų akys užraudonuoja, ašaroja ir
yra keliamas visuose tuose miestuose, kur
darni su oro dulkėmis, įtrau erzinti Biliukų paklausė:
daugiau katalikų gyvena. Ir katalikų spau Tikrai Dievo siųstas žmogus šiam, kraštui, tinio žandakaulio. Vidurinis skauda. Šių daubų nuodai ga kiame nuodingi} bakterijų, ku
turbinkauliukas, trumpesnis li pasiekti vidurinę
da tam judėjimui pritaria. Jį paremia ir pro kaip sako New Yorko kardinolas.
ausį ir rios pasilieka nosyje. Vienos — Na, mažyt, pasakyk man,
testantų kai kurios grupės. Kai kur yra keTačiau piliečiai turi budėti, kad po pre- už apatinį, randasi paraleliš- net smegenis galvoje. Užpa- iš gleivėtos plėvės surenka su kų nupirkti tavo birdei die
liamas klausimas, kad Didžiajame Penkta- j zidento Roosevelto krašto vyriausybė nepa- kai
priaugęs prie ethmoid i kaliniai nosies kaulai (Etlimo- terštų kraujų ir neša plaučiuo nai
dienyje, nuo 12 iki 3 vai. po pietų niekas kliūtų į negeistinas rankas. Prezidentas Roo- kaulo. Viršutinis turbinkauliu įid ir Sphenoid) turi po keletu sna dėl išvalymo.
— Didelį keksų.
nieko neitų pirkti ir niekas nieko neparduo seveltas nereikalauja diktatūros. Jo visas tik kas, mažiausias taiposgi pa-'korelių ir trubelių jungiančių
Po visų kūnų randasi daug — O kų dar?
priaugęs prie i su nosimi. Jei koreliuose rantų. Tai gražus obalsis, kurį kiekvienas kata- slus yra kraštui grųžinti gerovę. Kada tas raidiškai yra
likas kuo plačiausia turėtų skelbti.
bus atsiekta, tie visi nepaprasti kongreso ethmokl kaulo viršutinėje no dasi chroniškas įdegimas, tai mažesnių ir didesnių liauku — Ir dar vienų keksų.
Kaip jau minėjome, šiais 1933 metais Di išleisti įgaliojimai ir autorizavimai to paties sies dalyje. Visi turbinkauliu- per užpakalines nosies skilu- čių, kurios gamina taip vadi — Bet, mažyti, tiek daug
dysis Penktadienis pasidarė dar didesne šve- kongreso turi būt atšaukti. Kiek čia reikėtų, kai išsikišę nosies tušturnon į tęs, j gerklę nuolatos bėga ne nama baltųjj kraujų arba ly- keksų nepareis Į tavo pilvukų,
nte, nes Popiežius Pijus XI, skelbdamas ju- kad ateity suvaržyti ir visokių gyventojams sudaro tarpus vadinamus las- švarus skystimas, kurio erzl mpbų. Lymphos dūdelės išne — sako motina.
biliejinius metus, pareiškė savo troškimų, kad laisvę. Visokia laisvė ir piliečių teisės tun iomis, kurių yra po tris. Vi-1 nirnas sukelia nuolatinį kosulį šioja tų baltųjj kraujų po vi
— • Tai, įnamy t, nupirk man
sas nosies vidurys yra iškloAir tankiai užnuodija gerklę. sų kūnų. Lymphos ypatybė yvisas krikščioniškas pasaulis iškilmingai m i- būt saugojamos ir griežtai ginamos.
dar vienų pilvukų.
Redaktorlue priima — nuo 11:11 Iki 11:41 ral.
Skelbimų karnos prletanClainoe pareikalavus.

Kelinta savaitė J. Valstybėse vyksta ypa
tingas, rainus perversmas. Krašto kongresas
‘B RAUGAS”
kaskart vis naujas prezidentui ltooseveltui
diktatūros
teises pripažįsta. Kongresas jį au
LITHUANIAN DAILY FRIEND
torizuoja, kati jis, kaip yra tinkamiau, ma
Publlsbed Daily, Eaoept lunday.
BUBSCRIPTIONS: One Tear — f 4.44. Bis Montbs
žintų federalinės vyriausybės išlaidas, su
— (1(4. Three Montbs — |1.44. One Montk — 7(0.
■urope — One Tear — f7.lt. Blx Monika — f4.lt.
siaurintų biurokratizmų, perorganizuotų adOapy — .lie.
ministratyvę vyriausybės šakų, kontroliuotų
A/vertlslng m ••DRAOOAB" brlngs best reanlta.
visus bankus ir įvestų naujų bankams siste
AUrertisIng ratee on applloauon.
“DRAUGAS” 2334 5. Oakiey Av., Chicago mų. Kongresas prezidentų įteisėjo organizuo
ti bedarbius ir juos pastatyti prie įvairiau
sių viešųjų krašto darbų. Be kitko kongresas
DIENOS KLAUSIMAI
Į jam sutiks dar daugiau visų eilę teisių že
mės ūkio, susisiekimų, pramonės, gamybos,
ŠVĘSKIME DIDĮJĮ PENKTADIENĮ
prekybos ir kitais reikalais.

KRISTUS IR JO BAŽNYČIA
(Iš prof. F. B. Mastau.-ko referato, skaity
to Liet. Kat. Vak. Valst. 10-toj
konferencijoj)
Anglų istorikas, protestantas, Thomas
Babington Maeaulay, rašydamas apie mū
sų Bažnyčių, štai kų sakė:
“Ji (Katalikų Bažnyčia) buvo galin
ga ir pagerbta jau tada, kada saksonai
riar kojos nebuvo padėję ant britų žemės;
dar prancūzai nebuvo perėję per Reino
l'trpę; kuomet graikų iškalbingi oratoriai
Mar savo galingais balsais žavėjo klausy
tojus Antioke ir kada dar stabmeldžiai
meldėsi į savo padarytus dievukus Mekos
šventykloje...
t

“Skirtingos mintys ir kultūros susi
tiko ant jos krntir.'1' ir ten susiliejo į vierbę.
“Sens civilizacijos

ir

modemiškas

bės priešų, kad įrodyti mūsų Bažnyčios
Steigėjo įkainavimų.
Anglas John Stuart Mill, filosofas , i
sociologas ir vienas iš Anglijos žymių mo
kslininkų rašė:
“Net ir dabar nebūtų lengva netikin
čiam rasti geresnį pakeitimų doros taisyk
lių iš ab.-trakto j konkretu; negu bandyti
ir stengtis taip savo gyvenimų sutvarkyti
ir vesti, kad užsitarnauti Kristaus pagy
rimų.”
Šventas Augustinas, vienas iš Bažny
čios žymių sūnų pareiškė:
“Bažnyčios priešai miršta ir išnyks
ta, bet Bažnyčia gyvuoja ir gyvena, mo
kindama apie Dievo galybę kiekvienai ateinančiai kartai.”
Kokiu būdu Viešpats prieš apleidžiant
šį pasaulį, aprūpino, kad Jo Karalystė iš
liktų, tęstu, i ir gyventų?

Mes žinom, kad Viešpats Jėzus ne

'barbarizmas trenkė savo pajėga prieš jų, parašė konstitucijos ir neįsftkė kitiems pa
,ir visi, savo laiku, suklupo prie jos kojų. rašyti. Bet Jis įsteigė Bažnyčių, kurių Ir
“Imperijos išnyko, liet Katalikų Baž- pragaro vartai nepergalės. Kokių bažny
tyčia liko, stovėdama jų li'kanų tarpe.” čių? Aišku, Katalikų Bažnyčių, nes ji yra
Kita liudininkų paduosiu iš kataliky vienintelė, kurios gyvenimas grįžta į pra

eitį prieš devyniolikų šimtmečių, seka mo meilę, labdarybę ir pasaulio nelaimin
Viešpaties Jėzaus gyvenimo dienų.
gas sielas, visas pasaulis šiandien žino.
Katalikų Bažnyčia, mūsų Bažnyčia, Įvykinti Jo norus mes čia šiandien uusi,
yra šaltinis ir lopšys šių laikų civilizaci rinkom!
jos, už tai mes kaipo ištikimi jos sūnūs,
Jo gyvenimas buvo praleistas tarpe
norėtumėm matyti tuos laikus, kada bus paprastų nemokintų darbo žmonių. Jis tu
tik viena Bažnyčia ir vienas tikėjimas, rto neturėjo ir nenorėjo turėti. Pritraukia
tikrai išganingas, šventas, Viešpaties Jė sekėjus be papirkimo ar prižadėjimų pa
zaus įsteigtas.
saulio gerovių. Politikoje nedalyvavo, Jo
Visoje pasaulio istorijoje yra tik vie apaštalai buvo paprasti žvejai, jie neuž
nas Viešpats Jėzus. Nėra, nebuvo iir nebus dėjo jokios mokslo draugijos. Kiek yra
jam artimo arba panašaus. Nežiūrint to, žinoma Viešpats nepaliko jokio rašto. Vie
kad nesuskaitomi miliardai žmonių gi n ii šame gyvenime praleido vos tris metus,
ir mirė nuo pasaulio sutvėrimo, Viešpats išviso gyveno apie trisdešimts tris me
Jėzus stovi vienas!
tus ir mirė baisia, traginga mirtimi ant
Jo vargingas gimimas, gyvenimas ir kryžiaus. Jis net neturėjo nuosavos vie
mirtis yra mums visiems žinomi.
tos, kur Jo kūnas galėtų būti palaidotas,
Jo gimimo kaimelis Nazaretas buvo tų malonę (kūnui palaidoti vietų) suteikė
labai paprastas, nežymus, užgrobtas, sve svetimas.
timo priešo rankose.
Viešpaties Jėzaus visas gyvenimas
Mes žinom, kad Jis paprasto darbi nuo gimimo iki mirties buvo pilnas kliū
ninko rolę lošia, kad Jis gyveno tarpe be čių pasekmingam gyvenimui. Jo gimimas
turčių darbininku žmonių.
buvo biedniausių žmonių tarpe. Jo mir
K a Ji manė apie dailę, politikų, md-, tis tarpe dvieju latru.
ksbų, isterijų, literatūrų, arba, filosofijų j
Nežiūrint į Jo giminių, biednų gyve-

Jo traginga mirtį-, Viešpats Jėzus yra įtekmingiausia pajėga pasaulyje, kuri vei
kia į žmonių protus.
Jo gyvenimas ir mirtis pakeitė žmo
nijos karakterį, idealus ir istorijų. Jis
vienas pakeitė žmonijų daugiau ir giliau
už visus žmones, kurie mirė ir gyveno nuo
pasaulio sutvėrimo.
Jis yra Dievo Sūnus, Jėzus Kristus!
Žmonija taip Jį pripažino per virš devy
niolikų šimtų metų.
A. de Lamartine yra sakęs: “Kris
taus kapas buvo laidotuvės seno pasaulio
ir lopšys naujo.”

.uies nežinom. Bet kų Jis manė apie arti- nimo draugų, Jo trumpų viešų darbuotę,

(Daugiau bus)

-

i.i.

.

■i

■

Net ir Strausas pareiškė, kad “Kris
taus krikščioniškoji moralybė yra tobu
liausia, ir pasaulis nieko aukštesnio ne
gali tikėtis pasiekti.”
Ernest Renan, savo knygoje “Jėzaus
gyvenimas,” štai kaip mūsų Viešpati ap
rašo:

“Jėzus niekados nebus, pralenktas, .lo
tikėjimas visucm t atrinnujins jaunystėje.

Ketvirtadienis, bai. 13, 1933
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Įrbų nudirbti. Žinoma, “kaip
X Pas kun. Kazėnų kelioms
ŠV. PRANCIŠKAUS
du stos, visados daugiau pa valandėlėms buvo užvažiavęs
VIENUOLYNAS
darys.“ Tad visi vienybėje į garbingas svečias J. E. vysk.
Balandžio 5 d. pasimirė a. ' darbų.
Rep.
Būčys. Kabai mums malonu, Balandžio 2 d., Šv. Pranci
RAULAS:
—
Jonai,
aiški

p. Ahtanas Overlingas veiklus
KUN. MAGNUS KAZĖNAS, redaktorius
kad mus atlanko tokie žymūs škaus Vienuolyno akademikės
nai man, kad gyvybę Dievas šv. Kazimiero R. K. parapijos
2128 Larkins Way, Pittsburgh, Pa.
X Šių savaitę šv. Vincento ir prakilnūs svečiai. J. E. vys Šv. Vincento parapijoj, Esp.
sutvėrė, o aš žinau, kad ne- narys. Velionis per ilgus me
Telephone HEmlock 1490
draugija dalija miltus netur kūpąs Būčys nors dirba mil len, Pa., atvaidino graži) vėl
reik Dievo gyvybei sutverti. tus buvo uolus ir ištikimas na tėliams ir šiaip darbuojasi,
KOSTANTAS J. VAIŠNORAS, generalis agentas
darbų, bet gerai ir Ii- Įkalu “Per Dievo Gailestingu1921 Carson Street, S. S. Pittsburgh, Pa.
Pav., nusipirk mėsos svarų, rys Šv. Jėzaus Vardo draugi- kttj pagelbėti vargšams netu- žiniškų
■nlrtirnssi afvrurlrv
TYmin JMtdck 'llUl
Telephone Hemlock 2204
padėk lauke, už kelių dienų jos. Taipgi prigulėjo prie S. rtėliams vargų vargti. Iki šiol nksmai atrodo. Dieve
jam laimingai užbaigti tų di Smagu buvo mergaitėms lo
toji mėsa bus pilna gyvūnų — L. R. K. A. 158 kuopos ir prie
nors. vos tik dar du metu kaip delį ir atsakomingų darbų.
šti, nes svetainė buvo pilna
kirmėlių.
vietinio Tretininkų skyriaus. ta draugija gyvuoja, bet labai
Rep. atsilankusių.
JONAS: — Raulai, bėda A. a. Antanas atsižymėjo darb
daug gražių darbų nudirbo.
Programai pasibaigus kun.
man su tavim, kad esi bemoks štamu, dievotu ir pavyzdingu
Velykos — tai Viešpaties Alleliuja, Alleliuja!
Daug vargšams pagelbėjo, ke
Vaišnoras dėkojo visiems atsilis. Jei turėtum mokslo, skai gyvenimu, už tat skaitlinga
letu išklydusių atvedė ant go
Jėzaus iš numirusių prisikė Žodis visų lūpose.
lankusiems ir mergaitėms už
tytum garsių mokslininkų raš minia dalyvavo laidotuvių pa- |ro kelio. Vienu žodžiu ir maKristus
kėlės
—
visi
žino;
limo Šventė. Kaip didi, reikš
jų gražų lošimų. Programa vi
tus, kitaip kalbėtum.
maldose
šv.
Kazimiero
R.
K.
terijaliai
ir
dvasiniai
padeda
Didis
džiaugsmas
sieloset
minga ir džiaugsminga Šven
siems labai patiko.
Reiškiame širdingų padėkų
Bažnyčioje.
Tretininkai
gi
pa

Gyvas
Kristus
prisikėlęs
RAUKAS:
—
Kų
gi
moksli

reikalaujantiems pagalbos. Ki
tė! Kristus tikirai kėlėsi, Allevisiems, kurie jau įsigijo vie Po visam, išvargusios akalydėjo
su
uždegtomis
žvakė

ninkai
galės
daugiau
pasaky

Visus
laimina
tikrai,
tų
sykį
plačiau
apie
jos
dar
luja!
nuolyno istorijos knygų. Tuo- deniikės, tuojau grįžo atgal į
Kad visi Jo atpirktieji
ti; žinai, kad viskas genda, mis. Laidotuvės įvyko baland buotę parašysiu.
Narys
Per ištisą Gavėnios laiką,
mi prisidedama prie vienuoly Vienuolynų. Apie penki auto
Būt laimingi amžinai.
kirmija, todėl gyvybė pati per žio iŠ d. su bažnytinėmis apei
mobiliai pasisiūlė vešti mer
geri ir ištikimi Kristaus pa
gomis šv. Kazimiero R. K. baX Šių savaitę Tretininkai no palaikymo ir pažangos, o
save atsiranda.
O dėkingi Kristui būkim
gaites į vienuolynų. Jos turė
sekėjai, pilnai savo Tikėjimų
žnyčios kapinėse netoli nuo jo mazgoja bažnyčių. Tai labai per tai prie tikėjimo ir tau
Už mūsų atpirkimų;
JONAS: — Raulai, ar ak žmonos Veronikos, kuri mirė 'gražus darbas. Garbė jums tre tos. Manoma laikraštyje pas. jo smagaus laiko važiuojant,
praktikuojantys katalikai, pa
Savo sielas Jam aukokim,
las žmogus mato gražius na 1926 m. Laidotuvėmis rūpino- tininkai, kad rūpinatės Dievo kelbti knygų pirkėjų vardus. nes kelyje pamatė daug gra
sninkavo, ėjo Kryžiaus Kelius
Rasim sau išganymų.
žų ir žingeidžių daiktų.
mus? Žydinčias gėles? Skais— Stacijas, mąstė apie savo
si nuliūdęs sūnus Juozas Ovo- namų švara. Nepamirškite ir Nuoširdžiai dėkojama gerb.
M. J. U.
Mergaitė
fias žvaigždes ir kitas ga-r|ingas Jam patarnav0 vieti. ateityje, bent prieš didesnes
Išganytojo kančias, daug ko
kunigams, kurie prisiuntė au
mtos grožybes?
ais lietuvis
A u šventes ir atlaidus. Mūsų tre
Oteadėjo, daug pasišventė,
kų už istorijos kopijų ir už
Įvažai tad ir dvasinių turKAULAS: — Žinoma, kad Venslovas.
tininkai, kaip netingi, tai prie pareiškimų knygos įvertinimo
»
<ų susidėjo. Jiems Velykos yne; kaip gi aklas galėti) ma
Amžinų atilsį duok jam, visų darbų prisideda ir daug ir gerų linkėjimų vienuolyno
ra dvigubai džiaugsmingos.
Šv. Kazimiero R. K. para tyti?
Viešpatie, o šviesybė amžino- gražių darbų nudirba. Darbuo tolesnei pažangai.
X Ellswortho kasyklos pra
jfie džiaugiasi, kad Kristus po pijos kunigai Kristaus prisi JONAS: — Kaip aklas ne
kitės
ypač
šiais
Šventaisiais
ji tegul jam šviečia.
Prie rėmėjų kuopos Šv. Ka- dėjo biskį geriau dirbti. Kovo
tiek daug ir taip didelių ken kėlimo iš numirusių dienoje —
metais.
T. D.
gali matyti, taip bemokslis ne
Tretininkas
zimiero parapijoje, Pittsburgh, mėnesį jau 9 dienas išdirbo.
tėjimų, išniekinimų, pažemini Velykose sveikina visus savo
gali suprasti gamtos paslap
prisirašė 54 nauji nariai. Dau Balandyje žada dar daugiau
mų ir mirimo ant kryžiaus kė parapijonis ir linki visiems i
X Jau nuo poros savaičių
čių, nes senovės laikuose ir IX Bai. 8, 9 ir 10 dd. šv.
gelis užsimokėjo duokles iš an dirbti.
lėsi iš numirusii) savo dieviš kuo linksmiausio Allelinja. 1^įs,įnink T'taip ^k'4J0”kalI
sunkiai
sęrga
Agnietė
KebleVincento bažnyčioje, Esplen,
ksto. Sveikiname visus narius. X Keistučio draugija laikė
ką galybe toksai garbingas ai Kristus prisikėlęs tegul palaiatsiranda
medžia.
Pa., 40 vai. atlaidai. Per vi- rienė. Linkime, kad greičiau Linkime didelio atlyginimo už savo hertaininį susirinkimų ba
škiai parodydamas visų savo mina visus ir suteikia gausias g0S- ipO(į-Į jįe tekajp sag
dienas tenaį dairbavo- siai pasveiktų. Taip pat reiš
visus gerus darbus.
land. -2 d. Nieko naujo nenu
priešų ir net pačios mirties pe malones re.kalmgas sielos is,n> matydami atsiraddan{iiJ
si mūsų klebonas kun. Kazė- kiame gilios užuojautos nuliū
rgalėjimų. Džiaugsmas pripil ganvmui. Alleliuja!
Šia proga linkime visiems tarė, bet susirinkimas labai
gyvybę bile kokiame puvėsy nas pagelbėdamas savo kaimy dusiai jos dukrelei Magdutei
tvarkingai buvo vedamas pi
do jųjų sielas ir širdis ir dėl
Kun. M. J. Kazėnas ir kun.
ir tas jų spėjimas buvo vadi- nui kun. Vaišnorui. Daug ten Šv. Pranciškaus Vienuolyno savo geradariams labai džiau
rm. Izidoriaus Gurgždžio.
to, kad Kristus savo iš numi J. V. Skripkus.
namas ‘Savaimi veisymasis“ ir sautsaidiečių buvo nuvažia- auklėtinei ir Magdutės tėveliui gsmingų Šv. Velykų.
rusių prisikėlimu patvirtino vi
Seserys
Antanui Kebleriui.
Rep.
(Tąsa ant 4-to nusl.1
(Spontaneous Generation), kas vę į “atpuskus.“
sų savo mokslų, visų mums su Visiems skaitytojams, sųda
reiškia, kad gyvybė atsiran X Sodaliečių mergaičių drteiktų išganingų Tikėjimų ir rbininkains, platintojams ir rė
KAD
ELEKTRA TAU GERIAU TARNAUTŲ
danti iš pūvančių daiktų. Šiir pabijos komitetas re
parodė, kad su mūsų mirtimi mėjams “Pittsburgtio Lietuvi, toks prot'„imo
.ngia balandžio
balandžio 19 d.
d. tnm
tuoj -ne
po
Ineria
viskas nepasibaigia; kad mū Žinių“ redakcija linki linksper ilgus metus, kol mokslas Ve,yk|j ;
„card
rt „
sų siela yra nemirtinga, ir kad mų Šventųjų Velykų. Tegul
atidarė eviesos duris.
ir šokius. Tai bus nepapras
ji paskutinėje Teismo dienoje j prisikėlęs Kristus suteikia vivėl susivienys su kūnu ir sy siems palaimų ir ištvermės ma RAULAS: — Jonai, nesu tas įvykis, nes, ačiū prez. Roo
seveltui, kiekvienas atsilankęb
kiu gyvuos amžinai.
lonę, kad nei vienas nepailstų prantu, kų tai reiškia?
gaus “door prize, Beer Free’*.
Jeigu ir mes randame tarp bedirbdamas “Pglio Liet. Ži-1 JONAS: — Pasiklausykite,
Tai negirdėtas dalykas. Net
tų gerųjų ir ištikimųjų Kris- nių“ naudai, kurios neša švie- iRaulai. Septynioliktame šimtnei laike prohibicijos tokiu
taus sekėjų, tai ir mūši) džian sų ir tiesų į visus namus. Alle metyje dr. Rabi pradėjo padalykų niekad nebūdavo, kai),
gsmas šiandien yra pilnas, sie liuja visiems! “Pgho Liet. Ži tėmyti, kad kur tiktai muses
nių Redak.
daugiau spiečiasi, ten greičiau kad dabar bus. Tik pamąstyk:
lų ir širdį patenkinantis.
atsiranda gyvybė. Jis pradė “Beer free“. Na, tai jau reiks
Rengėjas
Taigi ir džiaugkimės garbi- širdingai ačiū Šv. Kazimie- jo tyrinėjimus daryti su mė ir man eiti.
ngai prisikėlusiame Kristuje, ro parapijos tretininkų kuopai sa. Paėmė kų tik papjauto gy
savo Išganytojuje, ir pareiš- Į-,jg linkėjimus ir “margučius.“
X Girdėjau, kad Juozas Tavulio mėsos gabalų, perpjovė
kime Jam savo nuoširdų nuo- Te Aukščiausias jums padeda į dvi dalis ir vienų iš tų gaba mkevičius su kun. Kazėnu, Fe
latinį dėkingumų. Lai būna a- vis kas kart į aukštesnę tobu lėlių įdėjo į gerai aptaisyta deracijos Centro Valdybos na
mžina garbė ir dėkonė Kris lybę kilti. Ne tik lūpose, bet dratinį tinklelį, kur musės ne riu, sudarė jau planus Fede
tui, Dievui-Žmogui!
U. ir širdyse tegul skamba links
galėjo prieiti, o kitų paliko racijos vajui South Side, kurį
mas Alleliuja su Kristumi pri atvirų, prie kurio musės leng įvykdys tuojau po Velykų.
s
sikėlusiu iš numirusių. Alle vai galėjo prieiti. Sėkmės buvo Kaip girdėt, visos draugijos
liuja!
tokios: mėsos gabale, kuris bu sparčiai ruošiasi prie Federa
Kun. M. J. Kazėnas ir vo prieinamas musėms, daug cijos vajaus ir visos žada sto
į-J.;!!*
EDISON TARNYSTA
ti
į
Katalikiškąjį
Veikimų
po
. Šis gražus paprotis Velyko
Kun, J. V. Skripkus greičiau atsirado gyvių, — ki
ms gaminti kiaušinius-margurmėlių, negu tame, kuris buvo Federacijos vėliava. Rūtos klu
atneša palengvinimų ir smagumų į
bas
pasižadėjo net kokių pra
čius siekia labai gilios seno
apsaugotas nuo musių. Čia
Chicagos namus už mažų kainų.
vės net pirmųjų amžių krikšjam atėjo į galvų, kad kas mogėlę surengti, iš kurios užTarp elektros tarnų kurie taupo
įijos. Padavimas sako, kad
nors turi būti aplink tų mė- darbio galima būtų užpirkti
Iš apskrito meto, šis laikas s*. Po to jis "(dr." Kabi) idč-l!vai.ri<>s
laikų ir pinigų yra elektrinis šal
[agdalena, ana didžioji nu
‘T !ai.
Gėlė, apie kurių dažnai mi yra gražiausias ir linksmiau davo mėsos gabalėlį į stiklo kraščių platinimui. Tretininkai
dytuvas. Geras elektrinis šaldytu
sias.
Visi
turėtų
būti
linksmus,
$116.50
"riTsv. Evangelija, būdama Ro
vas bus parankus kuomet vaišinsi
indų ir aklai uždarydavo indų taipgi žada neatsilikti ir sm&
nes
ateina
pavasaris,
o
vėliau
moje, kartų atsilankė pas cie
K e 1 v i n a t o r
nuo oro ir musių. Kartais to rkiai veikti sulig Šv. Tėvo
Pasaulinės Parodos svečius šių va
vasara.
11
Popiežiaus
Pijaus
XI
paragi

sorių Tiberijų norėdama jį at
kiame mėsos gabale tiktai po
išdirbėjau sumažino
sarų. Tuojau pats savaimi užsi
versti prie Kristaus. Pradėjo j Tik pažiūrėkim, kas dedas ilgo laiko atsirasdavo gyvių, nimų. S. L. R. K. A. 158 kuo
kalną Šio *116.60 Kelvlnator Elektrinio Ša
mokės. Gali nusipirkti valgių barjam aiškinti Kristaus tiesas. apie mus. Dangus mėlynas su o kartais visiškai neatsirasda pa jau nuo senai pasirengus
ldytuvo Iki $98. Talpi
na visus valgius rei
visu smarkumu pulti į atakų,
geno dienose ant visos savaitės,
Pradedant tų savo aiškinimų baltais debesėliais, kurie plau- vo.
kalingus Šeimynai. le
ngvas valyti, porcellji jam padavė kiaušinį raudo- kioja virš mūsų galvų. Iš rykaip tik bus paskelbtas South
žinant, kad šviežiai ir saugiai už
nls vidus. Turi 2 Sal
dymui taras, dėl 42 le
$10 Rankpinigių
nai nudažytų ir tarė: “Kris-į to, gražiais balseliais paukš RAULAS: — Kodėl negal at Side Federacijos vajus. Cho
do Šmotelių. Turi nu
silaikys. Geri elektros šaldytuvai
M
Pirmą Mėn. Mokes
statymą temperatūrai
ras irgi jau “muštravojasi,
tus kėlės iš numirusių.“ Aus teliai pakelia mūsų širdis prie sirasti gyvių?
8 Šaltumams. Dvlgti.
tis $4.42
garantuojami išdirbėjų.
bai garantuotas
per
šv. Magdalenos kiaušinis pa- Dievo, o pavakary girdisi dė- JONAS: — Todėl, kad buvo tai juokų nebus, kaip visi su
Mokestis
mažėja kas
dirbėjus Ir EDISON
SERVICE. Pri statytas
mėnuo
duotas Tiberijui reiškė mirtį kojantis Jam čiulbėjimas. Me- apsaugota nuo musių, kurios kibs į vienų milžiniškų darbų.
Matykite juos krautuvėse arba
‘r jrengtas ............. $98
ir prisikėlimų iš numirusių, džiai, gėlės ir žolė pradeda mėsoje padėdavo gyvių sėk Gražų pavyzdžių vedami gal
Raudoni dažai reiškia, kad žaliuoti. Oras kitaip kvepia, las, taip gi ir oru ateina vi ir mūsų St. Casimir’s Lyceum
COMMONWEALTH EDISON
Kristus mus atpirko pralieda- saulutė kitaip atrodo. Viskas sokių gyvių sėklos. Bet jei tik Boys pasirodys bendrame Ka
mas savo kraujų. Nuo to įvy- linksminasi!
bus apsaugotas nuo musių, oro talikiško Veikimo darbe. Apie
kio pirmųjų amžių krikščio Ir mes, mergaitės, dažnai ir indas bus sterelizuotas, gy- mergaites “Marijos Vaikelių’’
Vlthirmleety — 72 W. Adams St. — 133 S. Dearbom Street
Telefonas RANdolph 1200.
locals 162—166
draugijų, tai nėra jokios abe
nys dalindavosi kiaušiniais į- išeiname į laukų ir žaidžiame. vybė neatsiras.
Skyrių Sankrovos Atdaros Scstadientals Iki 0:80 Vakare.
Rroacbvay—4662 B road w«. y
Ashland—4884 South Ashland Avė.
jonės, kad jos stos į eiles vt
vairiose didesnėse metų šven Kadangi čia yra daug medžių,
Irvlng Park—4883 Irvlng Park Blvd. Sontli State—3460 South State St.
RAULAS:
—
Kų
reiškia
sų darbuotojų. O gi manote,
tėse. Paskui tas papirotis te- tai atirandame lizdų.
Ix»gan Sųtutre—2618 Mllwaukee Avė.
Englcwno«l—862 W. 63rd St.
sterelizacija?
Ma<llson-Crawford
—
4281
W.
Madlson
St.South
OlUcago—2950 E. 92nd St.
kad Moterų sųjungiečių kuopa
Metai baigiasi, artinasi mū
pasikartodavo tik vienų sykį
Roseland—11116 So. Michigan Avė.
Mažas prlmokėjimas ant Ižmokesčlų plano.
JONAS: — Sek “Pittsbur- atsiliks, arba Šv. Rožančiaus,
į metus, per Velykas, kaipo sų atostogos ir kvotimai.
glio Žinias“. Vėliau sužinosi. šv. Vincento, Vardo Jėzaus/
DUODAME FEDERAL KUPONUS
ženklas Kristaus prisikėlimo Kaip greit bėga laikas?
Kun.
J.
V.
S.
draugijos.
Laimingai
didelį
da
M.
J.
K.
Į
Pranciška
Loretta
Sliakis
iš numirusių.
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I) R AI’ G A S

gasai dievaiti, pagelbėk man.
Bedarbė
— Vienas doleris ir 23 cen'šitoje mano nelaimėje!
,
Kaip pirma, taip ir da-jtai! Dėlko gi Tamstos pagelj Tarp debesų pasirodė Her- bar bedarbė tęsiasi, bet anglų bininkas reikalavo kų tik nuo
spauda labai linksmai kalba, manęs vieno dolerio!
kulesas ir tarė:
i “Cit, žmogau, kų čia niekus kad alaus industrija pajudins — Teisybė, — tarė Frankir vietines dirbtuves. Vis tai lin’as, — bet aš noriai būčiau
konis. Šv. Vardo draugija su liame nuliūdime žmonų Kot»
------------------ pliauški; pasikelk ir savo pe(Tęsinys nuo 3-čio pusi.)
čiais paremk vežimų.”
džiuginantis pranašavimas.
j sutikęs paimti vienų dolerį,
siorganizavo ir išrinko valily stancijų ir septynias dukreles:
bon Pranciškų Gaidemavičių- Veronikų Luke, Steffie Bolks,
Progresas
’kaip atsitraukti nuo darbo. I
X Bai. 2 d. mūsų klebonas j Moralas. Dievas padeda tie
Ona Šit bon, Elena AVilson, Ro
kiui. Misius buvo pasikeitęs lns žinonėms, kuiie pat) s ša Mūs jaunuomenė pradeda'Žmogus nusistebėjęs, norėda- Sv. Andriejaus pirmininku, Kazimierų Gaidųrgį — vicepirmininku, Vincų zalija Popp, Stanislavų Pfizt>
šu kun. Juozapu iš Vander- vu gelbsti.
K. Y. Žvirblis vis daugiau ir daugiau prog- mas užbaigti kalbų tarė:
Parapija
nniayer ir Izabelę ir vienų sū
resuoti ir viešai pasirodyti ko- [ — Be juokų... pasakyk man
Graži atmintis pasiliko iš Varvuolį — finansų raštiningrielt. Kun. Juozapas pasakė
nų Kazimierų ir 18 anūkų. Pa
BAIGIANT DARBĄ
kiais nors žaislais, arba kuo Tamsta žemiausių tos knygos kun. J. Jakaičio duotų rekoir nut. raštininku — kun.
labai gražų pamokslų angliš
maldos buvo šv. Andriejaus
kitu. Spaudžiu jūsų rankų, jau kainų.
lekcijų nuo kovo 27 d. iki ba J. b. Čepukaitis — kasierium.
kai, nes čia mūsų parapijoje
bažnyčioje.
Palaidotas šv. Kiry
yra daug ir anglikų. Tad ir! X Atiduodamas garbę p. K. nuoliai, ir linkiu nenuilstan- j _ Pusantro dolerio, — atsa- landžio 2 d. Visa dauguma pa Kai kurie vyrai bijosi įsira- žiaus kapuose balandžio 10 d.
jie pasinaudojo kun? Juozapo J- Žvirbliui už tilpusį aprašy-'čiai dirbti, nes turit gerų va-'kė Eranklin’as.
rapijonų pasinaudojo jo pa-pyti, nes mano kad persunk ios
A. B.-162
atsilankymu.
,inti “B-go” 75 numeryj apie d ų, kuriuom yira gerb. klebo- _ Pusantro idolerio ? kodėl mokslais geresniam pažinimui nal’ių priedermes ir negalėsiu
X Bentleyville, kurie gau-’(niūsll par»PM<>nų darbų taisa i nas.
,
prieš valandėlę atidavinėjai jų ir pamylėjimui Dievo apreikš-Į.IV išpildyti. Bet tikrenybėje
tųjų tiesų, gilesniam mūsų at- &v- ardo draugijos narių prie Šv- Kazimiero
davo pašalpų iš šteito, dabar nl bažnyčių, aš, kaipo ten di- [
Rusijos tarnai
už dolerį ir 25 centus?
sulaikyta. Nežinia kaip ilgai.,lb^ noriu maždaug ir nuo j Čia lankėsi su kalba kokia — Taip yra, — atsakė Pra-1 pirkimo įsikūnijusio Dievo į-'dermės mažai skiriasi nuo prie
Parapija
vertinimui.
Rekolekcijos
buvo
'dermių
kiekvieno
kataliko.
To
Už tad juos dabar labai dido ,sa^8 Pastebėti.,
ten moterėlė, kuri, sakos, bu- nklin’as šaltai, — ir būčiau
JAUNUOMENES ATSIŠAU
Mūsų
pirmtakūnų,
tai
yra
vo Maskvoj. Taigi, ji persta- noriai paėmęs tų kainų pirma, didelė pagalba geriau perleis- k*u būdu kiekvienas prakti
lis prispaudė vargas
KIMAS Į PHILADEL
X Girdėjau, kad visos lie-’ pigiojo klebono ir komiteto tė Rusijos bolševikų “rojų’ kaip pusantro dolerio dabar. ti likusias gavėnios dienas ir kuojantis katalikas gali įsi
PHIECIUS
tuviškos draugijos rengiasi lai Planas statyti bažnyčių ant su- tikru rojum. Bet kas čia gali Žmogus, nieko nesakydamas, linksmai pasitikti mūsų Atpi rašyti į šių draugijų. Nutarta
susirinkimus laikyti kas antrą Mes, jaunuomenė, buvę mo
kyti piknikų Šv Luko para Puvnsid pamato,, ir be skiepo, Į tokiems pranašams tikėti, ka- padėjo pinigus ant stalo, pa- ! rkėjo Prisikėlimo švente.
kiniai ir mokinės seserų kazi
pijos naudai. Sumanymas gra- buvo labai neišmintingas dar- da ji pati nenori grįžti į tų ėmė knygų ir apleido sankro Bažnyčios globėjo Šv. Jur sekmadienį.
žus. Linkėtina, kad pasisektu. bas- Atvykus kun. E. J. Slitei- skelbiamų “rojų.”
vų, gavęs išganingų pavyzdį gio šventė bus apvaikščioja X Verbų sekmadienį prasi- mieriečių vedamos mokyklos
brangumas
Nes kur du tai nevienas, o kur .gman’ui, dabartiniam kleboLaiko biiam
nuo profesoriaus kašlink apmo ma pirmadienį, balandžio 24 j dėjo rekolekcijos. Žmonės skai Šv. Kazimiero parap., panų
(Tęsinys 5-tame pusi.)
daugybė ten galybė.
nu\’ nedauS įaik° ėmg P**1?’. Tūlos moterėlės tuščiais rei- kėjiino laiko pinigais ar pa- d. Bai. 2o d. rengiama eanl i tlingai lankosi ir ruošiasi tiKoresp “Draugo” Draugas beti, kad bažnyčia ant tokio kalais kreipiasi piie klebono, i tarimu.
party; tame darbuojasi Jaš- taniai švęsti Šv. Velykas,
į pamato negali ilgiau stovėti, kada jis yra užimtas darbu.
Tai žodžiai skolinti iš “Gy kauskienė, Mačionienė, Kaza- 1900 metų sukaktuves Kris
Matydamas tai mūs gerb. kle- Moterėlės, neįvertindanios jo venimo Mokykla,” kur aš ne kauskienė ir kitos.
taus prisikėlimo iš numirusių.
bonas greitai nurodęs parapi- laiko, trukdo darbų. Štai, gera vartoju kabutėse.
St. Mins
Bai. 29 d. rengiama “žentuo
X Trečiadienį po Velykų,
jonams bažnyčios pavojų, tvė- lekcija kai kuriems iš musų:
gių vakarienė,” trumpas lo- balandžio 19 d. Šv. Andriejaus
X Mūsų kolonijoj jaunos rėsi darbo — pataisyti, kad' —Kaip brangi ši knyga? —į Šimas ir šokiai. Daugiausiai svetainėje, 1123 l^emon Street,
merginos sodalietės nenuilsta nesugriūtų.
paklausė po valandos ateivis,
1 darbuojasi Mockeliūniūtės ir įvyks šokių vakaras parapijos
nčiai praliejo darbuotis savo
Darbas milžiniškas; atrodė peržiūrėjęs knygas Krankliu’o
Smailiūtės.
naudai. Kviečiame visus atsi
Tai jau ir Velykos. Taip pat Į Geg. 14 d. choras rengia va lankyti.
būrio padauginimui, kad net ir daug kaštuojantis. Mūsų' spaustuvės knygyne,
Užkietėjimas gali lengvai tapti
malonu ir žiūrėti.
klebonas visų darbų pasiėmė! — Vienas doleris, — atsakė pas įuus prasideda 40 valandų karienę ir šokius.
chronišku po 4 v. Nuolatinis už
X A. a. Aleksandras Pal- kietėjimas
tuose metuose gali užatlaidai. Velykų rytų pirmo
Štai, pabaigoje kovo mėne po savo vadovyste ir, pasinau- 'tarnas.
wanskn,
nuo
1102
Brandywinc
ES,""“’ “
sį, per mėnesinę dvasinę puo įlodamas bedarbės laiku, pra- j — Vienas doleris — atkai sios mišios bus G vai. Atlaidai
X Balandžio 7 ii. įvyko lai Street, mirė balandžio 7 d. Pa Tėmyk vidurius bi kuriame amž/je. Sergėk su ypatinga priežiutų, įsirašė' septynios naujos na šė visų parapijonų, kurie tik 'lojo pirkikas. — Ar negalėtum baigsis balandžio 18 d. vaka dotuvės a. a. Vinco Žilionio,
40. Kuomet jiems reikalin
šarvotas pas grabelių Adolfą r.ga. po
pagalba, atsimink, kad dakta
rėš; ir visos jaunos panelės. gali, ateiti ir veltui padirbėti (Tamsta paimti mažiau, kaip re. Bus svečių kunigų. Į Da kuris tik porų dienų prieš mi
Stankų, 1023 Mt. Vernon Str.: ras žino kas jiems geriausia.
"Dr. CaldwelKs Syrup Pepsin"
ngų žengimo parap. klebonu rtį atvyko iš Hazleton, Pa., ir
Iš jų skaistų veidelių buvo pataisymui savo bažnyčios. A- vienų dolerį ?
pamaldos
buvo
Šv.
Andriejaus
yra. daktavo preskripcija dėl v kiu
I
v
.
išmėgintas pe,r 47 metus prak
yra kun. A. Šimkevičius.
matyt pasiryžimo tarnauti Die čiū visiems parapijonanis už
apsigyveno su savo žmona ir bažnyčioje. Palaidotas Šv. Kry rių.
tikos. Rastas pilnai pasekmingas
— Tokia kaina — atsakčatleidime užkietėjimo ir jo nege
Marijos Vaikelių mergaičių šeimyna Pliiladelpliijoj. Paina
vui ir Bažnyčiai. Štai, tos nau netingėjimų ir darbų, iš ko
žiaus kapuose. Paliko nuliū rumų vyrams, moterims ir vai
[šis.
draugija gražiai darbuojasi. Ji Idos buvo Šv. Andriejaus baž
kams visų aLiržių. Darodytas sau
jos narės J. Kaulius, S. Kau visi mes pasidžiaugsime, kada
dusias gimines ir draugus..
Pirkikas ilgų laikų dairėsi
gus ir kūdikiams. Pagaminta, iš
surengia gražių vakarėlių. Y- nyčioje. Velionis palaidotas
lius, M. Kaulius (visos trys darbas bus pilnai baigtas.
Šviežių, liuosuojančių žolių, tyraus
X Kazimieras Bijunaitis, pepsino ir kitų- nekenksmingų su
po krautuvę, galop paklausė;
sesutės), O. Shipkiūtė, T. BalKadangi ir aš esu bedarbės
pač gražu, kad visos narės ei Šv. Kryžiaus kapuose. Paliko
dėtinių dalių, nėra diegimo; nedar būdamas Šv. Marijos Ii apsirgdina
— Ar ponas Eranklin’as na
nei' nesilpnina; gali bū
na
in
corpore
prie
šv.
Komu

auka,
todėl
sumaniau
padir

triūtė ir M. Andrijauskiūtė
1 giliam gailesy žmonų ir šei goninėj, gavo liūdną žinią, kai! ti vartotas be baimės kada tik
mie?
kvapas atsiduoda, liežiuvis aptrau
nijos, rodydamos iir kitiems ge mynų.
(vienos vardo negalėjau suži bėti ir padėti klebonui girei- j
kada tik svaigimas, gazai
jo tėvelis persiskyrė su šiuo ktas,
— Taip, — atsakė tarnas,
perspėja užkietėjimo stovį.
rą pavyzdį’
noti). Reikia pasakyti, kad bu- čiau darbų pastūmėti keliais'
kartų paimk pilnų šaukštų
X Praeitų sekmadienį po su pasauliu. Su leidimu praleido šioKitų.
— tuo tarpu labai užimtas
šeimos daktaro laxativo. Tėvę tuo laiku bažnyčioje žrno- žingsniais pirmyn. Padirbėjęs
kaip gardus; kaip švelniai
Bai. 7 d. pasimirė 2G m. mos {vyko susirinkimai sekan liūdnas dienas namie pasku irmykpilnai
spaustuvėje.
jis dirba. Tada žinosi
nes neapsakomai gėrėjosi a-[keletu dienų, labai nustebau,
jis yra pasaulio tinkamiau
— Gerai, noriu matytis su mergaitė Ona Lubickaitė. Pa čių draugijų: Tretininkų, Šv. tiniam atsisveikinimui su tė. kodėl
sias liuosuotojas. Didelis butelis
peigų gražumu ir jaunų sielų kad visi liuosnoriai darbininliko našlę tnotinų, seserį ir 4 Vardo, Susivienijimo ir Dar veliu ir vėl sugrįžo į ligoninę. — visose aptiekose.
juo, — spyrėsi pirkikas.
prakilnumu.
kai dirba energingai, rodos,
Pašaukė Franklin’ų ir pirk brolius. Velionė priklausė prie bininkų kuopų. Tretininkės pa A. a. V. Bijunaitis mirė ba
X Sv. Vardo draugija, jauni1 geriau negu dirbtuvėj, ypač
L. R. K. S. A. 87 kp. Buvo aukojo $5.20 dėl gėlių Vely- landžio 7 dieną. Paliko didelys paklausė:
vaikinai, verbų sekmadienį da klebonas labai mane nustebiUoslė
uoli katalikė.
lyvavo bendroje mėnesinėje I no. Jo gabumas būti darbo — Kokia žemiausia kaina
Red. prierašas. Naujo kores
.
’
komunijoje. Tų dienų taip pat ;“suprovaizeriu” ir dideliu. paimti?
pondento p. Uoslės prašome ki
- S P E C I A Ll S —
buvo priimami nauji nariai į ‘ ‘ inžinierium ’ ’ mane stačiai — Vienas doleris ir 25 cen tų kartų korespondencijas sių
— ANT —
draugijų. Matyt, ir mūsų jau stebino. Kas galėjo tikėtis, tai, — buvo greitas atsaky sti Pittsburgh’o Žinių vedė
nikaičiai neužsileidžia sodalie- kad mūs klebonas yra tiek ga mas.
jui kun. M. Kazėnui.
tėnis. Jie deda visas pastan bus “inžinierius,” kaip ir kle
gas, kad kuo daugiausiai įra bonas. Darbas jau veik bai
šius naujų narių. Didelė gar- giamas, išskyrus mažesnį daRADIO-SKALBIAMU MAŠINŲ — ŠALDYTUVŲ
bė visam mūsų jaunimui už jų!r^4 skiepe, kur bus padaryta
LIPSKIO MUZIKOS IR RADIO KRAUTUVĖJE
kilnius darbus ir pasiryžimą gražus kambarys susirinkimaŽEMIAUSIOS KAINOS:
................................................................... LENGVI IŠMOKĖJIMAI
— kelti šios kolonijos katali-|ins» vakarėliams. Aš girdžiu,
kų idealus.
j kaxi K. J. Žvirblis, lekiodamas
— RADIOS —
apie bažnyčių, negalėjo pro
1 N
Geri Elektriniai Radios po
’r au^’au
X I’arapijonai, matydami skiepo langų (visį buvo atdaCrosley Midget Radios ............................... . $
savo jaunimo gražų veikimų , ri) į vidų įskristi ir padėti

PittshHrglra Lietu-

RYTŲ PENNSYLVANIJOS ŽINIOS

PHUADELPHIA, PA.

Y0UN6ST0WN, OHIO

POAtt
VIDBRiy HEIVARKA
LABAI PAVOJINGA

N. S. MTOSBURGH, PA.

i

VELYKŲ IŠPARDAVIMAS

VAŽIUOJANČIO | LIETUVA
DĖMESIUI

ir veržimusi prie painų parc- k,ebonui pa4irbgti> nea ir kle.

ngiinų, eina į pagalbų klebo bonas drauge su kitais dirbo
nui bažnytinio skiepo baigimo prakaituodamas ir be “spiedarbe, kadangi jaučia, kad po 1 los”. Daug mes turime tokių
Velykų, jaunųjų pastangomis, pavasario paukštukų, bet nei
bus surengta koks nors gra vienas nenori darbo dirbti, ž?žus vakarėlis. Žodžiu,’ visi su- me kasti.
, .. Si _pastaba
..„v., i„;
„
lai p. žvi-

bruzdo į veikimų. Valio, young
rblio neužgauna.
stovniečiai! Priežodis sako:
Baigdamas apie darbą, pra
1 darbas, meilė ir sutikimas

irau visų ir ant toliau padir-

atneša gausų vaisių.M
”

bus Wgtal<

Matant kilnus darbus ir pe-jTada galėsime savo darbu pa
siryžimą visų lietuvių katali- sigirti ir pasigerėti. Rezultakų šios kolonijos, man prisi- J tai bus gražūs.
minė pasakaitė:
Purvinu keliu važiavo labai j
sunkiai prikrautas vežimas. I
Pagalios įvažiavo į tokių balų, Į

Musa-Tone

i

i x i

:

-..i

:i.; _

i Stovi

už

geresnę

Sveikatų,

Dideanį

kad tekiniai nugrimzdo iki pal Įstlprutnų—kas reiškia dangintis gy-

steblllių ii' arkliai negalėjo pa-

tone

yra

įlymaus

Gydytojaus

klaupęs pradėjo uu-lstis

i

ga-

lhigų.iį Herkulesų: ‘‘0, galiu- lalbollo
TON K.

įTS
butų

pažymėta

NUGA-

1

ir vizas; rezervuoti vietas, nes pirmiau užsiregistravę,
visada geresnes laivuose vietas gauna.

sėdimo.

Philco Midget Radios — Police Galis ..........
Philco Gonsole Radios .....................................
Radio ir Phonografas Kombinacijos Setas, tiktai

—

“Draugo” laivakorčių skyriaus vedėjai yra paty
rę, duos patarimus ir visus reikalingus dokumentus iš
pildys.

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

95
*59,50

SKALBIAMOS MASINOS

—

THORS Skalbiamos Mašinos — visokių rūšių — po tiktai

*37.50 - *50.50 - *69.50
At'TOŪlATtC Skalbiamus Mašinos — po tikini

•V

.... #35.00

*119.50
.......................... $ 14.95

MAYTAG Skalbiamos Mašinos .................................

(’INDERELLA Skalbiama Mašinėlė

Geri garantuoti Elektrikiniai Dulkių Valytojai parsiduoda
po tiktai

.................................................................................

$7.<

- ELEKTRIKINIAI ŠALDYTUVAI SRARTON -X- Vėl iausio išradimo — pilnai garantuoti parsiduoda
žymiai nužemintomis kainomis, po tiktai

114.50

Vėliausi Lietuviški Rekordai “G’olombia Royal Blue

-Z/-

Radio Tūbai, Specialė kaina —- po tiktai

iš

radimas. jisai siūlo jums TONIKĄ,
vežti. Vežimas vis labiau gri kuris
padarė stebuklus' dėl tukstam
/lų, padarydamas tuos nusilpnintai'
mzdo į purvynų. Vežėjas, me tvirtais
ir aktyvlšknls. šio Gydytojaus
preskripcija dabar parduodama visose
tęs į šalį savo botagą, atsi- i rantuotas
treatmentas už Vienų Do

3 —

to apsirūpinti reikalingais dokumentais; b) gauti pasus

“Draugo” laivakorčių skyrius organizuoja šias Pa
vasarines Ekskursijas į Lietuvų: Balandžio 29 d. “Jie
De France” laivu; gegužės 10 d. “Berlyn”; gegužės 27
d. “Gripsbolm”; birželio 3 d. “Frederik VIII.” Trys
paskutiniosios ekskursijos tiesiog į Klaipėdą — be per

$ 15.00
$ “18.75

Philco Midget Radios .................................

Kas mano SĮ PAVASARĮ VAŽIUOTI Į LIETUVĄ,
jau laikas pradėti rūpintis kelionės reikalais: a) iš anks

LIPSKIO MUZIKOS IR RADIO KRAUTUVE
4916 West 14th Street

«««

OCORCIU AGENTŪRA
10

•, 7 /

Tel.: Cicero 1329
Ccero, Illinois
PRIEŠ VELYKAS ATDARA KAS VAKARAS IKI 10 VAL.

i
a

D R X U G X S

T'»*virtadicnis, bal. 13, 1933
džių viršūnėse, tai reikia lau
kti šalčių, o jei pažemy — tai

RYTU PENNSYLVANIJOS ŽINIOS
(Tęsinys iš 4 pusi.)
....

bus mūsų suruoštas, taip va-

SKAITYKITE BIZNIERIŲ

'dinamas Strawberry FeMival; barometras gana geras.

PHiLADELPHIA, PA,
Šv. Jurgio
Parapija

Brangūs viengenčiai, o ypač
skaistusis jaunime, kuris my VARNA VIETOJ BAROAl ETliO
li pašokti, pasilinksminti! Mes,
Š.v. Jurgio parapijos veikėjos,
Panemunio ūkininkai šaltį
pranešame, ir., kviečiame visus
atsilankyti balandžio 29 d. į spėja iš varnų laikymosi. Pa
Šv. Jurgio parap. svetainę sak jų, jei varnus laikosi meprie Salmon ir Venango gat
vių, 7 vai. vakaro. Tų vakarų

I. J. Z 0 L P

GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
VEDĖJAS

DAKTARAI:

APGARSINIMUS IR

atodrėgio. Pasirodo, kad šis

kad dabartinė depresija ir jas L
. . . . 1T» .. ,
...
. , •
r
d d
bus šokiai. U'Z lietuviškų šoki
palietė, kad jų vargšių būklė
klumpakojį bus suteikta puiki
yra neužvydėtina, pasiryžom;
dovana. \ isas to vakarėlio lie
joms šiek-tiek pagelbėti. Tam
pinis bus paaukotas Šv. Jur
tikslui ruošiame jų naudai gra
'gio parapijai. Įžanga vos 35c.
žų vakarų su šokiais ir balių
Tat, dar kartų prašome: ne
<šv. Kazimiero parap. salėje.
pamirškite atsilankyti į tąjį
Ši pramoga įvyks balandžio
mūs rengiamų vakarėlį pasišo
30 d. vakare. Programa bus
kti prie skambesio puikios mu
labai graži ir turininga: at
zikos.
Rengėjos
vaizduosime gyvąjį paveikslų:
“Atsiaukimas j Pasaulį Vil
AČIŪ
niaus Vadavimui;’’ dainuos
Šv. Kazimiero parap. choras
Tariu viešųjį širdingų ačiū
ir solo mūsų dainų karalaitė
kun. Ignui Zimbliui, Antanui
Emilija Mickunaitė; bus šo
L'žumeckiui, Kaziui Dryžai,
kiai, balius ir kiti gražūsi pa- i,,
. ,, , . . .
•
i . 1
Pranui Pakui, Antanui Dzikui,
marginimai. Tat širdingai pra
Antanui Križanauskui ir ki
šome visų kuo skaitlingiausiai
tiems; laikraščiams: “Drauatsilankyti į tųjų mūsų, varg
gui , ‘ Garsui,” “Amerikos
šių sesučių naudai ruošiamų
Lietuviui.” ir “ Vienybei”
pramogų.
Ruoėjai
“Darbininkui’' , nes jis to
sipelnė, širdin^ iausį ačiū,
mirus mano motinai, ^bilijo
nai Vidikauskienei, viršminėti
asmens ir laikraščiai šiokia, ar
tokiu būdu prisidėjo prie jos
palaidojimo, arba išreiškė man
nuliūdusiam užuojautų.
PRANEŠIMAS-KVIETIMAS
Kazys Vidikauskas,
Philadelphia, Pa.

5

BARGENUS

Daktaras

WISSIG,
Specialistas iš
Rusijos

Kapitonas
Pasauliniame kare

Ofiso: Tel. Cahinict 4038
Res.: Tcl. Ucmlock 6284

DR. A. G. RAKAUSKAS

kampas Keeler Avė.

4200 WEST 26th STM

TeL Crawford BS73

GRABORIAI:

DR. A. RAČKUS

1-4 ir 6-8 vai. vak.

Valandos: 10—13 ryto
Seredomis lr Nedėliomis pagal sutarti

DR. ATKOČIŪNAS

HEMLOCK 8161
Tel. Cicero 1240

DENTISTAS

j 1446 So. 49th Ct.
Cicero, III.
Utar. Ketv. lr Pėtnyčiomia
|
10 — 8 vai.
3147 S. Halsted St.
Chicago
Paned., Sered. ir Subat 1 — 9 vai.
Phone Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS
4645 SO. ASHLAND AVĖ.

EUDEIKIS IR SŪNUS
Nežiūrint kur gyveni musu
■ąų patarnavimas prieinamas
už NAUJĄ .MAŽESNĮ;
AžEf ‘
J
KAINĄ
LAVONĄ PERKELIAM DYKAI.
30 Metų Skirtingo Patarnavimo.
Pašaukite REPl iil.IC 8340 dėl eksperto patarnavi’mo
ir žemesnės kainos. Vienoj vietoj.

GRABORIUS

SYLVESTRAS
GUDLEIKIS
Mirė Balandžio 11 d., 193"
m, 7:30 vai. ryto, 54 metų
amžiaus. Kilo iš Tauragės ap
skričio, Žigaičių pa,rap., Prii
mant o kaimo. Amerikoje išgy
veno 30 metų.
Paliko
dideliame nuliudime
moterį Domicėlę, tris dukteris:
Ceciliją, Aleksandrą ir Eleną
Parmentier, Gudleikius ir žen
tą Joną ir gimines Amerikoj ir
Lietuvoj.
Kūnas pašarvotas 2515 W. 45
St. Laidotuvės jvyks Pirmadie
nį, Baandžio 17 d., iš narnų
8:30 vai. bus atlydėtas j Ne
kalto Prasidėjimo I’an. .šv, pa
rap. bažnyčią, kurioj jvyks ge
dulingos pamaldos už velionio
sielą. I’o pamaldų ims nulydė
tas j šv. Kazi>iiero kapines.
Nuoširdžiai
kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažystamus-maa dalyvauti šiose lai
dotuvėse..
Nuliūdę:
Moteris, Dukterys,
žentas ii- Giminės.
Laidotuvėms patarnauja gra
borius lachavich.
Telefonas
Canal 2 515.

Laidotuvėms pilnas patarnavimas
gailinąs už $Jo.0u
KOPLYČIA DYKAI

1344 S. 50th Avė., Cicero, Iii.

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS
Koplyčia Dykai
4830 AVEST 15th STREET
Cicero, Illinois
Tel. CICERO 2109 ir 859-J.
TcL Lafayette 3572

J. Liulevičius
Graborius
ir

Balsamuotojas
Patarnauja Chi
cagoje ir apielink8Je.

Didelė

ir

graži

Koplyčia dykai

4092 Archer Avė.

J. F. RADŽIUS
PADĖK0NĖ

PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS
CHICAGOJE
Laidotuvėms patarnauju goriausia ir
pigiau negu kiti todėl, kad priklau
sau prie grabų išdirbystės.

OFISAS

LIETUVIS DENTISTAS

4847 W. 14th St.

Mirė Balandžio 8 d., 1933.
o po gedulingų pamaldų Gimi
mo Panelės Švenčiausios par.
bažnyčtoje palaidota šv. Kazi
miero kapinėse Balundžio 12 d.
Šiuomi reiškiame gilios pa
dėkos žodžius kunigėlis: prulotui M. L. Krušui, kun. Bal
tučiui ir kun. Valančiui už ge
dulingas pamaldas. Toliau dė
kojame visiems giminėms, kai
mynams ir draugams už lan
kymą pašarvotos velionės na
mie, pareikštus mums užuojau
tos žodžius, už šv. Mišius, gė
les ir grabnešiAns. Dar dėko
jame visiems dalyvavusiems ge
dulingose pamaldose bažnyčio
je ir lydėjusienis J kapines.
Pagalios reiškiame širdingą
padėka graboriut A. Phillips už
sumanu ir rūpestingą, patarnavt,n< ir tvarkių laidotuvių au
re n girną.
i) tau musų mylima moteris
Ir motinėle, lai sutelkia Gai
lestingas Dievas amžiną atilsį.
Nuliudus: Kramtą šeimyna

Cicero, III.

TEL. LAFAYETTE 7464

DR. G. I. BLOŽIS

VALANDOS:

9 Iki 12 ryto: 7 Iki 9 vakare
Utarn. lr Ketv. vak. pagal sutarti
Rea 6464 S. 11APLEWOOD Z VE.

DR. F. C, WINSKUNAS

Tel. Lafayette 5793

Pbone Boulevard 4139

TEL. CANAL 4442

(Kampas Leavltt St.)
Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
Nuo 1 Iki 8 vakare
Seredoj pagal sutarti

LIETUVIS GRABORIUS

GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia.
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
darbu busite užganėdinti

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

Tel. Canal 2515 arba 2514

plyčia dykai.

DENTISTAS
2420 W. Marąuette Road

Residencija 4404 So. Artesian Avė.

Valandos: nuo 9 iki 9

Phone Hemlock 7828

LIETUVIS GRABORIUS
Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18th STREET
Tel. Roosevelt 7532

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų

Turiu autoinubilius visokiems
reikalams. Kaina prieinama.
3319 AUBURN AVENUE
Chicago, EI.

Eudeikis

4145 ARCHER AVĖ.
Ofiso TeL LAFAYETTE 7887
Ofiso vaL kiekvieną dieną nuo * tkl
1/ ryto (išskyrus seredomis). Taipgi
nuo 4 iki 8 vaL vakare L taminkai!
tr Ketvergais.
Rea Tel. Hyde Park 8895

Ofiso: TeL Victory 6893
Bez.: Tel. Drevei 9191

Speciali atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.
Valandos nuo 14 ryto iki g vaka
re. Nedėliomis pagal sutarti.
KREIVAS AKIS ATITAISO 1 TRUM

PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU.
Daugailų atsitikimų akys atitaisomos
be akinių. Dabar kainos perpua Pi
gesnės, negu buvo. Muso kainos niKesnės, kaip kitą.
”

Ii

4712 S. ASHLAND AVI.

Tel. Boulevard 7589
Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

PRANEŠU
DR,M,T, STKIU,M,D,
SUGRĮŽIMĄ

Ofiso telef. Boulevard 7820
Namų telef. Prospect 1930
PHONE GROVEHILL 8027
Valandos: 2-4; 7-9 P. M.

Trečiadieniais ir sekmad. susitarus

DR. A. A. ROTH
Basas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas odos ligų ir
veneriškų ligų
Ofisas 3102 So. Halsted Sk

Ofisas i'r Akinių Dirbtuvė

756 WEST 35th STREET
Kampas Halsted St.

Valandos: nuo 10—4; nuo 6—8
Nedėliomis: nuo 10 iki 12

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ABCHEB AVENUE
Tet Virginia 0036

DR. J. W. KADZEWICK
Uetuvis Gydytoja, tr Chirurgą.
4859 80. YVESTERN AVĖ.
Chicago, III.
Phone PULLMAN 0854

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

DR. MARGKIUO

PRANEŠIMAS
Persikėliau į erdvesnę lr patogevni
vietą
S325 SO. HALSTED ST.
Vai.: nuo 10 ryto Iki 2 po pietų it
nuo 6 iki 8 vakare
Šventadieniais nno 10 iki 12
Phone BOULEVARD 8488

30 East lllth Street
Prie Y. M. C. A.. Roseland
Gazas, X-RAY, etc.

JŪSŲ GRABORIUS
Didysis Ofisą.

Valandos: 1—S lr 7—8 vak.
Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį

4645 So. Ashland Avė.
Kampa. Slst Street
Ofiso valandos:
Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—B v. v
Maltiklinuose, egzaminavimas daro- NllO 2 iki 4 ir IltlO 6 iki 8 Vak. Nedėllomla lr Šventadieniai. 14—12
nas su elektra, parodančią maiiaaNedėliomis pagal sutartį
»tas klaldaa

ĮSTAIGA

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

2201 West 22nd Street
REZIDENCIJA:

Palengvins akių įtempimą, kuris
»stt priežastim gaivos skaudėjimo,
svaigimo. akių aptemmio, nervuotu- I
tno. skaudamą akių karštį. Nunnu
^ataractus. Atitaisau trumpą regyste
,r tolimą regystę.
Prirengiu teisingai akinius visuos.

LIETUVIŲ

GRABORIŲ

DR. S. BIEŽIS

6628 So. Richmond Street
Telefonas Republic 7868

LIETUVIS AKIŲ
SPECIALISTAS

Seniausia ir Didžiausia

Phone Canal 6122

Specialistė

DR. VAITUSH, OPT.

Graborius ir Balsamuotojas

Vai.: 2-4 tr 7-8 vak. Ketv. 9-12 ryto
Nedėlioj susitarus

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

AKIŲ GYDYTOJAI!

STANLEY P. MAŽEIKA

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2423 West Marąuette Road

Valandos: 11 ryto iki 4 po pietą
4 Iki 8:80 vakare

arti VVestern Avė.

TEL. CICERO 6927

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. P. Z. ZALATORIS
1821 SOUTH HALSTED STREET

Telefonas Yards 1138

S. M. SKUDAS

Res. Prospect 4459

Dr. C.K. Kliauga

1439 S. 49th Court, Cicero, Iii.

3307 Auburn Avenue

6917 S. 'VVashtenavv Avė.

Tel. Canal 4267

Gydytojas ir Chirurgas

2314 W. 23rd PI, Chicago

Nauja, graži ko

Tel. Ofiso lr Rea. Grovebill 0617

2201 AVest 22nd Street

LACHAVICH
IR SONOS

A. MASALSKIS

DR. A. J. JAVOIŠ

Gydytojas ir Chirurgas
Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak«
4140 Archer Avė.
Office: 4459 S. California Avė.
Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare
Nedėlioję pagal sutartį
Res. 2136 W. 24th St.

DENTI8TAS

668 WEST 18th STREET
Tel. Canal 6174

AGOTA
KRUSZIENĖ
(Po tėvais Jonikaitė)

(Naryauckas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2420 West Marąuette Road

Vai.; kasdien nuo 14 v. ryto iki I
valandai vakare
Nedėllomla ir Seredomis susitarus

Tel. Canal 4122

5340 SOUTH KEDZIE AVENUE

DR. V. S. NARES

X—RAY

DR. 6USSEN

arti 47th Street
Vai.: nuo 9 iki 8 vakare
Soredoj pagal sutartį

GRABORIAI

Tel. Boulevard 6241—8418

SYREWICZE

OFFICE HOURS:
S to 4 and 7 to 9 P. 11.
Sunday br Appolntment

sutartiaa

1646 WEST 46th STREET
Tel. CICERO 284

PHYSICIAN AND SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago

(Prie Archer Ava. netoli Kedala)
Valandos; nuo 1 Iki I vai. vakaro
Beradomia lr nedėllomig pagal

Rezidencijos Ofisas: 2058 W. UOtlr St.

Res. and Offlca
2368 So. Leavltt St.
Canal 0704

DR. J. J. KOWARSKAS

X—SPINDULIAI
3051 W. 43rd St

3147 So. Halsted St. •
Ofiso valandos:

Offioe Phone
Prospect 1028

GYDYTOJAS. CHIRURGAS

gydytojas ir chirurgas

GYDO VISAS IAGAS VYRŲ IK MOTflRV PF.lt 2H METUS NEŽIŪRINT
KAIP VžSISENfc.K SIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA
Speclališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų lr pūslės, užnuodijimą, krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ilgas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis Jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugeli metų ir Išgydė tūkstančius ligonių. Patari
mas dykai.
OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1
valandai ir nuo 6—8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai.

Tel. LAFAYETTE 3047

Boulevard 7489
Rea. Hemlock 7691

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

Tet. GrovehUl 1696

DR. A. L YUŠKA
OYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai.: 9-11 ryto 1-4 lr 7-9 vak.
Beredomle po pietų lr NedėldlenlaU
tik aiudtarus
9422 W. MARQUETTE ROAD

Res. Phone
Englevvood 6641

Office Phone
Wentworth 8000

25 METŲ PATYRIMO _ DR. MAURIGE KAHN _ DR. A. R, McCRADIE

J. J. BAGDONAS
GRABORIUS

Laidotuvėms patarnauja mandagiai,
simpatiškai ir labai pigiai.

Paveskite visus savo rūpesčius liūd
noje valandoje tikram prieteliui.
Pašaukite:

REPUBLIC 3100

2506 Wcst 63rd St., Marquettc Parke

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

ZZRZ

DR. JOHN SMETANA,

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
TALJKDOI:
Nuo 19 Iki 19 dieną
Nuo 9 Iki B po pietą
Nuo 7 Iki 9 vakare
Nedel. ano 14 Iki 19 dieną

OPTOMETRISTAS

DR. CHARLES SEGAL

1801 S. ASHLAND AVENUE

Perkėlė earo ofiaą po numeriu

Platt Bldg., kamp. 18 st. 2 ank 4729 SO. ASHLAND AVĖ.
štas. Pastebėkit mano iškabas.
SPECIJALISTAS
DMovų, Moterų Ir Vyrų IJgų
Valandos nuo 9:30 ryto iki VaL: ryto ano 14—11 nuo 1—* pe
18:30 vakaro. Nedėliomis nėra
pietų; 7—9:24 vai. Vakar*.
Nedėltemla 19 iki 11
(skirtų valandų. Room 8.
Telefonas
Midway 2880
t
Phonų Canal 0523

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

7850 S. HALSTED STREET
Vai.

ROOM 210
2-4 lr 7-9 vai. vakare

TeL Wentworth 3000
Bez. Tet Stewart 8191

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

DR. A. J. BERTASH 756 W. 35th STREET
Ofisą vąj.: puo 1-2; nuo 4:40-4:14

CHICAGOJE
reikalingas tik mažas punde
lis valgomųjų daiktų. Mūsų
skridimo sėkmingumas dau
giausia pareina nuo šio laiko
tarpio — nuo dabar vykdomujų skridimo parengiamųjų da
rbų. Lakūnas S. Girėnas ir aš
pats esame jau pasirengę, trū
ksta tik lėšų galutinam lėktu
vo sutvarkymui. Tad kiek ga
lėdami, malonėkite nelaukda
mi suteikti taip labai dar rei
kalingųjų paramų. Mes būsi
me jums visiems labai dėkin
gi!

MŪŠĮ! LAKŪNAI ATSI
ŠAUKIMAS

Draugai, mūsų skridimo rė
mėjai ir visi, kurie pritaria
pačiam mūsų skridimui! Ma
ža laiko beliko skridimo pa
rengiamiems darbams. Artėja
diena — mūsų tikslo realiza
vimo momentas. Tačiau dar yra kai kurių darbų, kurie už
baigti būtinai reikia, norint,
kad mūsų nuskridimas į Llt*
tuvų būtų sėkmingai įvykdy
Lakūnas kap. S. Darius
tas.
Kolonijų mūsų skridimo rė
mėjų komitetai, draugijos ir
atskiri asmenys, kurie trokšta
mums pasisekimo! Jūs patarė
te, prašėte, reikalavote, kad
X Moterų Sąjungos 20 kuo
mes įsigytumėm naujų moderniškesnę lėktuvo širdį — mo pos vajaus proga surengtos
torų. Mes tai padarėm. Skri prolekcijos, visais būdais pa
dimo fondo globėjai paskirs vyko. Publikos atsilankė arti
tė kolonijoms kvotas. Tr jei v> trijų šimtu. Pirma kalbėtoja
sos kolonijos būtų įvykdžiu buvo S. Sakalienė, ‘Moterų Di
sios skirtas joms mažas kvo rvos’ redaktorė, kuri trumpai,
tas, tai viskas finansų atžvil gražiai ir įtikinančiai paaiški
giu būti} buvę užbaigta. Bet no, kokia nauda moterim yra
— deja — tik veiklesniųjų ko iš priklausymo prie Moterų
mitetų vadovaujamos koloni Sąjungos. Jos kalba mūsų-kuo
jos sugebėjo savo pažadų įvy pai buvo labai derlinga, nes
kdyti. Gegužės mėn. 7 dienų prisirašė, dešimts simpatingų
turime pradėti ilgųjų kelionę. j ir susipratusių moterų, tai yTų dienų apleisime Cbicagos 'ra: H. Balsevičienė, U. Rastimiestų ir vyksime į New Yor- nienė, O. Norkaitė, C. Nausėkų, kur mums rengiamos iš dienė, M. Sedauskienė, O. Arą
leistuvės. Apie gegužės mėn. lienė, P. Valiūnienė, A. Filie20 dienų (tinkamam orui o nė.
sant) pradėsime paskutinę ko
Kviečiame ir daugiau Bri
lionės dalį. Lėktuvų nukreip ghton Parko moterų ir mersime Lietuvos link.
gaičių įsirašyti į Moterį} Są
Tad gerbiamieji skridimo jungų, nes dabar yra per pus
rėmėjų komitetai, draugijos ir sumažintas įstojimas.
plačioji visuomenė! Nelaukda
Antra kalbėtoja buvo dr. Su
mi paskutinės dienos, malono
kitę tuojau pasiųsti mūsų skri zana Šlakienė. Kalbėjo labai
dimui skirtųjų paramų fondo įdomiai ir pamokinančiai. Pu
globėjų pirmininkui Lietuvos blika net išsižiojus klausės da
konsului A. Kalvaičiui (201 ktarės nuoširdžių pamokini
N. "VVells Str., Chicago, T11.1. mų. Tik moteris gydytoja gali
Tik su jūsų parama galėsimo taip artimai suprasti ir išaiš
aprūpinti lėktuvų visais rei kinti moterų reikalus sveika
kalingais prietaisais (instru tos klausimuose. Visos mote
mentais). O juk gerai aprūpi- rys, kurios girdėjo tų kalbų,
ntasai lėktuvas sumažins pla ilgai, ilgai neužmirš jos pa
čiųjų jūrų ir audrų pavojin mokinančių patarimų.
gumų. Tuo būdu žymiai pa,
Brighton Parko sųjungietės
lengvinsite mums kelionę. Taip yra laimingos turėdamos savo
pat kartu įrašysite savo var tarpe tokios aukštos intelige
dų į lietuvių garbingųjų pa ncijos moterį, kaip dr. S. Šla
stangų knygų.
kienė. Ji ne vien yra gabi gy
Paskutinę dienų pinigai ne- dytoja, bet taipgi nepaprastai
reikalingi, o neišmėgintų prie simpatinga moteris, be jokio
taisų vertė maža. Tada bus dirbtino pasiputimo. Pamatęs

ŽINIOS IŠ BRIGHTON
PARK

THE SKY RIDE. “BIG THRILL” OF 1933 WORLD’S F AIR.

S

TURKIŠKOS, RUSIŠKOS SULFERINfcS VANOS IR ELEKTROS
TREATMENTAI
Švediški mankštlnlmnl Ir elektros masažas
Treatmental visokių Ilgų, reumatizmo, nervų atitaisymo, šalčio
Ir taip tollaus, su elektriniais prietaisais Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmental.
Mineralinės, sulferlnėa vanos duoda didžiausių kraujo cirkulia
cijų. kuomi galima išsigelbėti nuo visokių Ilgu.
Kambariai del pergulėjlmo.
Moterų skyrius atdaras Utarntnkals nuo 8 Iki 12 vai. nakties.

jų pamėgsti, o pažinus pamy
li.
Daug prisidėjo prie šių pra
kalbų pasisekimo mūsų kuo
pos darbščiausios narės: Ša
tienė, šriupšienė, Statkienė,
Panavienė, Jonikienė ir p-lė
Nevulytė.
K.
Sodalicijos susirinkimas įvy
ko balandžio 11 d., mokyklos
kambary. Naujos narės įsira
šė: A. Paukštaitė, S. Montvilaitė.
Karanauskaitė darė prane
šimų iš sudėjimo siuvinėti.
Kvietė kiekviena narį atsilan
kyti antradienių vakarais. Sodalietės siuva lietuviškų vėlia
vų iš rožių.

certas, kurį išpildė parapijos
choras po vadovyste kompo
zitoriaus Antano Pociaus.
Bažnyčia buvo pilna žmonių
ir buvo daug svečių iš kitų
kolonijų. Tarpe svečių buvo
matomi ponai Janušauskai iš
Marąuette Park, ponai Sau
riai, p. Gaubis iŠ So. Chica
gos, p. Šimulis, p. Daukša iš
Town of Lake ir daug kitų.
Šventųjį koncertų atidarė
garsusis pamokslininkas, kun.
Bičkauskas, Indiana Harbor,
klebonas, kuris pasakė gražų
pamokslų apie Kristaus kan
čių.
Po pamokslo prasidėjo kan
tata, “Septyni Paskutiniai Žo
Verbų dienoje, Šv. Jurgio džiai ant Kryžiaus.” Choras
bažnyčioje įvyko šventas kon ir visi solistai savo dalis at-

Dvasios vadas kun. Jonelis
ragino sodalietes lankyti savo
knygynų'. Yra nupirkta nauji}
knygų. Skaitymas gerų kny
gų visuomet atneša naudos.
Išreikšta padėka kun. Jone
lio seseriai p. Malinauskienei
už davimų savo namo 'sodali
cijos “sočiai” ir vaišingumų.
Antroji sodalicijos ceremo
nija bus geg. pabaigoj. Sodalietės eis prie šv. Komunijos,
ir popiet bus įteikimas Šv. Ma
rijos medalių.
Koresp.

BRIDGEPORTO
NAUJIENOS

ketverge, pėtnyčioje ir subat oje
LEG VEAL
Nice & Meaty

FRESH EGGS
2 doz for

VEAL ROAST

1

1
svaras

PORK LOIN

/

H A M S

svaras Mkf2c

1
svaras »>2C

ROUND STEAK

HAMBURGER

1

FRANKFURTS

1
svaras w2c

svaras

2C

ARMOUR STAR
OR
Swifts Premium
HAMS

STRIP BACON

COTTAGE
CHEESE

LEAF LARD

SMOKED
PICNIC HAMS

1
svaras,ir2c

2c

svaras

svaras

Federal Meat Markei
(J. SPAITIS, PROP.)

Štai dabar mūsų krautuvėje keletas bargenų:

3214 SO. HALSTED ST.

’r

au^^čiau

S“| .25

Tel. Victory 7261

JOHN B. BORDEN

KAS GIRDĖT WEST S1DF
X Balandžio 9 d. buvo West
Sidės jaunimo diena. Prieš 9
vai. mišias į bažnyčių įėjo tva
rkiai skaitlingas būrys jauni
mo, pasipuošusio baltomis gė
lėmis krūtines. Jaunimų vedė
į bažnyčių kun. A. Jeskevičitis.

ADVOKATAS
105 W. Monroe St., prie Clark
Telefonas State 7860
Valandos 9 ryte Iki 6 popiety
\Vest Side: 2151 W. 22nd
Panedėllo. Seredos lr Pėtnyčlc
vakarais 6 Iki 9
Telefonas Canal 0660
Namai: 6459 S. Rockwell St.
Utarnlnko, Ketvergo lr Subatos
Vakarais 7 Iki 9
Telefonas Republlc 9600

PARSIDUODA LOTAS
Bizniavas, kampinis lotas ant pardavi
mo. Labai parinktina vieta Brighton Park
apylinkėje. Kas mintina namą statyti, ne
praleiskite šios geros progos.
Del gilesnių informacijų kreipkitės as
meniškai.
1901 S. HALSTED STREET

3631 So. HaM St.
CANAL 6597

S PE C I A L S
Ringlet End Permanent ......... $1.75
Shampoo and Finger Wave
All Week ..... ....................
50c
Finger Wave ............................ 35c
Other Permanents $2.50, $3.50, $5.00 j

MARY’S BEAUTY SHOP
DARBAS GARANTUOTAS

h —
PERKAM

INSURANCE
NOTARY
PUBLIC

PlĘTKIEWICZ&(O-

Lietuviškus

.MORTGACE RAMKERS

LAIVAKORČIŲ

AND

Sienoms popiera rolelis .......... SC
SPAR Varnish, galionas ................
FLAT Paint, galionas ........................

GARSINKITĖS “DRAUGE1

BONUS

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ

1
g2C

BRIDGEPORT HARDWARE
J. S. RAMANCIONI8, Vedėjas

“Žinutė”

Tel. Cicero 2738

PORK ROAST

svaras

Dideliau.is pasirinkimas maliavų, sieninių popierų
ir visokių geležinių reikmenų.

t

5004 West 16th St.

svaras’

2c

Tel. Boulevard 4552

PAINT CORPORATION

*

Didelis Mėsos Išpardavimas

1657 W. 45th Street
Kampas Ro. Paulina St.

karo buvo: Jonas Romanas, Vyčių 24 kp., Nekalto Prasid.
Antanas Papas, Louis Tenzis, 'P. Š. dr-ja, choras ir Šv. VarA. Zambacevičius, Pranciška Į do dr-ja eina in corpore prie
Garuckaitė ir Ona Liunienė. šv. Komunijos. Jaunimo būry
šv. Jurgio choras išpildė šių matės tų draugijų vadovybės
sunkių kantatų ko geriausiai ir kiti žymūs jaunimo darbuoii daug garbės priklauso cho- tojai. Toks gražus West Sidės
ro vedėjui, Antanui Pociui, organizuoto jaunimo pasirodyKoncertas buvo užbaigtas su mas lemia gražių ateitį mūsų
palaiminimu Šv. Sakramento, katalikiškoms organizacijoms.
kurį atlaikė gerb. pralotas M. Per pamokslų kleb. kun. J. Arą
L Krušas.
čiulionis viešai dėkojo minė
toms draugijoms už graži} ir
Koncertui užsibaigus buvo
įspūdingų’ pasirodymų.
“surprizas” chorui. Kas tai
Vincukas
per “surprizas”? Mat, p. Po
cius surengė mažų puotelę sa
vo nariams ir vaišino visus su
“ sandvvichiais. ” Pasivaišinę
truputį visi išsiskirstė.

oa

svaras ■

A. F. CZESNA’S BATHS

1 iko^^gi rl ?(?n i. Solistai ^mva^*l\asmet, Verbų sekmadienį, L

•

Two great Steel totvers each 625 feet high are already mounting to the skies as work
rogresses on the spectacular feature of Chicago’s Century of Progress Exposition, the Sky
:ide. As this draiving shows, the tovvers, 1,850 feet apart, will be connected by cables at the
200-foot level. Over these cables rocket cars vvill carry passengers. From observation plat' forms atop the tovvers the visitor vvill be able to see Chicago and its surrounding area in all
directions, south to the dunes of Indiana, and east across the hlue lake to Michigan. High
speed elevators vvill lift visitors to the rocket cars and to the observation platforms. One tower
is heing erected on the mainland north of the Hali of Science, the other
Northerly Island,
north of Sočiai Science Hali.

__ _ flktyirtttdievis, h ai. 13, 1933

j

_

D R A tr O A S

G

1949 So. Halsted St.

CHICAGO, ILLINOIS

AGENTŪRA

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS

2608 WEST 47th STR.

Tel. LAFAYETTE 101

CLASSIFIED
Švarus biznis — lietuviškų
knygų, gintarų, laikraščių ir
kitų smulkių daiktų. Tinka
mas vyrui ir moteriai, jaunam
I vaikinui bei merginai. Parduo
sime pigiai, reikale parduosi
me lengvais išsimokėjimais.
Kreipkitės asmeniškai arba
laišku:

Br. Lit>
Spaustuvė,
3352 So. Halsted St.,

BOULEVARD 3130

CASH UI JŪSŲ SENA AUKSA.
Mes mokame augščlualų kalnų už
sulaužytus senus aukso daiktus, dan
tų tiltus, flantls, lalkrodSllus, lom
bardo tlkletua
M OAi E REFINERS,

Keaner Bldg.
S No. Wahash Avenue
Kambarys 600

PERKAME, PARDUODAM
IR MAINOME
Lletuvoo Laisvės Bonus, Pirmus lforglčlua, Namus. Farmas lr Btsnlus vi
sose valstijose. Taipgi darom {vai
rius legalius dokumentus, kaip tai,
pirkimui arba pardavimui. Pasinau
dokite musų apie 20 metų plačiu
patyrimu blsnyje tr teisingu patar
navimu, tas jums bus naudinga.

J, NAMON FINANCE CO.
6755 S. Western Avemne

CHICAGO, ILL.

Chicago, UI.
Tel.

GROVEHILL

1088

