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SUDARYTAS NAUJAS
PATIKRINIMU BOARDAS
Plieno ir automobilių pramonių
vedėjai bus pašaukti
prieš boardą
AVASHINGTON, kovo 7. —
Prezidento Roosevelto įsaky
mu sudarytas taip vadinamas
krašto gaivinimo peržvalgos
boardas.
Svarbiausias
šio
boardo tikslas yra saugoti
“mažesniuosius” verslinin
kus nuo didžiųjų monopolinių
interesų.
Boardan paskirti: adv. C.
Darrow iš Chicago; W. W.
Neal; F. P. Manu, Sr.; J. F.
Sinclair; S, C’. Henry, ir W.
O. Thompson.
Boardas prižiūrės, kad pra
monės kodai teisingai hutų
vykdomi, arba juose daromi
reikalingi pakeitimai.
Apie
tai boardas turės rekomenduo
ti pačiam prezidentui.
Einant pareigas boardo na
riams kiekvienam bus moka
ma po 25 dolerius per dienų.
Be to, Isoardas turi teise pa

II

sirūpinti vyriausybės; apmoka
mų klerkų stabų.
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VATIKANAS IR
AMERIKA

VIENI GAVO TITULUS,

NUMATYTAS SANTY
KIŲ UŽMEZGIMAS

KITI POŽYMIUS

VATIKANAS, kovo 7. — NESUSIPRATIMAMS NE
Šventasis Tėvas Popiežius Pi
TURI BOT VIETOS
jus XI šiandien suteikė ypa
\VASirRiflTON, kovo 7. —
tingų pagarbų Newarko, N. J.,
Jungtinėse Amerikos Valsty
vyskupijai. Penkiolikų šios
bėse veikia krašto organizaci
vyskupijos kunigų ir pasaulie
ja Vardu ‘‘Krikščionių ir žy
čių paaukštino, pripažinda
dų konferencija.” Šios orgamas jiems bažnytinius titulus
) nizacijos svarbiausias tikslas
ir požymius.
yra panaikinti dažnus tarp
šių tikėjimų, žmonių pasirei
škiančius nesusipratimus, ku
rinis naudojasi tikėjimų prie
šai.
Minėta konferencija santai
PHILADĖLPHIA, Pa., ko kos tarp,- žmonių vykdymui
vo 7. — Gaisras sunaikino Av. desertai kelionėn išleido 3 pa
Magdalenos de Pazzi italų ba siuntinius, katalikų kunigų,
žnyčių ir mergaičių našlait- žydų rabinų ir protestantų minainj.
inisterį, kurie su minėto^ san-

AVASHINGTON, kovo 7. —
Dvi didžiosios krašto pramo
nės — automobilių ir plieno,
nesilaiko krašto pramonės gai
vinimo akto dvasios darbiniųkų reikale. Pranešta, kad šių
pramonių vadai bus pašaukti
prieš NRA atitinkamų boardlų. Šis gi išaiškins tiems pra
monininkams, kų jie turi da
ryti, kai)) jie turi pakeisti sa
vo nusistatymų, kad tas nebū
tų, priešinga minėtam aktui.
Seserys vienuolės laimingai į taikos propagan<hi jau apkeEinasi svarbiausia darbi
“J“ 80
on. mergaičių
:i:„ iš degan Į|ftV0 a^įe 40 miestų. Visur
išvedė
ninkų klausimu. Sios abidvi
čių namų. Policija išgelbėjo buvo sakomos bendros vi
pramonės sukūrė nuosavas
10 vienuolio.
siems prakalbos.
Visi buvo
kompanijų unijas ir tikrąsias
kviečiami broliškon santaikon,
unijas ignoruoja. Taip dary
kad išlyginti nepakenčiamus
damos jos neigia kolektyvį
lr kiekvienai pusei kenksmin
derėjimasi, o tos priešinga
gus nesusipratimus.
pramonės gaivinimo aktui.
I
_________
Krikščionių ir žydų konfePasprttkttAte*is OMfn'Por- renėijos švietimo programoje
nt, Ind.? kalėjimo žudiko J. yra pažymėti Se pagrindiniai
Dillingerio pagaliau ir fede tikslai:
1. .Viešųjų vidurinių moky
raliniai agentai pakilo ieškoti.
Federaliniai autoritetai
jo klų vadovybėms patarimas,
NEW YORK, kovo 7. —, ri ten stptynlus komunisti- reikalauja už automobilio už kad jos į mokinių bendruosius
Padaryta J. Valstybių sutar-|škus centrus ir apie GO kūmu grobimų ir juo iš Indianos vai susi rinkimus kviestų bendrai
timi su sovietų Rusija oficia- Į nistų laikraščių ir perijodinių stybės nuvažiavimų j Ulinoiso katalikų .kunigų, žy<2ų rabipų
liai paneigiama šiame krašte leidinių. Jų propaganda dau- valstybę. Tas automobilis pri ir protestantų miritsterį kalbųkomunistų propaganda komu giausia vyksta tarp ateivių, klausė Lake apskrities šerifui, ti apie “ religinės laisvės tra
dicijų Amerikoje.”.’^. «;
nizmo platinimui. Nežiūrint jaunimo ir vaikų.
Rastas pamestas Chicagoj.
• ..
2. Krikščionių it žydų jau
to, komunistai nenutraukia
Anot ‘ ‘ Raudono jo
pavo
Pačiam Groym Poiftt dėj
* L
■
nimo 'organizacijų paragini
savo neoficialaus veikimo, kū jaus,” vasarų komunistai iš
Dillingerio pabėgimo areštuo
mas, kad jos dažnai rengtų di
jis iš Maskvos sankcijuoja- laiko stovyklų, kurioje be kit
ta du kalėjimo sargai.
skusijas apie kataliku, žydų
mas.
ko yra vaikams mokykla. Vai
ir protestantų civilini artimu
Raudonoji Maskva iki gyvo kai mokinami komunistiško
mų.
kaulo apimta baimės, kad Azi saliuto — kumšties iškėlimo.
3. Nesusipratimij griovimo
jos rytuose japonai nepakilti); Komunistų laikraščiai giria
kampanijon patraukti šių ti*
prieš bolševikus. Jie žino, si, kadi jų seniau pasėta komu
kybų moteris.
kad japonai gali prieš juos nistiška sėkla Kanadoj jau su
Cliicagon
atvyko
japonų
Propagandos trejukę suda
pradėti karų. Dėl to Maskvai dygus ir šiandien, esu, tik rei
Raudonojo
Kryžiaus
preziden

ro: katalikų kunigak Ross, ra
yra
reikalingas
Amerikos kia jau sudaryti tikrąsias retas
princas
Tokugawa.
binas Lazaron ir ministeris
draugingumas.
Bolševikai1 voliucine» pajėgas, kurios suJis
pareiškia,
kad
preky

Clinchy. Spauda ir šių tikėji
samprotauja, kad Amerika triuškins kapitalistiškų kray
bos atžvilgiu Amerika yra sau mų žmonės | palankiai atsineša
Azijos rytuose turi daug inte- što tvarkų.
niausiąs japonams “kostume- į propagandų. Žurnalas “The
resi) ir, kilus ikarui, norės tai
O Kanados vyriausybė ra
?J
Churchman’’ pareiškia:
miai sau žiūri į šį pragaištin-1 18
ginti nuo japonų.

FEDERALINIAI AGENTAI
IEŠKO ŽUDIKO

ŽAIDŽIA

JAPONAI PAGEIDAUJA
TIK TAIKOS

TOWN OF LAKE TALKININKAI
ŽYGIDOM PIRMYN
Ir šios savaitės šeštadienio
“Draugas” ftv. Kryžiaus
parapijai skiriamas

RYMAS (rašo angį. laikr.
koresp.), kovo 7. — J. Ameri
Gal būt niekuomet Town of į sustoti dirbę. Anot jų spau
kos Valstybės padarė jžxmgiaLake lietuvių istorijoj nebūta doj platinimo darbas tiek yra
mųjį sutarimų su Vatikanu,
tiek daug susidomėjimo kata kilnus ir šventas, kad jį visa
kad užmegsti savitarpius di
likiškojo dienraščio reikalais, da reikia dirbti.
plomatinius santykius. Santy
Ateinančio
šeštadienio
kiek dabar. Tai labai džiugi
kiai bus kūnijami. kada už tai
“
Draugo
”
numeris
ir vėl pa
nantis re’šMfiys. Kad taip
nusistatys viešoji Amerikos
yra,
turime
būti dėkingi vedamas šv. Kryžiaus par. V.
opinija. Tam tikslui bus rei. ',
, .
..
.
..
.
. 1* Draugo’
talkininkams, kurie Stancikas sako, jis vėl bus už- •
kalinga gal dvieji, treji metai,,
*
’
.
daug ir nuoširdžiai darbuoja- pildytas biznierių skelbimais
o gal ir ilgesnis laikas.
si. Jie stačiai nesulaikomai ir “Toleikos” žiniomis.
Nėra abejonės, kad ši žinia žygiuoja pirmyn. Jiems vado
Mūsų talkininkų pasiseki
bus nuginčyta. Tačiau tiesa vauja Vincas Stancikas, kata- mas “Toleikoj’’ sudomino vi
yra ta, kad santykių užmezgi-Į )jųjj^OR RpaU()os platinimo ve- sas kitas kolonijas. Kadangi
ma Amerikos su (Vatikanu. teraaas. Energingai darbuo- Cicero yra “next on the proklausimas imta svarstyti dar Į jasį p.nja Sudeikienė, Oginlaigram,” ciceriočiai ne tik susi
1932 metais prieš prezidento
]>nia Gedvilienė, Kalvaitė rūpino, bot ir rengiasi prie di
rinkimus.
Kada demokra ir visa eilė kitų. Šv. Kryžiaus delio spaudos platinimo va
tams pasisekė laimėti rinki parapijai kvotų sn kaupu jau jaus ir taip pat tikisi gerų pamus, po to pradėti glaudesni išpildė, tačiau dar nė nemano sisekimų.
pasitarimai ir padary ta reika
linga pradžia.
Santykių užmezgimo klausi
mų pirmų kartų viešai iškėlė
šių metų pradžių Vatikanoa organas, kuris pAžyniėjo, kad iki
M. Delano, 832 E. 51 gaL
Kaip paaiškėjo iš paskuti
1870 metų santykiai tarp Va
nio Šilutės apskrities seimelio gavo 1932 metų mokesčii) sųtikano ir J. Amerikos Valsty
posėdžio, ta apskritis pateko įkaitų už savo namukus, 9376
bių gyvavo. Paskiau buvo nu
į nepaprastai didelius finan- Kpeiter avė. Tad pasiryžo nu
traukti ne dėl to, kad Popiesinius Menkumus. Jau peraaT Vykti pas - J.- Ogren, kurs jo
žiai neteko Rymo valdžios,
sųmata nebuvo suvesta galas tuose namukuose gyveno ir
bet dėl pačios Amerikos vi
su galu. Buvo kreiptasi į jau keliūtas mėnesis nemokėdaus politikos.
krašto direktorijų pašalpos,' Jo nuomo. Norėjo jo prašyti,
takiau iki šiolei direktorija kad jis gelbėtų užmokėti nors
nieko
nepaskyrė.
Seimelis ! Galį mokesčių.

BANKRUTIJO ŠILUTĖS
APSKRITIS, KLAIPĖDOJ

ŽMOGUS NERADO
NAMUKU

vienu balsu atmetė jam pa- į De)ano nuvykęs radio vien
teiktų tvarkyti sąmatų, suvesklypų ir tik pėdsakius,
v deficito.■ j.a(j |en name|j^ tilta. Kaimygatyekary^e Taip pat toje sąmatoje buvo nai įrakino iam kad Ogren

TORIUS
, <•<
Lake

gatvės

S’. ”^21^''?"'’

duktorių Ch. GordOnų, kada
konduktorius atsisakė atiduo
ti pinigus.
Konduktorius smuko gatvėkario vidun ir leidosi į prie
šakį. Tada į jį palesta kele
tas šūvių, nepaisant to, kad
viduje buvo apie 20 žmonių.
Važiuojantį gatvėkarį tuo
metu lydėjo automobilis. Plė
šikas iššoko iš gatvėkario, įsi
lipo į automobilį ir nudundė
jo- ‘
Pašautasis paimtas į ligo
ninę. . 4

Kad ir be Amerikos įsikiši gųjį raudonųjų darbų. Matyt,
“Šio krašto gyventojai pri
Taip pat pareiškia, kad jamo į numatomų karų bolševi ji mano, kad komunistų tas ponai pageidauja ko geriau- valo bendrai plaukti, arba
kai tikisi daug kų laimėti iš piktas darbas pats savaime šiam sutikime gyventi su Ame kiekvienas
skyrium
skęsti.
Amerikos. Tag juos ir sulai išnyks. Nieku būdu tas neį- rika — stovi už pastovių tai- Religinė bigoterija daug ken
ko ųuo viešos raudonosios pro vyks. Šiandien yra reikalin- kų.
kia plaukimui? Ji turi būt iš
pagandos J. Valstybėse.
griauta.”
gos griežtosios priemonės, kad i
Už tai gi jie savo didesnį | apsisiaugoti nelaimių, kurias j
KETURI ŽUVO SU
judrumų ima rodyti kituose komunistai gamina.
į
LĖKTUVU
GRĄŽINAMAS ORO
Amerikos žemyno kraštuose.
PAŠTO VEŽIOJIMAS
.Tie daug veikia Kanadoj, cen, PETERRBURO, TU., kovo
LENKAI PASIRAŠĖ SU
tralinėj ir pietinėj Amerikoj.
AVASHINGTON, kovo 7.—
7. — Didelis American AirTARTI SU VOKIEČIAIS’
Konservatyvė Kanada paga
ways keleivinis lėktuvas nu Prez. Rooseveltas nusprendė
liau ima atjausti komunistų
VARŠUVA, kovo 8. — Len krito netoli nuo šio miestelio. gražinti privačioms oro lini
veikimų.
kija ir Vokietija pasirašė mui Keturi asmenys žuvo. Lėktu joms pašto vežiojimų, tačiau
Kunigai redemptoristai To tų tarifo sutartį, kuri šio kovo vas iš St. Louis skrido į Chi- griežtoje vyriausybės kontro
ronto, Kanadloj, leidžia laik m. 15 d. įsigalioja.
cagų.
lėje. Kongresui pasiūlyta pra
raštį vardu “Raudonasis pa
vesti atitinkamų įstatvnių.
vojus.“ šis laikraštis prane
ST. THOMAS, Virgin sa
IyONDONAS, kovo 7. —
ša, knd Toronto mieste komu los, kovo 7. — Prez. Roosevel- Prez. Roosevelto specialus BuMASKVA, kovo 7.«— Atvy
nistai vis daugiau įsigali, ačiū to žmona čia lėktuvu atvyko ropai stOtovas N. Davis Išvykę ko Amorfkos ambasadorius sovyriausybės nebojimui. Jie tu- iš Porto Riko.
į Štockholfnų.
, vietams Bullitt.
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PAAUKŠTINTA 15
AMERIKIECHĮ

IŠGELBĖTA 80 MERGAI
ČIĮĮ, 10 SESERŲ

3c A 0 0 P Y
Telefonas: Canal 7790

NENORI 30 VALANDŲ
DARBO
WASHINGTON, kovo 7.—
Geležinkelių kompanijos grie
žtai priešinasi mažinti darbi
ninkams darbo valandias iki 30
per savaitę. Kompanijos pa
reiškia, kad tokiam atsitikime
jos turėtų kas metai šimtus
milijonų dolerių nuostolių.

ra<’kCTi'itti- iMMIS tt „amnkų'vasaritf
i pač lietuvių atstovai gne- ’ nesį, o likusius neapsaugotus
žtai pasisakė prieš bet kokius medinius namukus aplinkiniai
mokesčių didinimus, nes gy’- žmonės
vienų kitų lentelę
ventojai, ypač ūkininkai, ne- jgnešiojo kurui.
pakelia ir dabartinių mokes
čių. Vienas atstovas parei
NUBAUSTA 25 METUS
škė: “Jei bus pakelti mokes
KALĖTI
čiai, tai galės įvykti tas pats,
kas dah|ar vyksta Prancūzi
Teismas pripažino kalta dr.joje.” Pateiktoji sųmata at- Alice Lindsay Wynekoop, Ji
mesta ir nutarta laukti para-, ))UVC kaltinama savo marčios^
mos iš direktorijos^
,
, nužudymu.
Prisiekusieji tei-,

~~

KARO TEISMAS NUBAU
DĖ 3 KOMUNISTUS
Lietuvos kariuom. teismas,
išžiūrėjęs kelių komunistų by’lų, už priklausymų prie kom.
partijos ir agitacijos skleidi
mų EI. ftliomperį nubaudė 10
metų s. d. kalėjimo, H. Šėrę -9 mėn. kalėjimo ir M. Baronų
- 9 metais.

UOTERIJAS

0TTAWA, Kanada, kovo
7. — Kanados senatas daugu
ma balsų pripažino krašto
Uoterijas ligoninių naudai.
Dilius įduotas parlamento
žemesniesiems rūmams.

Vakar Chicagoj nežinomi
dikai nužudė du vyrus, kažko
kį Danielį Losee ir gamblinin-;
kų Fr. Pope.
Policija spėja, kad tas yra
sąryšyje su rakieterinvimu.

KRISTAUS KANČIOS
PAVEIKSLAI

šiandie 7:30 vakare Ai
Vartų par. svetainėje bus
domi Kristaus Kančios
MADRIDAS, kovo 7. —
veikslai.
Nauja Ispanijos vyriausybė
paskelbė visam krašte nepa
prastų stovį pasireiškus nepa
prastam socialistų Lr radika
CHICAGO IR APYLIW
lų judėjimui prieš vyriausybę
— šiandien giedra ; šalčiau; 5
ir krašto tvarkų.
NEPAPRASTAS

PR1PAŽJSTA

sėjai jų nubaudė 25 metus ka
lėti. Nubausta gydytoja yra
63 m. amž.

STOVTS

ORAS

Ketvirtadienis, kovo B d., 1934

rių metu išreikšta jubiliatui sveikinimai ir
nuoširdūs linkėjimai,
Kun. A. Jurgutis mūsų visuomenei yra
nuo seniai žinomas, kaipo veikėjus ir mūsų
spaudos bendradarbis. Jis yra dalyvavęs lite
tuvių katalikų organizacijų veikime,, jų sei
muose. Yra buvęs A. L.
centro sekretorius. L. R. K. S. A, veikime
taip pat dalyvauja. Nors ligšinl gerb.
liatui teko klebonauti mažose
sekėsi, su žmonėmis
vo visų. gerbiamas ir mylimas.

“DRAUGAS”
;

Iteina kasdien. fSakyrua seUmia<*len|ue
FIVKNUME KATOS KAINA: Metama — 00.00. Pu
to — 0S.5O; Trims mėnesiams —
00: Vienam
B0 —- 76 c. Evuorojs — Metama 07.001 Pusei ma
—■ tfcOO. Ko»0« .0*0.

I

Mkalblmų kainos prlalunCi’amoe parelkalavua
Bmdradarblams lr korsspondsntatna raitų nerrųM1 neprašoma tai padaryti lr nepnkluačiama tam

Eun>r. J. Vaitukaitis

dienose,

šv. Pranciškus Salezietis
I

(1567—1622)

perapėdavo, kad vra per daug mums šiose
būtent:
nuolaidus, o jis atsakydavo: I gausinti Evangelijos tiesas ir
“Meilė ir nuoširdumas gaJin-1 mokinimus per spausdintojo
giau užviešpatauna sielas ne- Dievo žodžio platinimų ir tuo
gu aštrumas (r kietumas. Mei- būdu uolinį bendradarbiaujant
lė yra galingesnė už tvirčiau-(kad nugalėti pasaulinę dva
sius argumentus, ir lengviau- šių su bedieviškomis ir pagosiai įtikrina protą”.
makotais tendencijomis ir alKnygutes, kurias Šventasis. remtį skaitlingus priekaištus,
rašė misijonieriavimo
laiko-, kuriuos
plečiu bedieviškoji
tarpy ir dėjo pastangų jas pa-' spaudu.
skleisti taip žmonių, buvo per j Dievas gausiui palaimino

gelmenų nuolankumus ir kuršVTWVJ0XJ
ta meilė jo raštuose vaizduo
.
____ artus priima — nuo 11:00 Iki 10:00 raL
ratlhimni sekančiai dienai priimami- iki
ja krikščioniškosios tobulybė*
Dabartinis Šv. Tėvas, Popie
5 vaL po piet
tvirtus pagrindus.
žios Pijus XI, savo popiežia
Šv. Pranciškaus Saleziečio
vimo pradžioje, išleido encik
“DRAUGAS”
evangelijai,
lygiai kaip ir Mei
liką, užvardintų “Rerum OmLITHUANIAN DAILY FRIEND
Pastaruoju laiku nuolat bendradarbiauja nium”, k uri uja Šv. Pranciškų lingojo Mokytinio, yra meiles pildytos saldumo ir meilės dva (šventojo Pranciškaus SalenipPublished Daily. Bacept Sunday,
■UBSCRIPTION8: One Teaj — 00.0h; »x ■•ntfea dienraščiui “Draugui” tvarkingai ir gyvai Salezietį pagarsino Bažnyčios evangelija. Jo nuotaika, ištik šia, tuo pačiu suprantamai nu- Į čio didelius užsimojimus
rr
*6.60; Three Months — 06.00: čae Moath — 70c.
rųjų,
buvo
taip
saldi
ir
mei

švietė katalikiškojo tikėjimo uolių durb«otę taip, kad ketM — One Year — 07.00; 81x Months — 04.00:
vesdamas Pittsburgho Žinių puslapį, kurį su Vyskupu ir Daktaru, dangiš
— .06c.
linga,
kad,
susitelkęs
galinguo
tiesas. Eretikai, nors neatei- vėrių metų laikotarpy KulvidtrsrtlaUK ln ••DRh.OTOĄB** brinon beat resulta
malonumu perskaitome kiekvieną ketvirta kuoju globėju tų visų katali
kUQAS’’'23sTs*PSSreT Av<ų Chioago
davo
klausyti kilniųjų jo pa-'niznio erezija buvo visai pa
ju
nuoširdumu,
jis
kartą
išsi

dienį. Tai yra nelengvas darbas, tačiau kun. kiškųjų laikraštininkų, “ku
“Jei Dievas įsakytų mokslų, bet iš žingeidumo skai naikinta Chablaise. ApskaitoJurgutis jį noriai dirba, nes aiškiai nusima rie laikraščių ir spaudos pa tarė:
no, kad joks mūsų religinis ir tautinis ju galba ar kitais raštais nušvie mums neupkęsti savo priešų, tė platinamas jo knygutes, km ma, kad septynes dešimt du
tai aš nežinau, kaip galėčiau' rioS buvo taip sąmoningai pa- j tūkstančiai asmenų perėjo i
dėjimas neturės pasisekimo, jei katalikiškoji čia, platina ir gina katalikiš
DIENOS KLAUSIMAI
kas tiesas”.
Skirdamas Šv. Jo paklausyti, kadangi taip rašytos, kad daugelis iš ere- Katalikų Bažnyčių, vien tik
spauda nebus stipri ir plačiai skaitoma.
Pranciškų Salezietį katalikiš malonu yra juos mylėti”. 0 tiku troško daugiau žinoti a- dėka Šv. Pranciškaus SalezicPrieš
porų
savaičių
Pittsburghe
susior

ĮDOMUS KLAUSIMAS
kaip nuoširdžiai mylėjo savo pie tiesas- to tikėjimo, kurs čio ir jo misijonieriu uoliai ir
ganizavo stiprus A. L. R. K. Federacijos aps kosios spaudos ir laikraštinin
bičiulius, apie tai liudija jo palietė ne tik jų širdį, bet ir išganingai darbuotei ir pasukritys, kuris bus tų apylinkių autoritetingu kų globėju, Šv. Tėvas įrodė,
Visa mūsų tauta yra rimtai susirūpinusi
paties žodžiai: “Nė vienas ne ramino jų protą. Tokiu būdu aukavimui.
veikimo centru. Kun. A. Jurgutis įėjo į aps kokį svarbų vaidmenį jis pa
los krašto klausiniu. Spaudoje galima
# •
turi širdies meilesnės ir tvir- daugelis sielų atmetė Kalvinikrities valdybą su pasiryžimu apskritį išau skiria kątalikiškųjai literatū
sti apie tai daug straipsnių, kuriuose daŠv. Pranciškui Salezietis vi
rai atlikti kątalikų gyvenime čiau prisirijusios prie savo bi-| mm klaidas ir priėmė kataliginti į stiprią jėgą.
▼isokių pasiūlymų tam kraštui atlietučiulių, kaip aš, nes tampu taip Į kų tikėjimų.
sų savo gyvenimų buvo labai
Savo bendradarbiui gerb. kun. Jurgučiui ir katalikų veikime.
iti ir* jo saugumui užtikrinti. Įdomiausią,
nejaukus^ kai esu nuo jų at
Iš to aiškiai matome spaus maldingas, malonus ir meilin
Šv. Pranciškaus Saleziečio skirtas. Taip patiko Viešpa
siūlymų davė dr. K. Pakštas savo kalboje, jubiliejaus proga linkime sveikatos ir ilgo
gą?. Jis buvo visada gyvas,
doje Kaune Klaipėdos krašto atvaula- amžiaus. Telaimina Aukščiausias jo gražias paskyrimas būti katalikiško čiui, kad' mane padarė tokiu. dintojo žodžio galingąją įtekntę, katalikiškos spaudos ga linksmas ir juokaująs. Jį pa
»o II metų sukaktuvių minėjimo proga, pastangas dirbant apaštalavimo ir tautos da sios spaudos globėju yra tik Taip daug aš myliu savo ar
žinti reiškė jį pamylėti. Kara
rai dieviškasis įkvėpimas. Šve timą, jog norėčiau dar labiau lybę, laimėjant pergales ten,
iškėlė naujų mintį siūlydamas Lietuvos rbą! Sveikiname!
liai ir kunigaikščiai, popiežiai
ntojo raštai, taip turtingi dva jį mylėti. Kada gi ateis tas kur garsinti pamokslai nepa
nukelti į Klaipėdą.
ir kardinolai, kunigai ir žmo
PRABCBKlECię NELAIMĖ
siškais mokinimais, surado tū laikas, kai mes visi būsime ku veikė...
Prof. Pakštas savo kalboj argumentavęs,
nės, ir visi buvo apimtį įr su
kstančius naujų gerbėjų ir pini nuolankumo ir meilės į
Darbuodamasis, kad ereti
valstybių sostines neturi tik adminisžavėti meilinga jo asmenybe.
Pittsburgho ir apylinkių lietuvių gyveni .sekėjų iš kiekvieno Luomo. Iš savo artimų? Artimui auka kus atversti, Šv. Pranciškus
iinį tikslų, kaip apskričių miestai) bet
Net aršiausieji Bažnyčios prie
mų puošia Šv. Praneiškaus- Seserų vienuolija Šventojo lūpų ir plunksnos vau visą savo asmenį,
savo Salezietis sutiko daugelį neap šai matė ir patyrė jį nepalau
tautos intelektualinio ir dvasinio pajėsu jau veikiančia mergaitėms akademija įr plaukė dieviškosiom išminties pastangas, savo meilę, kad sakomų kliūčių, sunkenybių,
ras. Sostinė turi būti tokioj viežiamų. Su tokiu nuoširdumu
jų vedamomis parapijų mokyklomis. Sekant upeliai, kurių vanduo pef tuos tai visa artimui tarnautų vi šmeižtų ir kančių. Tačiau, jis
►j, kur nukreipti tautos gyvastingiausieji
ir meilingumu Šventasis atre
to krašto lietuvių veikimą, tenka pastebėti, laikus laistė Bažnyčios darže- suose jo reikaluose”. .
darbavosi su nenuilstančiu uo
calai ir kur tauta tun parodyti kuo Jau
mdavo visus jų priekaištus,
kad po šios vienuolijos įsisieigimo, jis pasi lius|
gaivinant, guodžiant,
lumu ir aukavosi su neužgesi
kusia atsparumo. Anot dr. Pakšte, prie jūkad jų neapykanta persimainė
Gi Šventojo atsidavimas jo
darė gyvesnis ir įvairesnis. Bet Pranciškietes džiuginant, nušviečiant ir sti
namu atsidavimu. Jo gyvybė
priėjusi tauta stengiasi arčiau jos turėti
į jo pagerbimų, o pagerbimas
ne vien Pittsburgho lietuviams tarnauja^ Jos prinant sielas, kad jos galėtų paties šeimai, ypatingai šven- visada būdavo pavojuje.
Ir
sostinę, nes jūra atskleidžia didžiausias
į karštą meilę.
ir kitose lietuvių *kok>nijose mokytojaują. saugiai pasiekti Dieviškosios t««i jo- motinai, buvo nuoMriš mi
ektyvas į visų pasaulį.
Tas jo nuoširdus meilingu
Taigi jų reikalai — visos mūsų visuomenės Meilės okeaną. Ir,. ištikrųjų, t dus ir malonus.
rties pavojų buvo beveik ste
Šios naujai iškeltos trinties negalima praDievo žodžio kardas
reikalai.
jam atitinka Šventosios Liturbuklingi. Nežiūrint tų visų mas nepaėjo iš' gamtos, bet
šiek tiek
epas varsčius,
Prieš porų savaičių Praneiškiečių i»oti- gijos žodžiai, skirtį'Bažnyčios
pavojų, jo nusiteikimas buvo buvo Dievo malonės dovana.
visiems yra aišku, kad^įlęipėdai gręsia
Ne kerštų aę , jkoįūfjiniais,
visada tvirtas ir neperlaužia- j Ir toji ypatingoji malonė vel
niškame name įvyko nelaimė. Gaisras šonai- Daktaro šventei: ° Bažnyčios
bet nuolankumu ir meile Šv.
kiausi pavojai. Dėl
svarbu, kad ji būnias. Je tėvas jį maldavo, katf'kė ne tik jo paties- gyvenime,
kino ūkio trobesį ir jame esančius brangius viduryj Viešpats atidarė savo praBcižklU!
Salezietis vykdė
didžiausias atsparumo centras. Kad rr ne
kelionėje prisiimtų kareivių bet ir visame jo veikime ir
ir reikalingus daiktus. Tai nuostolis ne tik burną ir jį pripildė supratimo
kilnųjį
savo apaštalavimą,
sostinės įstaigos nusikeltų į Klaipėdą,
sargybą, o Šventasis atsakė a- visuose jo darbuose, ar skel
vienuolijai, bet visai mūsų visuomenei, nes ir išminties dvasia“ Ir vėl:
kurs Katalikų Bažnyčiai lai
daug galėtų Įnešti gyvumo į lietuviškąjį
paštališkuoju
nusistatymu: biant Dievo Žodį, ar rašant
■ vienuolijų laimėjimai yra mūsų visų laimė “Teisingojo veidai mąsto iš
mėjo tiek daug tūkstančių sie
6 krašto judėjimų.
“šv. Povilas ir apaštalai ne Šv. Tikėjimo tiesas, ur būnant
jimai; jų nelaimės — visų nelaimės. Tokie mintį ir jo liežuvio taria ištarlų, o. kitų daug tūkstančių sreTo klausimo realizavimas sutiktų daug
nuostoliai šiais sunkiais ekonominio krizio
P?eV.a įstatymas ^raĮlų patraukė prie tvirtesnio uo- reikalavo kareivių, kurie juos su žmonėmis.
įių, nes kraštas yra suvaržytas koavenTas numylėtas Dievo apaš
laikais yra labai skaudūs. Dėl to reikia ti jo ir yj ir j© žingsniai ne us jUfW0 įr karštesnės- Dievo ntei- apsaugotų nuo pavojų. Jie va
nuostatais. Tačiau visi sutiksime su tuo,
kėtis, kad visuomenė taį supras ir atjaus.
trn omi .
|<apįtulos pro- rtojo tik Dievo žodžio kardų talas, gimęs 1567 metais, daug
kai kairios Lietuvos kultūrinės įstaigos
pasidarbavęs didesnei Dievo
Mes, gyvendami šiame sku-rj/v ostas Genevoje, jis ėmėsi gu prieš dang baisesnius priešus.
Mums rodos, kad jau nebreik smulkme
persikelti į Klaipėdą, jei
Su tuo ginklu jie nugalėjo šė garbei ir žmonių išganymui,
te įsteigti naujų. Jei tik tiek tebus dv- niškai aiškinti, kokią naudų lietuvių visuo botame XX-ame amžiuje, ga-, nkaus ir pavojingo darbo, kad
tonų ir laimingai sutriuškino
ligšiol, pa menei neša lietuvių vienuolijos. Savo dide lhne Šventojo raštuose suras atitraukti chablaisiečius iš Ka
-Romos imperijų. Ir jie nuka metais. Paskutiniai jo žodžiai
liais darbais įrodė, kaip svarbų vaidmenį jos ti balsomų ir suraminimų, kaip lvinizmo erezijos ir juos atvegal
riavo visų filosofų tuštumų ir buvo Šventojo Jėaaus Vardo
vaidina lietuvių religiniame ir tautiniame gy ir XVII-ame amžiuje rado tiejrsti į katalikybę, Tai visa dapasaulio tuštybę, ir Jėzaus ištarimas. Ir skaisčioji jo sie
venime. Dėl to jas remti yra kiekvieno doro uolfts ir mahlingi asmens, ku* ro nepaprastu ištvermingumu.
Kristaus religijų įsteigė ant la nnskrvdo į dangų tapti ap
Nors Šventasis nekentė ere
lietuvio pareiga.
riems šventasis skyrė iškalbi
vainikuotu garbės vainiku.
pagonijos gri nvemų 9 9
ngus savo pamokslus, žavin zijos, tačiau jis mylėjo ereti
Praėjusį antradienį kun. Al. Jurgutis,
Popiežius Aleksandras VII jį
Tie Šventojo žodžiui garbi
Brooklyne‘lietuvių katalikų laikraštis gus laiškus ir kilnias painokas. kus, kaip© artimų, juos paguo
Antano parapijas -klebonas, Bridgevilie,
kanonizavo 1665 metais. Po
ra., minėjo 25 pietų kunigystės sukaktuves, “Amerika” kas kart darosi įvairesni#. Į tų Šventojo raštų stylius yra pa sdamas ir su jais simpatingais ngai pasako katalikiškosios
piežius Pijus IX paskel Ik: jį
taikyta šv. Mišios, kurių klausė draugai apylinkių lietuvių katalikų veikimą jis įne- prastas ir stiprus, jo kalba ai- apsieidamas. Kai kurie jo sa- spaudos pasiuntinybę. Tai vi
(Tąsa ant 3 pusi.)
aigai ir parapijiečiai; suruošti pietūs, ku- ša tlaug gyvumo. Geriausio jam pasisekimo! i šk i ir graži, perimanti sielos, r draugiai - milijonieriai jį sa reikėtų suprasti ypatingai*
R.

K.
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“PaskiūHe Vakoiofr”
la da Vinoi tapo garsųjį ‘ Basku
Vakarienes.’' arki veikalų ir ieško
veidų, kurie tiktų pagarsėjusiam pe

platųjį paciulį meniškam frašk?

paveikslui

(Tęsinys)

r
.
“RUdro Biandinelli“, — atsakė janlikait is, meil i ligai nusišypsodanBfcu
'Kaip tamstos tėvo vardus ir koks
». Mžsičininuis ? ” — lęsynmiiininkas.

“Mano tėvas vadinasi (ii,: s ’pj»c BlineHi, netoli gyvenąs ir laikąs užeigą,
o molinu, mirdama, pavedė mane gevivu-.Mdiams. kurie dabar mokinti
lynų kulboa į; teologijos. Mano užsi
Įkvnjinius yra kurių dienų, jei būsiu ver6, žengti ; Ko altoriaus ir konseknioti
[riatres Kūną ir Kraujų”.
“Taigi, trokšti bū'i kunigu,' antruoju

“Aš dar uogavau nė minoriškųjų šve kūrybos^audeklas dar nebuvo judinamas
Kristum ”, — garbiajai tarė įnėaijjinkas giškumo jame matė. Taurioji ir nekal
iš vietos. Vienuoliai, džiaugdamiesi, t m ė
“Bet, Pielro Biandinelli, kol dar tapsi į toji jo akių išraiška i-r visas veidas, kurs ntimą ”,
knnigiu ar nesutiktum dėl manęs pozuoti iš pradžių sužavėjo menininką, nūngi jam
“A, Pietro, neapvilk ir neapleisk Iš sių atmintinų arkiveikalą, maldavo gar
modelį vaizduojantį mūsų Išganytoją? Aš atrodė vien pareinami žvilgiai ir psyebo- ganytojo, kurį .taip mylėjai, ir kurs tau saus tapytojo, kad baigtų dailųjį darbų.
“Aš negaliu”, — sakė Leonardas da
tapau dtdiagą fresko šv. Marijos <lelle logiškoji tapytojo akis patėmijo ir kitas davė džiaugsmo ir suraminimo, kai arti
Vinei. “Aš neturiu dar Judo paveikslo.
G-razie vakavienburiui. Rytoj malonėk a- žymes, kaip žiageidumą, tuščias svajones, Jo buvai, ii pats jautiesi laimingas. Argi
Ilgą laikų ieškojau, bet nerandu žmogaus,
teiti r vienuolynų ir klausk, k»d nori ma būdo savin.ylų, garbės troškimą, pasautln- ne- tiesa?”
kurs pozuotų, kaipo modelis Išganytojo
gumų ir gražumo tuštumų.
tyti tapytojų, vardu Leonardo”.
Ir Pietro Biandinelli apwašarojtx

“1^‘onardo da Vinei?”

Vieną rytmetį tapytojas sav© mode
liui netikėtai tarė:

Tų vakarą Leonardo da Vinci, stovė
damas prieš savo dar nepabaigtų fresko
“Tas, į kurį Kristus atsiliepė žod vaizdą, buvo patenkintus ir sužavėtas ka?
Ir garsusis menininkas su entiziaznui pradėjo Kristaus Paskutinės Vaka žiais: “Sek Mane”, turiėtų atgal nebežvvl- kurių apaštalų veidais, bet gilumoje jautė,
rienės studiją. Skičas po skičo jis kūrė gti: siaura kelia jis turi eiti ir akis lai-' kad negalįs pabaigti tobulai tapyti Kris
Kristaus veidą-iš Piotro Biandinelli’o vei kyti prieš save”.
taus atvaizdo, nes buvo labai susirūpinęs,
do. Jis apipuošė tą sunkiai gautų meitėlį
kad negalėsiąs atvaizduoti Dieviškojo Vei
Jaunikaitis, nustebęs, paraudo.
visa t romi, kas buvo dailu, gražu ir kil
“Budėk, Pietro, ir saugokis!” — į- ilo, kurs buvo meilingraasias ir skaisčiau
iui. Jaunikaičio studija, sekant Asyžiečio
spe.į© jaunikaitį menininkas su tėvišku sias tarp žemės sūnų.
Giofto, o ypatingai Fra Angelieo,
atsidavimu. — “Saugokis ir budėk! Die
Randa veidą Judo atvaiadūi
šv. .Morkaus bažnyčią Florencijoje pervas tau davė didele© malones. Taigi, būk
imriliė į žemiškąjį rojų, buvo be galo im
lijo mėnesiai ir metai. Leonardo da
tvirtas, būk ištikimas f”
ponuojanti.
Viner’o fre*ko puikiai žymėjosi spatvo“Mano tikėjimas yra tvilkąs ”, — at
mis Šv. (Marijos Heile Grazie vakarienbnDienos ėjo ir Li-onardo da Vi nei prasakė Pietro, — “bet tuip sunku vra ertičio sienoje. Apaštalai, susodinti apie Iš
dėjo tapti nepateik Hilas iš savo modelio.
tuo siauru keliu...”
Kų daugiau stmlijavo malonųjį ir neitai- •
ganytojų, atrodė gyvi, ir, tarsi, pasikels
*
-M
“Dievas tavęs nori dėl šnvęs”.
tų,ii jaunikaičio veidų, tuo daugiau žmo
ir pereimamys vietomis. Tučiuu, meniškas

“Taip. Aš juomi esu”.

kurs

išdavėjui”.
lr vienas senyvus vienuolis jam pa
tarė, kad edų į kalėjimus ir aplankytų
kalinius. Ten, be abejonės, galėtų rasti
tokį modelį.
“Aš peržvelgiau visus kalinius”, —
atsakė menininkaš. — “Bet niekur nega
liu rasti tokio, kurs tarėtų Judo veidą,
kokį aš vaizdnojaos. Jo veide reikia įmntyti likučius to gražumo ir nekaltumo,
kokį turėjo, kui buvo ištikimas Jėzans
mokytinis. Atsiminkit, kad savo laiku jis
buvo Kristaus bičiulis”.

“Susimetus tokioms apystovoins, at
rodo, kad atmintinas friwko niekada ne
bus pabaigtas”, — girdė josi prioro Iri
sas.
(Bus daugiau)

JSė'iMj’Ldienf? kovo 5 d., 1934
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Atsiprašau, Daktarėli

A F O

PITTSBURGH O LIETUVIŲ ŽMOS

dabar skausmas
pasidaręs
toks didelis, jog ji ilgiau ne
Atsiprašau skaitytojų, jei
begalinti kęsti.
Rašo Ih. (I. I. Blo'i.'t

REDAKCIJOS
ADRESAS:
Pittsburgh’o Lietuvių Žinios
P. O. Box 542, Bridgeville, Pa.

kartais mano pasakojimas pa

KOSTANTAS J. VAIŠNORAS, generalis agentas

AR MAN Dili
RllT VIFN
im 0 ŽUSl nuo 30 Pa^uirfij° i vin-, pavydu. Paskui per koplytūvlknUULui gjuo(ą vieškelį, kuris vedė ją lės langelį pamatė jog jos vie-

nn mAN

už kalnų kalnelių per miškus j žkelis įš tikrųjų t iktai vienas
r sodelius ir gražius kaime purvynas; jos kaimai gyveno
žemyn iš savo tumų ir pnnm- į jįns Netoli miškų linksmas pu neturtą, šiurkštumą ir nuodė
te kieme pavargėlę mergaitę. jpttS raitų vyrų šaukė ją pra- mę;
raitieji vyrai, kuria
Jis buvo galingas karalius, ku* šydnmi jų neapleisti.
ją šaukė iš netolimo miško,
rio įsakymams pildyti buvo
| yra tai plėšikai, laukiantieji
Ar gali atiduodaugybė tarnų,
kurio pilis. Ji
y. lukterėjo.
\.
jos.
džiugino visus ir turėjo sanla>sv<? dėl tos nelaisvės
Jos feirdis džiaugėsi; nusišy*
krova i« visų zomės kraštų.
Kr°tU • Ar gali palikti savo
.
*
nasauli nilna lenavaSiTdžiu kai P*°Jn 1 sftV0 karalių, o vedyBot J»a pradėjo .jausti, jog myi P“*“'“!
1
khi i.
'
.
..
v x*
-i
• *
• i
mynu, ūkininku ir iuicstioAui
rodytojas žinojo, jog* tiosij
h
pavargėlę virs visko, "‘y11’ ‘'kiu ūku ir miestiečių
Taiffb nu^s į kiemą, paėmė į'**1 draugiškumo vieno žmo- rašė, kuomet po visko jmrašė:
k už rankos ir maloniai tori- £aus’ el 1° galingos valdžios, “Nuo to laiko laimingai gy
Rūtelė
, veno
— Būsi mano sužiedotine, nors ir jis karalius T

Karnlius Kofetun jmžvelgė

Peržiurėjau savo rekordus
2013 Carson Street, S. S. Pittsbnrgh, Pa.
riu pasakyti, jog jis yra tei ir patyriau, jog ji buvo pas
Telephone Hemlock 2204
singas ir kai kurioms gali bū mano prieš pusantrų metų.
Dovydas daugiausiai mylėjo
Pradėjau klausinėti, nr tai
ti naudingas.
uovyaas daugiausiai myiejo,
nes buvo labai pražus ilgais
Aš čia noriu kallėti apie pirmą kartą jai užėjo dantų
.
’
plaukais, kuriuose buvo Absutokius dalykus, kurie pasitai skaudėjimas. Atsakė, kad nn.
lomo didžiausia puikybė. Jis
ko kasdieninėje praktikoje, ki Esą, ir pirma užeidavo skau
nužudė savo seserį ir pusbroetais žodžiais sakant, noriu pa dėjimas bei veidas kiek patin
DIEVAS BAUDŽIA NUODĖ
sidalinti su skaitytojais savo davo, liet vis nebuvę taip blo
lį, bijodamas, kad savo sosto
MĘ TAIP KAIP JĄ
(Daugiau bus)
Žinodama, jog jis jai tą da
įspūdžiais lx i patyrimais, ku gai, kaip šį kartą. Skausmas
neprarastų. Galutinai pakėlė aš padarysiu tave karalaite.
PILDAI
lį paskyrė, o ne ji pati, sek?
riuos gaunu susidurtbunas su ir sutinimas greit praeidavo.
karą prieš savo tėvą, Dovydą
Ji sekė jį nedrąsiai, beveik
pacientais. Nors tai ir pap Įtet dabar tas skausmas jau
ir besivejant ant greito arklio nenoromis, nes platusis pašau ji lėtai.
RAULAS: — Jonai, ar iš
Neužilgo stovėjo prieš altorasti dalykai, vienok skaity ketvirtą dieną ją kankinęs.
s ouuuzku zmo- savo lėvo kareivius, užkliuvo iįs ppr kurį ji tik ką prasistū- ....
tikrųjų Dievas baudžia žmotojams jie gali būti naudingi. Blogiausias dalykas, kad ne gų ir ant žemės už nuodėmes./-10 llgų giažl,s plauka’1 ui m<Hrne, išsyk pasidarė malonesnis,
į’/'
..
...
Tomo iš Kempio APIE SE
JONAS: - Tiesa, Kaulai. 'džio «akos nutrauk* nUo
negu pirmiau kada buvo, ir ^ubuosc: °
bh*«a*
Pavyzdžiui, nteina pacien begalinti naktimis miegoti,—
SIMĄ KRISTAUS iš lotyną
v lio ir priešo kareiviai jį per- rodės, jog maldaująs jos jį ne- (iaosc r,tia”auf
tas ir atsisėda į dantų gydyto nuolat jaučianti skausmą.
kalbos vertė Jurgis BaltrušaiDievas lygiai visus baudžia už
vėrė
kardu.
štai
Dievo
teisvapleisti
dėl
tų
šaltų
rūmų
su
J**
l
°nas
u
.
ve
ąi
inungąį^
s Puslapių 384. Audeklo ap
jaus kėdę. Kai jis pamato, jog
Egzaminavimas parodė, kad nuodėmes.
K.t
klausimą,
ir
ji
tyliai,
neaiškiai
j
.
.....
OA
aš jau rengiuosi apžiūrinėti jo „e tik dantis blogame stovy-1
m-.
Igrototais langais ir sunkiomis , . . " ...
,
,
taisaus. Kaina — >1.20.
RAULAS: — Kodėl Dievas
Turčius (iš Šv. Rašto) gy- durimis. Pažvelgė į karalių ir j at’^ke' TlU°J.P?J1ut<?
Vyskupo J. Pelčaro TIKĖ
b,.rn» Ik-, dantis, tai Oi«, ne- j0>
ir žan,likaulis geroka.
p,jauUtį ko, ž
zmogus veno turtuose ir linksmybėse; pamatė, jog jis stiprus, švel- ™ iaUSv ^ipnai laikant josios
JIMAS, VILTIS IR MEILĖ.
lankdanias egzaminavo, pra-Hpipmfs. Suprasėamns,
numlrH jr pankui ij n«h
. v, ... •
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i
_
i
_
•
•
..
x
..
i
’
*
tt.il aiškintis:
atsiprašau,|fai jyTa labai rimtas reikalas.!
'Puslapių 267. Kaina 45c.
zoriui
duonos
kąsnelio.
Kada
į
su
P
lft
ke.
Pamatė
dabar,
jog
įdare, šiandien pamiršau I a$ patariau jai tuoj vykti į' JONAS: — Kaulai, Dievas
KATALIKIŠKAS laido
.. A , , 7
...
.x jis esąs daug stipresnis, puiKntis išplauti”... Kartais dar ij„3.,jno į: parta jį paklau-'parodo didelę išmintį ir turčius mirė, jautė didžiausias
Is tų keletos pavvzdžių, aifi- ,
• - ,
i-xi
, i jimas, puslapių 16, kaina 10c
* .
kesnis ir karališkas negu kad
Vi»4as šias knygas galimi
į matai, Kaulai, kad Dievo , •
. ..
.. , ....
’
.
i drpso pamąstyti.
Koplytėlė
įsigyti:
teisinga ranka visiems užino
staiga prašvito garhėjo gėlių;
“DRAUGAS ”,
ulig jo nuopelnais.
Jai teko daug bo bausmė žmogui yra kaip užgesinti jo burnos kančias.
*
' *r šviesų. Pažvelgė į šypsojavęs vėlus ir t.t.
> naį pasveiko
2334 So. Oakley Ave.,
Toliau papasakosiu iš mūsų nčius veidus linksmų palydo
Kaip sau norite, bet tie pa- i kentėti ir išleisti pusėtinai pi- .arkUui vadelės. Jei vadelių nei Antioclius, žiaurus karalius,
Chicago, III.
mu gyvenimo
irv-vnnimn
J. V. S. vų, kurie dnbojo ją su kilniu
siaiškinimai itin keistai akam- „įg,,. ruVo net rinito pavo- turoS1’ tai kad ir ė musias kufis baisiai kankino nekal- pačių
sirodytų nuobodus. Tačiau tu

ĮDOMŪS PASISKAI
TYMAI

REIKALINGOS KNYGOS

ba. Jeigu žmogus nori ką nors jauį’kad ji nebepasveiks.

arklys padyks. Už kiek laiko tus septynis Maehabejaus bro-

tikrai padaryti, tai jis tam su- '
. .
. .iis paliks kaip laukinis
ir liūs, degindamas, piaustydararnla ir laiko. Sakysime,.—
*r Vlsa tai atsitiko vien tikĮnįėka,n neištiks. Taip būtų ir mas ir biauriausiai išniekintodėl, kad-ji nebojo patarimų, su žmogumi; jei jis nematyti} damas jų kūnus, galutinai ir
žmogus visuomet suranda lai
ir nepasirūpino laiku savoj jokio sulaikymo, kur jis atsi- pats susirgo biauria liga, kad
ko pavalgyti, nežiūrint to,
dantis sutaisyti. Del to apsi- durtų? Kas kart eitų aršyn, visos mėsos nuo jo kūno nu
kaip užimtas jis nebūtų. Todėl
leidimo ji turėjo praleisti la- pamirštų Dievą, Jo įsakymus puvo, nukrito ir baisiausiai ke
pasiteisinimas, jog nebuvo lai
Įvai daug pinigų ir beveik gy- jr tokiu būdu daugelis žmo- ntėjo per septynis metus ir
ko dantis išvalyti, yra niekas
vasties neteko. Tokių dalykų nįų amžinai pražūtų. O tru- nelaimingai mirė.
daugiau, kaip tik apsileidi
pasitaiko gana dažnai. Todėl i pūtis pabaudimo, dažnai yra
Aman, užvydus žydų vadas
mas.
pravartu visiems atsiminti,1 geri vaistai, kurie sulaiko žmo ii* valdovas, norėdamas nuŽuKeistas taip pat dalykas
jog kur kas geriau yra taisy gaus puikybę ir atkreipia jo dyti Mardocliai, teisų kaip vayra ir tas, kad pacientas atsi
ti dantys, kada jie vos prade- dęmesį linkui Dievo if Ūrtimo ldovą, taip ir Dievo tarną, pri
prašo dėtiai to, jo# jis dantis
da gesti, negu tada, kai jie Į meilės. Labai yra daug įvy-'rengė jam baisų peilį ant virneišvalęs.
Neprižiūrėdamas
sugenda. Tai ir pigiau ir svei kių, kad po mažo nubaudimo vių, kuris nukirstų jam (Marsavo dantis pacientas juk gy
kiau.
žmogus pasitaiso,
sugrįsta docbai) galvą ir Amanui tekdytojui Llėdies nedaro. Jeigu
prie Dievo. Jeigu fce visai pa- tų visas paveldėjimas. Nabakam yra skriauda, tai tik .pa
W. PRANCIŠKUS
sitaiso, tai nors sumažina am- gėlis Aman,.; beegzaminuodačiam pacientui. Ir štai kodėl
SALEZIETIS
mas patraukė virvę, peilis kri
žinos bausmės likimą.
Sv
nepri žiūrėj i mas
burnos
ir
KAULAS: — Iš kur mes žf- to jam ant sprando ir nukirto
dantų
riei žvengiamai
veda
(Pabaiga iš 2-ro pusi.)
nome, kad Dievus atlygina už.galvą. Teisingai yra sakoma:
prie dantų gedimo.
genis ir blogus darbus!
“Nekask kitam duobės, nes
. Maždaug prieš porą metų Bažnyčios Daktaru 1887 meJONAS:
—
Yra
trys
šaltipats į ją įkrisi”.
pas mane užėjo į ofisą kita | tais.
niai, iš kurių mes sužinomi:
Kada Sv. Juozapas ir Šv.
Šv. Tėvas, Pijus XI,-skirda
tautė moteris apie 35 metų
«
•
j
Marija nuėjo į Betliejų, noreamžiaus. Ji skundėsi, kad jau mas* Šv. Pranciškų ,Salezietį 1. Šventas Raštas, 2. Istorija,
jo prisiglausti ir gauti vietą
čianti nepaprastą dantų gėli Katalikiškosios Spaudos glo 3. Kasdieninis gyvenimas.
I. Šv. Raštas. Viešpats Jė dėl ateinančio Viešpaties Jė
mą ir prašė manęs, kad aš tą bėju, neabejojama, kad troško
zaus. Nei viena motina visa
skausmą sustabdyčiau. Be to> tą-Šventąjį duoti katalikams zus aiškiai pasakė: “Sakau gi
laikraštininkams ne vien tik, jums, jog iš kiekvieno tuščio me Betliejuje neužleido savo
ji dar pridūrė: “Atsiprašau,
vietos,-nepasigailėjo Dievo Su
daktare, kad mano dantys to kaipo dangaus įkvėptųjų raš- žodžio, kurį ištartų žmonės,
naus. Kristui gimus, visos tos
kie nešvarūs ir burna surūgu tų pavyzdį, bet taip pat jiems' duos iš jų skaičių teismo diemotinos prarado savo kūdikė
si”. Aš pastebėjau, jog man trofiko priminti, kad sutaptų hoje. Nes iš tavo žodžių būsi
lius; beširdis Erodas visus Be
tokie dalykai yra priprasti. su jo meilingąja meile Dievui, išteisintas ir iš tavo žodžių bū
tliejaus vaikelius išžudė.
Apžiūrėjęs dantis, aš dar pri su jo liepsnojančiu uolumu šie si apkaltintas” (Mat. XII, 36,
Napoleonas I, jausdamas sa
dūriau, jog ji, turi visai gerus lotus ir jo didele kantrybe su 37).
II. Istorija. Pažvelkime pe ve galingu karvedžiu, pirma
dantis.
Visa, kas reikalinga, kitais, kad po jo globa laik
reitus laikus. Rasime aiškių sis išdrįso įmesti į kalėjimą
įai juos tinkamai prižiūrėti, raštininkai kilniu savo apaš
šv. Tėvą. Neužilgo jis pats ta
’adinasi, valyti regulariškai. talavimu ir kitiems įskiepytų pavyzdžių, kad, kaip žmogus
po nuvestas ant Šv. Elenos sa
patariau
taip pat vieną, tas pačias dorybes didesnei nusidėjo, taip ir turėjo kentėDievo garbei ir sielų išganv- ti šiame gyvenime. Absalomas, los, kur ir mirė, kaipo kali
eitą dantį truputį pataisyti,
mui.
karaliaus Dovydo sūnus, kurį nis.
nes buvo pasireiškusios mažos
sugedimo žymės.

fN OUR OFFICE

Tam tikrais vaistais aš su
stabdžiau skausmą ir pada
riau su ja sutartį, kad už die
nos, kitos ji vėl atvyks į ofisą,
o tada aš jau sutaisysiu pradė
jusius gesti dantis.

Praėjo daug dienų ir savai
čių, bet tos pacientės aš dau
giau nebemačiau. Tik už pus
antrų metų .p vėl aplankė ma
ne. Jos veidas buvo neįmano
mai ištinęs, - tiesiog baisiu bu
vo į ją žiūrėti. Pasisakė, jog
įtartą aš sustabdęs jai dantų
Rkaudėjimą. Girdi, ji norėjusi
pas mane anksčiau ateiti, bet
vis negalėjusi prisirengti. Bet
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GAZO ŠILUMA
dėl vis y biznių tikslų
Dalinis listas biznių, kurie gali naudotis naujomis žemomis gazo šilumai kainomis:
Oroscmi’-R
Vcdiillnyčlon
Cleleiij krautuvės
Elektros krautuvės

(’l^an, krautuvės
Haldai'rilt} krautuvės
Covarykų' krautuvės
Suknių krautuvės

G AZO' šiluma permai-

‘ šildymo madas

•tūkstančiuose

prekybi

nių įstaigų Chicagoj per
praėjusius

kelis mėne

sius.

ar

I

Kirpėjų Krautuvė,
neataurantal
Kvtetklnlnkai
Kepyklos

patarnautojas

l.'tai ros

Dirbtuvės

(lydytojų ofisai

Sandėliai

Dirbtuvių ofisai

Teatrui

vrn

skiepe užtaisant ugnį.
Mes siūlom įvairių rū

šių gazu šildyti įrengi

mus — prietaisus,

rei-

kalingu^ kiekvienam ti■

■ -

šildymui

kslui. Dėl jūsų kostnme-

yra vos pusė tos kokia

rių, turėtumėte ištyrinė

buvo 1930-31 šildymo se

ti apie gazo šilumą Mie

zonai. Gazo šilmųas su

la noru prisiusime Šildy

mažina' kuro eikvojimą,
sumažina darbą 'suma

mo meiRtrą, kad. apžiū
rėtų jūsų namą ir reko
menduotų tokį šildymą
kokis jums reikalingas.
Pašaukite Wabash 6000.

Kaina gazo

žina kaštus ir padidina
įeigas keliais nepapras
tais būdais.

K rantuvėse,

taiHnoji-ttticjl t-a/fnial o*o SUtunnl (iftrpo laiką ir pinigus
kmutnvf-iK-, ofisuose lr mainose
MUTIJOM-. Nė jokio pevių priiiūrCjinio, pchnn \ likimo, tinlkin ar
purvų.
•

S

pavyzd

žiui, gazo šiluma pada

ro smagumo jūsų kostu
meriams, pritraukia juos
į tą krautuvę, kuri šva

resnė, geriau apšildyta.

Nėra
dėl to,

apmirusio

biznio

kad savininkas

O»n( kūrenami parvioni šildytuvai
yra Cnkamlansi kraa-uvėms, rty>.
ilMiains, tr kitų
biznio |sta4yp|
daugumai. Duoda ukiikrtntg dr*
kvi tariJą Šiito oro.

GaMeam Radiatorius galima var*
luti viskam profesionalų onsvtose,
kraittiivėne Ir pagelbsti cnt trali
niai sistemai Šildyti namą. x

THE PEOPLES GAS LIGHT AND CQKE COMPANY
122 South Michigan Avenue

-I»W«
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Ketvirtadienis,

kovo

8

(L,

1934

uaų, kurioje yra keletą jaunų lėti lietuviškos kalbos, kuri kiek įėjo, tink ir išėjo, o sko-joas ir tvarkymas, nuošimčių
vaikinų; jie draugauju su vai- juose iš mažens įaugusi,. Tėvai los tiek pat tebėra, kaip ir ir kitų. O, gal, tu jų neskaitai
kinais, kurių tėvai ųepnklau-!privalėtų namie drausti vaiku kitais metais.
j už išlaidas. O juk ir skolo3
so prie mūsų bažnyčios. Na, ir ėiains vartoti anglų kalbų. To- j MOTIEJUS: — Koks tu, dar atmokėta $2,580.77. To
kus atsitiko iš to draugavimo? kiu būdu palengvintų darbų i Baltrau, keistas. Nejaugi tu kiais laikais, apsimokėjus viTrečiadienių
z
neskaitei išlaidų? Juk ten ais- sas parapijos išlaidas, ir dar
Sekmės labai gražios. Bet (rau mokytojoms.
vakarais per gavėnių po roža
kiai parodo, kur, kiek ir ui i tiek skolos atmokėti, tai Ubai
nčiaus kun. Sadauskus mūsų gu udaini dažnai pasikalbėdavo
jj
gerai. Kitos parapijos neį pa
kų per metus išleista.
ir apie tikėjimo dalykus. Tie
bužnyčioje sako labai gražius
........
,
prastų išlaidų negali apmokė
. ,
,
...
.. pasikalbėjimai privedė prie
BALTRUS: — Skaityti skai
pamokslus, kurių pasiklausyti
, .
..
LOS
SALĖJE,
PITTS lyno — kun. J. Skripkus. “Piti. l^abai aš stebiuosi išgirdęs
to, kad jau trečias vaikinas
sueina skaitlingos minios žmo
Jau
nuo
1920
iii. kun. Kazė eiau; matyti mačiau; kur čia
BUROH. PA.
tokį tava neteisingų kunigui
ttsburgho Žinių” — K. Vaiš uių. Anų syk gražiai kalbėjo mokinasi tikybos dalykų ir
neskaitysi, kur čia nematysi.
nas
kasmet
rūpestingai,
su
pa

priekaištų. Gėdykis, Baltrau,
neužilgo taps Katalikų Baž
noras.
Ogi kunigas pasidalino su vaapie jaunimų, kuriam, žinoma,
gal
ba»
komiteto,
išduodu
Šv.
Vietinis klebonas, kun. M.
taip kalbėti.
nyčios nariu. Ar tai ne sekti
pamokslas nelabai patiko, nes
Kazimiero
parapijos
atskaitų,
į
rgonininku
ir
zakristijonu.
Ar
Iš
West
End
ir
McKees
RoJ. Kažkas, atkalbėjęs maldų,
nas pavyzdys? Toks darbas
BALTRUS: — Nesikoliok,
pasakė daug tiesos. Mūsų jau
atspausdintų knygutės fornio- Į
žertas, kunigui algos iš
eks.
Šv.
Vincento
parapijos
—
atidaro suvažiavimų ir, j>aaišnepaliks be gausaus atlygini
nimas pyksta dėl to, kad jam
Ije ir aiškiai parodo, kokiais mokėta $986.00, vargonininkui Motiejau, nes aš suprantu, kų
kinęs jo tikslų, pasiūlo rinkti kan. J. M. Vaišnoras, A. Pa
mo.
tiesų sako. Kam pykti už gerų
šaltiniais ir kiek įėjo per nie- į
chorui $659.86, o zakristi- kalbi. Man vis tik atrodo, kad
preakliuinų. Išrenkami sekan leckis ir K. Skrabis. S. L. R.
pamokinimų? Reiktų būtį dė
tus, kiek turėtų išlaidų, ^c-įj°nu^ ^eve^ Liek pat, kiek ir kunigui algos $9(96.00 per daug
tieji: kun. A. Jurgutis — pir K. A. 35 kp. — A. Gunas, K.
Šv. Kazimiero šventė pripuo
kingam. O pas mus kai kurie
kietus tikslams ir už kų i ši no- , kunigui, net $845.00. Tai ma ir tiek.
mininkas, J. Grebliūnas — vL Bačkys.‘Šv, Jono draugijos —
lė sekmadienį, bet iškilmingos
tyk, Motiejuk, kur musų pi- MOTIEJUS: — Baltrau, kas
P. Čižauskas, A. Kačinskas. iš jaunimo biskį patvirkę. Ne
oepirni., A. Paleckis — rast.
Mišios Šv. Kazimiero garbei į keta. Tokia atskaita atspaus nigėliai nuėjo.
tuu pasidarė? Tau kas nors
Sulig ji anksto sudarytos | ?’• Vinw”t0 draugijos - J. labai skaitosi su bažnyčia ir buvo atlaikytos pirmadienį. dinta ir už 1933 m. Rodos, iš
galvoje negerai, ar kas. Nie
kunigų neklauso. Kas aršiau
dienotvarkės, pirmininkas pra Saulis, J. Šimkus.
Visi mokyklos vaikučiai daly atskaitų visiems aišku ir su-j MOTIEJUS: — Baltrau, ar kad aš tavęs negirdėjau taip
sia, neprisideda prie jokio pa
So referuoti kun. Dr. J. Vait Iš llomestead, Pa. Federa
vavo šv. Mišiose ir per Offer- prantaina parapijos finansinis pablūdai! Na, kokius tu čia kvailai tauzijant. Kibą tu pri
rapijos darbo, o dar kartais
kevičių. Gerb. kalbėtojas, pa cijos skyriaus — J. Grebliū
toriuni gražiai giedojo Šv. Ka stovis, na, ir tilo turėtų visi niekus tauziji, kaip koks ne- sirašei prie kokių cieilikų, ar
nori pakenkti, arba paboikoaiškinęs Jubiliejaus Metų rei nas. Parapijos — A. Žaliaduozimiero himnų. Tokiu būdu rei būt patenkinti. Bet kur tau! zaliežninkas, ar cicilikas. Nie nezaliežninkų, kad vėpai, kaip
tuoti. Toksai darbas labai ne
Blogos valios žmonėms, kaip kad nesitikėjau, kad ir tu jau
kšmę ir katalikiškos akcijos nis, M. Braziliauskas. Moterų
škė garbi; savo mokyklos glo
,
. . .
gražus. Reikėtų visiems spiestai sakant, nei pats Saliamo būtum toks žioplas, arba sta tikras vėpla. Priešingai, turė
svarbų, patariu Pittsburgho Sųjungos 3b kp. — A. Packc-1,. .
,
.
.
. .
bėjui, Šv. Kazimierui.
..
.
į tis j vienų krūvų ip visiems
nas nepataikys. Jie visados čiai sudumavojęs: pamatei ku tum didžiuotis, kad turime
lietuviams katalikams dėtis į vičienė. Šv. Uršulės draugijos
j j ki darbštų kunigų, kurs paš
iš vien darbuotis.
nigų algų, nes pirmoj vietoj
R. K. Federacijų ir po — O. Ramontienė, R. PetraiMūsų vaikučiai mokykloje ras priekabių.
Štai, anų dienų nugirdau to padėta, ir apakai, kaip pelė venčia laiko ir darbo toms at-'
jos globa išvystyti katalikiškų1 ticnė, A. Leonienė ir P. Tumė
labui gražiai mokinasi lietuvių
skaitom?, o tu niekus tauziji.
ir tautiškų akcijų. Eina dis nienė. Garbinimo Altoriaus drKovo 2 d. pasimirė a. a. O-į kalbos ir rodo noro mokytis, ki Baltraus su Motiejum pasi da dienos metu. Na, argi tu Iš tikrųjų, gėda mums, lietu
nematei jokių kitų išlaidų: mo
kusijos, kuriose dalyvauja J. gijos'— Packevičienė ir K. Mi na Burkintaitė, vos 20 m., pa- tik vienų dalykų patėmijau, kalbėjimų.
MOTIEJUS:
—
Klausyk,
(
kyklos užlaikymo, šviesos, ku viams, kad mes tik tiek temo-’v
čiame gražume, pačioje .jau- 1 kad tėveliai tame nebendraB. Tanikevieius, kun. M. J. [liūnienė.
Baltrau, ai tu matei mūsų pa ras, pataisymai, kapų užlaikv(Tęsinys 5 pusi.)
nystėje. Paliko didžiausiame j darbiauja su mokykla.
Kazėnas,
kun, A. Jurgutis, j
Iš Bridgeville, Pu. Šv. Anrapijos
praeitų
metų
atskaitų?
nuliūdime motinų, brolį ir se Parėję namo vaikučiai su
kun. M. J. Vaišnoras, J. Gre! tano parapijos — kun. A. Ju
MOTIEJUS: — Taip, na, ir)
LIETUVIAI DAKTARAI
serį. Palaidota parapijos ka tėvais kalba, angliškai.
bliūnas ir kiti. Pagalios pri
Čia
j rgutis. šv. Marijos Sodalicijos
Amerikos Liet Daktarų Draugijos Nariai
kasgi
ten
tokio
nepaprasto?
puose iš Šv. Kazimiero R. K. prisimena vienas dalykas. Ne
imta sekanti K. V aišnoro re
:— E. Kaspačiūtė, -M. Papei
bažnyčios kovo 6 d.
zoliucija :
seniai teko atlankyti ameriko BALTRUS: — Ar tu nemar TeL OROvehlU 15»5
kiūtė, O. Klasauskiūtė, M,. PaIšklausius visų kalbų ir il
nų mokyklų. Ten, patėmijau 1 tei, kad iš viso praeitais nie-1
ckevičiūtė ir O. Papeikiūtė.
Sautsaidėj seniai jau yra bu ant'sienos iškabintas poperaM,
po perai*, I UlS !e,gų buv° $l6’3<8-41?
gų diskusijų pasirodo, kad yDKNTI8TA8
a
.
Jurgutis,
pirm.
1446
80. 4»tk
C1CKRO. HA
vęs garnys. Mat, pastaromis< aut kurių buvo parašyta pranMOTIEJUS: — Taigi, taięa tiesiausias kelias prieiti
OTDTTOJAS Ir CHIRURGAS
Utar.. Ketv. Ir P+ta. 14—» vaL
dienomis buvo šalta.
kita1 cūzų kalbos žodžiai. Susižino- gi bent kiek mažiau kaip kiprie katalikiško ir tautiško
•147 80. HAIATKB HT.. CH1OAGC
▼ai.: 0-11 ryto 2-4 Ir 7-> vak.
Faaa<L. Bered. Ir Bobai t—• vai
Oored*
mla
po
pietų
Ir
Nedėldleoial
nėra čia šiaudinių stogų, kur jau, kad vaikai .jau nuo pirmo- tais metais; mat, bedarbė, tai
veikimo — akcijos suorgani
tik susitarus
zavus Ka tulikų Federacijos a- PITTSBURGHO APSKRI galėtų nutuputi. Lietuvoje kas skyriaus mokinami tos kalbos.’ žmonės mažiau aukojo.
mm
road
67M
TeL
<M0 FEDERACIJOS VAL
Jeigu amerikonų vaikai taip'
BALTRUS: — Mažiau, tai
DYB0S POSĖDIS
Tokiu būdu lieka įsteigtas
imasi svetimos kalbos, tai kaip mažiau; bedarbė, lai bedarla“, TeL IiAPayette 7660
•»
Namų savininkai uoliai da- mūsų vaikučiai Jieturėtų mybet kur tie pinigai nuėjo? Nes,
Office; >643 W. <7th SM
I Baigu$ suvažiavimų, naujai [ rbuojas, kad surengti-pd
------- ------------ ------------------ —............... - — .ii
|(M-| I
Milissi
VaL: 8 1U » popiet. 7 liti V vak
Nedėlioja pagal sutarti
Toliuu kun. Kazėnas ragi- j išrinktoji Apskričio valdyba lykų atsigavėjimo vakarų. Kas oriso Tel. CICERO
OTDTTOJAS
ir
CHIRURGAS
LIETUVIAI
DAKTARAI:
na įtraukti j Federacijų visas j padarė trumpų posėdį. Eina- ten bus, tai dar nepaaiškėjo, Re*. Tvl. CICERO S«5«
<l<0 Archer Avenue
OTfiae Tet REPuhllc 7404
parapijas ir draugijas, siūlo ma prie pareigų pasidalinimo j bet sakoma, kad ten bus “saTek LAE«y«((e *067
VaLj 2—4 Ir T—• vaL vakara
Rot TeL OROvehlU 0417
Buvęs Cicero
‘ sušaukti Pittsburgho apskri Kun. J. M. Vaišnorui (309 Ta- mtink gud”. Dar yra laiko —
4017 & WASOTENAW AVĖ.
Bes. 2136 W. 2<th SI
miestelio pir
bor
St.,
Pittsburgh,
Pu,.)
pa

mas
Sveikatos
sužinosime; jie nepasislėps.
čio katalikų seimelį ir suren
M. OAHal 0401
OlDlrtOJAS Ir CHIRURGAS
Komlsijonleriua (Ir laikė
gti paskaitas apie katalikiškų- vedama dvasios vado pareiX—SPINDULIAI
tą. garbės ofi
BTT
GYDYTOJAS
Ir CH1RUGAS
jų akcijų.
į
Kun. Kazėnui atsisakius
są per 10 me
Girdėjau, kad dovanas j>a34X3 4
W. MAfbQUETTE ROAD
Ras. and Offiice
Office Phone
tų) yru gerai
SJ6P 8o. Leavlt* St VaL »-4 tr T-» vak. Ketv. »-U Mg
PKOspeot IMS
Clceri'ečla'ma
Kurk Jurgutis reiškia pagei nuo pirmininkystės, J. B. ria- aukojusiems laimingų bažny
(Prie Archer. Ava. netoli Kedsle)
Na
žinomas
per Valandos: nuo 2 Ik. S vai. vakaro
CANAJb 0704
davimų, kad apskritys sukeltų., mkevičius (2021 Jane St., S. čiai aukų jau gaminamos. Tas
27
Da
C
Haredomla Ir nedėllomla f^g“1
bar
specialisutarti
rfcom CAHal <123
lėšų ir pasiųstų seseris Pran- B. Pittsburgh, Pa.) lieka aps dovanas dalina kasmet ‘‘Desuolu gydyme
Plaučių,
Šir

kričio
pirmininku,
gi
kun.
M.
coration Day” Adofno Sode.
ciškietes į šios apylinkės ko
dies Ir Reu
PHTS1CIAN and 8URGBON
J.
Kazėnas
vicepirmininku.
Amatizmo Ilgų.
lonijas kur nėra mokyklų pa
2403 W. 63rd Si., Ghieace
GTDTT0JA£ S- CHIRURGAS
mokyti vaikučius katekizmo ir dolfui Paleckiui (401 Stadium
r.
OmCB HOURS:
DENTISTAS
t
to 4 hBd T to 0 P. H.
§H.,
Pittsburgh,
Pa.)
paveda

Nuo
10
Iki
lt
vai.
ryto;
nuo
t
Iki
4
lietuvių kalbos. Jaunieji dele
2201 W. Cbrmak Road
ŠV. KAZIMIERO MOKYK vai. popiet Ir 7 Iki S vai. vakare;
Bunday hy Appolntment
4204 ARCHER AVĖ.
ma
sekretoriaus
pareigos.
Ku

Pvantadfenlals
pagal
susitarimų.
gatai nori, kad jaunimas ro
corner Sacramcnto
Valandos 1—2 ir 7—2 vak.
dytų didesnį veikimų ir ener* nigas A. Jurgutis (P.\). Box
|
Vai.:
nuo
9
v.
ryto
iki
8
v.
vak.
j
taradomls Ir NadėUcanis pasai sutaal
CICABRO. II.K
«,
gingiau darbuotųsi užbrėštam 542, Bridgeville, Pa.) išrink
REZIDENCIJA
Vasario 28 d. mūsų mokyk-’
IVAtE S DA TAR
tas
iždininku.
Iždo
globėjais
6631
8.
Califernia
tikslui.
lų atlankė p-lė Studer iš South,
Ofiso TaL VICtory
REPabUo 78M
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Apskričio valdybų nutarta — valdybos nariais lieka K. Side knygyno, kad papasako- j
Ras. TaL
tltl
Vaišnoras
ir
J.
Grebliūnas.
A4645
So.
Ashland
Avė.
sudaryti iš septynių narių. Iš
jus vaikučiams įvairių pasuki
Ori8O VALANDOS:
plariama
reikalas
pritraukimo
OFI3AS
Oftaot Tel.
rinkti nariai pasiskirsto pa
kaičių. Kvietė vaikučius daž-! Nuo 2 Iki 4 Ir nuo 4 Iki B vak.
Boa.: TaL
4729 So. Ashland Avė.
prie
Apskričio
North
Side
ir
Nedėllomla pagal sutartį
reigomis. Didžiuma balsų
į
nai lankyti knygynų ir skai
2 lubos
Ofiso (CM. BOCIevard 7M»
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas
CHICAOO, ILL.
valdybų išrenkami: J. B. Ta- B-’addocko. Susižinojimui su tytį naudingas knygas, kurios
Moteriškų, Vyriškų, Vaikų I?
VALANDOS:
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
nikevičius, J. Grebliūnas, A. gerb. kun. Šimkevičia išrink sykiu teikiu jiems džiaugsmo J Nuo 10 OFISO
visų chroniškų li<ų.
Iki 12 vai. ryte. nuo 2 Iki 4
ta
komisija
iš
dvasios
vado
ir
3147 8o. EUsted St.
Paleckis, K. Vaišnoras, kun.
ir tuo pačiu sykiu pagilina jų, vai. po pietų Ir nuo 7 iki »:IO vai. Ofisas 3102 So. Halsted St
Ofiso
valandos: 1-4 Ir I-t vaL vak
TeL
BOLIevard
7943
Vakaro.
Nedėliotais nuo 10 Iki' 12
į J. M. Vaišnoras, kun. M. J. vicepirmininko. J. Grebliūnui mokslines žinias.
Kampas lįst StrMt
os OOaaa: 34M W. 99tk E
vaiandal dieni.
landoot 10—12 ryto
Kazėnas ir kun. A. Jurgutis. pavedama susižinoti su gerb.
Valandos: 2—4 popiet. 7—9 vai. vak
Telefonas MIDway 2880
E MsddltomlB 99RM sntarl
kun.
Abromaičiu.
Seimelio
šau
Nedėtomis Ir iventadlenlala lt—-11
Prisidėjus prie Federacijos
laibai malonu girdėti, kad
DENTISTAS
North Sidei ir Braddockni va k i mas numatomas gegužės 6 ir inusų Jaunimo tarpe randa
4646 So. Ashland Avė.
Phone
flfflco Phone
ldyba įgaliojama išrinkti dar d., š. m.
si uolių katalikiškojo veikimo C*Olewood
arti 47th Street
TRIangle 0044
4441
Vai.: nuo t tirt 2 vakare
du nariu, po vienų iš kiekvie Sekanti# apskr. valdybos po darbuotojų. Žinau vienų šei■eredoj pagal sutarti
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS
GYDYTOJAS Ir CHIRUROA8
nos kolonijos. Kun. Vaišnorui sėdis įvyksta kovo 13. d., 7
4140 ARCHER AVEHU1
4631 SO. ASHLAND AVĖ
atkalbėjus maldų uždaromas vai. vakare Sv. Kazimiero {>aGYDYTOJAS U CHIRURGAS
TeL YARds 9394
TeL OAMal 0257
susivažiavimas.
' rapijos raštinėj. Gaminkime
Rot. PIKbųM-ct 0450
Ro».: TeL PLAaa 3300
7850 So. H&lsted Street
T9L CAMM 4133
i
gerus
sumanymus.
VALANDOS;
ROOM 214
Susirinkime dalyvauja šie

Ktųlicuė. Tretininkų — Pluitienė. Marijos Vaikelių —■ A.
' Bacevičiūtė, A. Naujelytė ir
Juodsuukis. šv. Rožančiaus
— M. Takažauskic-

UŽRAŠAI

PITTSBURGHO

KtS

IR

LIETUVIŲ

Kl&KŲ

VASARIO

BV.

APYLIN^

KATALI-, Uruugijott

ORGANIZACIJŲ

SUVAŽIAVIMAS,

29

D.,

KAZIMIERO

TREČIADIENIŲ PA
MOKSLAI

n<<

Vienuolyno

ĮVYKUS; Blumberienė.

1934

j-p

M.,j

MOKYK-

&v

—

s.

,j

Pranciškaus

—

M.

K.

A.

Rėmėjų

L.

R.

Side.

South

—

i’ainkevičhią.

Seserų

IRGI KEISTOKA

Vienuo

Z.

A.

L.

M. P. ATKOČIŪNAS

BR. A. L YUŠKA

Kun.
A.

j

Paleckis,

rast.

O

kita-

pskritį”.

Pittsburgho

kritys. .

Federacijos

Garnio

w. MABęcpm

išsiilgęs

DRA.J.JAVOR

Aps

OR. F. C. W1NSKUNAS

r •

Ve-

JOS. SHfNOLMAN, M. D.

DR. Ai RAČKUS

3051

West

<3rd

DR I J. SIMONAITIS

Str.

DR. J. J. KOWARSKAS

. DR.S.HEŽB

DR. A. P. 6DRSKIS

LOS

ŽINUTĖS

<930

West

13th

Street

Dr. M. T. StrikuTis

O

DR. CHARLES SE6AL

DR A. A. ROTI

DR A. 6. RAKAUSKAS

DRC.Z.VEZH1S

DR T. DUNDULIS

DR. MAURICE KAHN

DR. A. R MčCRADIE

sek r.

A. Paleckis
atstovai: Iš Smiltį Side Fede
racijos 52 sk. — J. B. Tamkevičins, ftv. Kazimiero parapi Abnjojlmų veikti taip, kaip veikla
tikri vyrui Ir moteryn — nėra reljos — kun. M. J. Kazėnus, P. KiMo
kanklntlM nuo įtemptų nervų ir
nutilpuflloH Hvelkalon. Didis Gydyto
Barakietis, M. Grigaliūnas, A. ja*
SpeclallBtas Iftrndo proBkrlpeljų,
kuri* dabar vartoja tūkstančiai. JI
Kaupilis, A. Sikorskis, P. Sta- parduodama
valatfnyčloae ir vadinasi
nkauskas, J. Armaiiavirius, V”.
Jurkonis, O. Stankauskienė.
]•. Blažaitieiiė, K. Bernotas, J. *
Kiekvienu* putelis yra garantuota*
Dailydėnas, A. Maceika, L. — viena* Doleri* užmokė* už mėneMlo treatirlenlą. Nusipirk butelį Šian
Kvedarmiiė, J. Navickas, Sta dien — nepralclnk vėl nemiegotas
Jeigu po priėmimu^ tų tablankevičius ir M. Bernotienė. Mo naktį*.
tktj per dlfdeAlnil* dienų bflaite ne
užganėdinta*, įū«ų pinigui bua *ugrųterų-Sąjungos 23. kp. — P.
tintį — JA* uleko aartalkuoJati*
Išvengk

tų

Baimę

Nusa-Tone

vaL: 2-4 tr T-t vaL vakaro

Nuo 10-12 v. ryto; 2-2 Ir 7-2 v. •
Nadėldienlala auo 14 Iki 12 dieno

DR P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

DR. VArPUBH, OPT,

1S<1 SOUTH HALSTED HIKSJM

į.iETcvm

WISSIG,

(lpt<Miictrk*lly /VMų Sia'.iOhsuu,

l’rtlengvln* akių įtempimų, kurta
o*t! prtetaMtlmt galvb.e Mkitudėjlmo,
svitfglmo ūkių aptemimo, nervuotumo, Kkaudamų ūkių kuržtį, alitaino
trumi.uregy*lt Ir toliregyatę. Priren
gia teisingai akinius Vlaunae u t atti
ki m uo*c cgaammavlmoo daroma* «u
oleklra. piirodanėla mažiauHln* klai
da*. Speciali ulyda otkrciplunia
į
mokyklon vulku*. Kreivos akys atltatnomos. Valandos nuo 10 Iki 8 v.
'Nedilloj nuo 1(1 iki 12. Aktm'ų kal
no* per pusę piginus, kaip buvo plr- |
■ niaus. Ifcuigely atsitikimų akys ati
taisomos I*! akinių.
hMeir |dgtnu
knt|> pirmi,,,,.
47ia

eovra

ashland avė.

Vhouo Uoudc'urd TMtV

''Mkpitonag
PflMnUiiaame kart

DSST1STAB

Tbesklcnnja 6999 8o. ArterJa. ava

2901 W. Oermak Road

Valandos: ll ryto Iki 4 popiet

(Kafayaa Leavttt 80

4 lk( 2:S9 vakare

Valandos: Mus 3 Iki 12 ryto

SpecUUMM ii
Ruiijoe

GYDO TISAM LIGAS VTRU IR MOTERŲ PER 39 METUS RKZIURUTB
KAIP U381MENAJ 1)8208 Ir NEIMGYDOMOS J(W YRA
Spactalltkal gydo Ilgas pilvo, plautių, Inkntų Ir pūslės, užnuodljlmp kraa
įo. odos. Ilgas, žaizdas, reumatlamų, galvos skausmus, skausmus nuga
roje. Kosėjimą, gerklės skaudėj!tnp ir paslaptinga* ilgas. Jslgu kiti ne
galėjo Juk Gg^dytl. stslklts čia Ir persitikrinkite kų JI* jums gali padk
ryti. Praktikuoja per daugeli metų Ir Iftgydd tukntančlus ligonių. PataM
mas dykai.
OFISO VALANDON: Kasdie nuo 10 valandos ryto Iki t
valandai kr aso 4—4 valandai vakaro Nsdė^omto nuo 11 ryto Iki 1 vgp

DR. 6. k I110ŽIS

Nuo 1 tkl ■ vakaro

Šaradoj pagal sutarti

DRJ.RUSSELL
Lietuvis Chirui'Kus ir Gydytojas
2515
Of.

ir

HEST

Rez.

V

Tel.

69th

Tri. Ofiso BOUIevard 0913—14
Hm. VlCkary 3949

ST.

HEMlock

6141

alandos:

2 - 4 popiet; nuo 6-8 vakaraie

DR. A. K RERTASH
766 W. SSth SUost
Ofiso vaL: nuo 1-2; nuo 4:2«-2;20

« v
Ketvirtadienis, kovo 8 d., 1984
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RUNGTYNĖS
buvo apsilaidų ir nupildfe savo
tikėjimo pareigų. Jubiliejaus
gi, Baltruk, kad tu prisiklau- daugian, kaip galime sunau daviiuų. Ta proga tani tikslai
; metu yra tinkamiausias laikas Lietuvių eks-kareivių Da
I seį visokių tauzijimų ir pas doti, o milijonai žmonių skur- mūsų kolonijoj įsisteigė Vii
Rosel&nd.
Kovo
11,
12
ir
i
padaryti atgailų.
liaus - Girėno postas 271. re
kui i>ats niekus plepi. Geriau j sta, neturi kų valgyti.
Šio niaus Vadavimo koa»itotą»:
IRGI KEISTOKA
13
dd.,
Visų
(šventųjų
bažny

Pastabu. Nuo put įsikūrime ngia ristynių ir kumštynių va
sustok pospykiz.es landžiojęs,1 baisaus socijalinio gyvenimo kun. dr. J. B. Končius — pi
čioj
bus
40
vai.
atlaidai.
Pra

J šios parapijos, 40 vai. atlaidai karų antro Traus-Atlantic skji
tai atsiras pinigų ir tada gu-, paradoksas eina iš didelio go- rmininkas, kun. J. F. Kilnias
(Tęsinys iš 4 pusi.)
sidės
sekmadienį
10
valandų
į būdavo sekmadienį po šešti- diino naudu i balandžio 13 d,
lėsime ir apie klebonijos sta-! bšuino, kitų nepaisymo ir nuo — vice pirmininkas, M. Lesper
sumų
iškilminga
procesi

nių. Ateityje ir vėl bus tuo St. Agnės Auditorijoj, Ardier
E.
kame įvertinti kunigo darbų. tymų pagalvoti. Spvkiaėje tai! savybės teisės klaidingo aiš- kauskititė — raštininkė,
ja.
Pamalti
ij
tvarka
per
atlai

pačiu laiku, šiais metais at- Avė. prie Boekvell St
Juk turi atminti, kad kuuigasi netik pinigus paliksi, bet ir ki ninio. Šiandienų retas žmo Kelminskaitė — iždininkė, S.
visų savo jaunystę praleido protų prarasi.
gus sielojasi kitų nelaime; kie Petruškevičius, M. Kerdokas dus bus sekanti: rytais o:30 į keliami dėl to, kad nuo gogumokykloje, kud įgyti tam tik Tokių “Baltrų" lietuvių ta kvienas tik savęs paiso, tik ir M. Norkevičius — valdybos įstatynuis Šv. Sakramento ir|iės 20 d iki birželio 3 d. bus REMKITE KATALIKIŲ
šv. Mišios. Antros šv. Mišios dviejų savaičių Jubiliejaus Mi
rų mokslų ir tu dabar sakai, rpe daug atsirandu; netik Pi- save stengiasi apdrausti nuo nariui.
KĄJĄ SPAUDĄ
kad ja,,, per daug algos. Tu
7 visur.
skurdo, tik savim rūpinasi , Aukų Vilniaus vadavimo rei 7 vai. SSuina ir pumokslas 9 sijos.
vai.
juk jokių mokslų nėjęs, vos į
» *
Tai pakrikusios dvasios pra- kalams surinkta $26.00, kurie
Visus širdingai kviečiu at
S-nas ekschoristas
3
va
L
popiet
bus kalbamas
^tik išmokai munšainę virti ir
I jovas, artimo meilės įsakymo bus pasiųsti Vilniaus Vadavi
rąžančius. Po ražančiaus bus laidų metu pasinaudoti Dievo,
šinkr.oti ir jau toks mandras
1I paneigimo vaisius. Pasaulį rei mo Sąjungos pirmininkui, promalonėmis.
klausoma išpažinčių.
pasidarei. Tur būt, dėl to, kad
j kia atnaujinti iš vidaus, rei- fts. M. Biržiškai, į Lietuvų.
Kun. J. Raškauskas,
Vakarais 7:30 iškilmingieji
dolerių nuo neišmanėlių žmo
kia grąžinti į šių žemę pirmųM. L.
Klebonas
mišparai ir pamokslai. Pamok
nelių prisilupai. Tai dabar irt
| jų krikščionių pasiaukojimo
sius sakys sekantieji gerb. ku
ieškai priekabių. Baltrau, su_______
dorybę ir norų pasišvęsti dėl
nigai: rytais kun. St. Petrausiprask, pakol dar ne per vė-į , Briagevūle. Pa. — šiai.' lai- artimo labo. Jei būtų gyveni
1 skas ir kun. St. Jonelis. VakaIGNACAS SAVICKAS
lu. Lž tokias pliovones gali kais depresija yra dažniausiai me daugiau katalikiškos dva
Rochester, N. Y. — Vasario rais kun- Pr- Vaitukaitis, kun.
Mirė kovo 7 d.. 1934 ra.«,
Dievas pakoroti.
! kartojamas žodis. Mirga nuo , sios, nedarbas išnyktų į truWcst Side. — Marijonų Ko
ll vai. ryto, sulaukęs pusės
A. Valančius ir kun. K. Bič legijos rėmėjų 19 skyrius ren
amžiaus.
Kilo iš Raseinių aps
BALTRUS: — iš tikrųjų, jos visįlaikraščiai, kalba apie niP4 laikę, alkanų žmonių skai t& <-*• vietos Vilniui Vaduoti
kričio, šldlavos parap., Norsakauskas.
Hų viensėdžio.
gia bunco party kovo 11 d., 7
tu, Motiejau, tiesų kalbi, kad jų seni ir jauni, dejuoja dėl tlius sumažėtų iki zero ir kai-. Sų-gos skyr.. laikė susirinki
Ainerikojo Išgyveno 32 metus.
Išpažinčių
bus
klausoma
ry

Pafiiko dldollame nu liūdnus
valandų vakare, Aušros Vartų
mes turime labai gerų kunigų, jos biznieriai, profesijonalai irlbos aPie depresijų pasiliautų, jsvarbesnių nutarimų
moterį Elzbietą, po tėvais Ur
tais nuo 7 iki 10 vai. Vaka- parapijos salėj. Bus brangių
minėtini
šie.
bonavičiūtė, du sūnus. Andrie
tik mes jį kartais neteisingai paprasti darbininkai. Kiekvie----------\
jų ir Martyną,
dvi dukteris
rais 7:30 iki vėlumos.
Spalių
9
d.
skyr.
vardu
su

dovanų. Be to, visi geraširdHtanlslavą ir Aleną Ir glminea.
šaltiname. Mat, aš taip gi- nas savotiškai aiškina jos at- Į. Kovo 4 d. įvyko sodalieeių
Kūnas pašarvotas 1780 Wllnlot St. Ijaidotuvės įvyks šeš
Per šiuos atlaidus visi šios į žiai prašomi ateinant atnešti
jau anų dien spykizėje ka- si radimo priežastį ir nurodi- mėnesinis susirinkimas. Brau rengti vakarienę, pakviečiant
tadienį. kovo 10 d., tš nam,ų 8
vai. bus atlydėtas į šv. Myko
bant, tai man atrodė, kad jų nėja išeitį iš susidariusios pa- gijos atstovės į katalikiškų o- kalbėtojam Lietuvos gen. ko- parapijos katalikai širdingai I daugiau dovanų. Bus svečių
lo parapijos bažnyčią, kurioje
nsulų
P.
Žudeikį,
ar
kitų,
kad
i
kviečiami
atlikti
velykinę
iš-!
iš
visų
parapijų.
M.
K.
rėmėįvyks gedulingos pamaldos už
tiesa. Bet kaip tu dabar man dėties. Visi pripažįsta, kad ne rganizacijų suvažiavimų Pittsvelionio sielą. Pb pamaldų bus
sukėlus
dar
didesnį
ūpų
tarp
jų
41
skyrius
žadėjo
in
corpo

pažintį,
nes
šiais
metais
yra
nulydėtas į šv. Kazltnlero ką.
• paaiškinai, tai aš viskų supra- dėl stokos yra kilusi depresi- burgjte, vasario 25 d„ papasa
plnes. i
Rochesterio
lietuvių
ir
pada

re
atvažiuoti.
Bus
proga
susiDidysis
Jubiliejus,
kokio
kito
Nuoširdžiai
kviečiame visą*
tau.
ja, bet dėl pertekliaus Keis- kojo apie to susirinkimo eigų
gimines, druugus-ges ir pažyk.
į ir padarytus tenai nutarimus. rius skyrių skaitlingesnį na niekas nesulauksime. Y pat i n-i pažinti su kitų kolonijų veitamus-mas dalyvautf šiose lai
dotuvėse.
! Parinkti gėlėm aukų, kad pa- riais. Taip pat nutarta parin gai raginu susitaikyti su Die-Įkėjais ir smagiai laikų praleiNuliūdę: lloirrts,, K^nui, Du
puošus per Velykas altorius kti aukų Dariaus ir Girėno į vu visus tuos, kur.ie iki šiol sti. O sykiu paremsim netur kterys Ir tjimfeės.
ruaiu
tingus klierikus.
ir Kristaus karstų išrinkta į paminklo statymui ir Janušau'
borlus A. Petkus.
Te lefonas
Cicero 2109.
Šios mergaitės: N. Mickūnaitė, !sko skridimui į Lietuvų. Au $10.00 ir $10.00 nuo Tėvynės
Kviečia Komisija
.Jei taip, tai, neužmiršk, kad dienraščio “Drau
ti Klasauskiūtė, E. Jociūtė, kV rinkėjai apsiėmė šie asme- Mylėtojų pakrikusios kp., pri
M. Žvirbliūtė, O. Kazlauskiū- jn>s: J- Braknis, K. Zlotkus, duota K. Zlotkaus.• Dar manogo’’ laivakorčių skyrius aprūpins visus Tamstos ke
»
tė ir M. Jušliiūtė.
V.'p Svetikas, P. Rimkus.
ma ir drabužėlių Vilnijos naš
lionės reikalus, iš gaus reikalingus dokumentus, iš
ROSELLi BROTHERS, INC.,
Į centro V». G. F. nutarta iš laičiams parinkti.
PAMINKLŲ DIKBŽIAI
rašys laivakortę geriausiais ir patogiausiais laivais.
Ant. Žiemys
iždo pasiųsti $20.00: nuo skyr.
Specialistai iškalime ir IŠUlrMPer “Draugo" agentūrų bile kada galite važiuoti j
tnc visokių rūšių paminklui if
Lietuvų, bet ypatingo dėmesio kreipiame į šias eks
grubu&mius.
kursijas:
R A B O R I A I :
Mūsų šeimyna spcuiaifznoja ila-

Pittshurgho Žinios

MOTIEJUS: — Taigi, tai- : tab reiškinys. Viso ko turime: Klimas apie Vilnių ir jo vs-
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VAISTAI PASAULIUI
NUO DEPRESIJOS

V. V. S. SKYR. VEIKLA

M. K. RĖMĖJŲ PRAMOGA

Ar Važiuoji Į Lietuvą ?

KOVO 1 7 D., Švedų - Amerikos
linijos LAIVU
DROTTNING
HOLM ”. c
GEGUŽĖS MĖN. 26 D. Scandinavian-Amerikos linijos laivu “FREDERIK VIII”.
BIRŽELIO *16 O., Cunard laivių
linijos laivu “BERENGARIA”.

Norintieji vykti su šrais laivais, kuriais vyksta
ekskursi.įos į LIETUVOS EUCHARISTINĮ KON
GRESU, pradėkite ruoštis iš anksto ir dėl visokių
informacijų kreipkitės į

LIETUVOS NEPRIKLAU
SOMYBĖS PAMINĖ
JIMAS

me darbe per šeštas kartae.

LACHAVVICH
IR SONOS

Mount Carmel, Pa. — Vasa

LIETUVIAI GRAB0RIAI
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia
Reikale meldžiu aLslšadiktl, o mano

Telefonas YARds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA

SIMON M. SKUDAS

GRABORIUS IR BAL8AMCOTOJAS
Pataroavimaa geras tr nebrangus

Koplyčia Dykai
4830 WEST 15th STREET
Cicero, Illinois
Tel. CICERO 2109 ir 859-J.

, “Pasakyk vėjeli” (deklama
718 W. 18th 81.
1 cija), “Lai gyvuoj mūs tau __________ Tel. MONroe 1177___________
ta’’ (daina) ir “Lietuvos kra
štas’’ (deklamacija) — antroIno.
įjo skyriaus vaikučiai.
LIETUVIŲ O RAMO RIUS
A. MASALSKIS
ui >26.00 ir auktllaa
“Svajonės ir geismui’’ (pu- Palaidoja
Moderniika koplyčia dykai.
GRABORIUS
Ht.
TeL OAMal «174
nlominas), “Kai aš užaugsiu’’ KN W/ l«lkChlcaco.
IU.
3307 Lituanica Avė.
(deklamacija) — trečiojo sky
Tel. Boulevard 4130
liaus vaikučiai.
■
LAIOO7
“Lietuvos vėliava” (dekla ORA.BOR1UB IR LAIDOTUVIŲ
A«
▼MDMJA«
Tek LAFayetta U7S
macija), “Vasario Šešiolikta 1648 WEST 46th
;h STREET
J. Liulevičtas
Diena” ir “Lietuves didieji
Tet. BOUlovnrd
Grabortna
tr
vyrai” — ketvirtojo skyriaus’ Tel. CICKRO 1>4
Balsam ootojas
Įi vaikučiai.
Patarnauja Cht>
SYREVVICZE
sagoje ir aptelln“Šešiolikos Metų Nepriklau j
GRABO RIUS
Mja.
Inas patu
Urtuvlmai
pilnas
somybė” ir “Vilniaus Kalne-, Laidotuvėms
Didelė tr
ąra»
nt >«».••
■alins. «A
Koplyčia dykai
DYKAI
liai” — penktojo skyriaus vai 1 I9A4 fl KOPLYČIA
MHb A-m . Piaaro. Tll
««•« Areh*v Asm
kueiai.
1
|
“Kareivėliui” (drilius) —šeštojo skyriaus vaikučiai.
Visi Telefonai:
“Vasario 16-tos dienos rei-,
kšrnė”, “šešiolika metų” ir
“Jaunuomenės daina” — se
ptintojo skyriaus vaikučiai.
“Tautiška daina” ir Lietu
vos himnas — aštuntojo sky
riaus vaikučiai.
. ei.
Klebonas, Dr. J. B. Končius
jmsukė kalbų prisimindamas
Ambulance Patarnavimas Dieną ir‘Naktį
sunkius senovės laikus, kada | Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!
lietuviai ilgus šimtmečius ne
šė svetimųjų jungų, žiaurių ru !
rų ir lenkų valdomi; trumpai !
apibudino dabartinę ekononti-1
nę Lietuvos būklę ir jos val
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų
džių, įrodydamos Nepriklauso
4605-07 So. Hermitage Avenue
tnybės svarbų.

63M—•«*

Didžiausiu paminklų
Chtcagoj

dirbtu vo

Suvirs 50 iru't ii pri tyrimo

Pirkite tiesiai Is dirbtuvės Ir
Lmųtykitc pinigus

------ ,o---- -—

Mes Milkum,- dui-tn, (limuvltul ijinesntif Chicagos Gk-tirv lų.

527 N. WESTERN AVĖ.
urtl Grand Ąvn.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

Yartfe 1741-1742

LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

I. F. EUDEIKIS

I

Toliau kalbėjo kun. J.

P.

.»

•>

: t J,

-

B

Vienas blokas | rytus nuo
didžiulių vartų

HILLSIDE, ILLINOIS

ANTANAS PETKUS

I.J.ZOLP

Išdirhėjul aiik-tesn/'s rūšies Pumlnklų
tr Grahnsmių

MOUNT CARMEL ~
KAPINĖSE

GRABORIUS

rio lrf d., parapijos svetainėj
Turiu automobilius visokiems
darbu būaita Aaganėdi'ntl
įvyko Lietuvos Nepriklausom y J
reikalams. Kaina prieinama.
Tel. CAN ui 2516 arba 2516
2314.
W.
23rd
PI.,
Chicago
I bes paminėjimas. Programų,
3319 Lituanica Avenue
pritaikintų šventei, išpildė mo 1439 S. 49th_Cfc~ Cicero, III.
Chicago, III.
", kyklos vaikučiai, kuriuos iš
TcL CICERO 6»27
mokino Šv. Kazimiero’ Kongra
gucijos sesutės mokytojos. Pro
GRABORIUS
gruma buvo sekanti:

J. F. RADŽIDS

VENETIAN MONUMENI Cū., INC.

Veskite paminklų reikalus tie
siai su pačiais išdirbėjai

►
į

.

,

Trys telefonai:

Rca. PENSACOLA. #011
.
BELMOMT 84#5

Office: U1LLSIDE 3865
Vinccnt Rosclli, secr.

Allrcd Rose UI, pres.

G R A B O R I A I:

UOZAPAS EUDEIKIi
- I R -

TĖVAS
JEIGU NORITE DAILUMO IR NEBRANGUM0
LAIDOTUVĖSE....... PAŠAUKITE........

REPublic 834
5340 So. Kedzie Avenue

J. J. BAGDONAS
’ 1

Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs

savo rūpesčius. Pašaukite:

Tel. REP. 3100
3t5O6 W. 63rd St.

m

■ l.ų*IUI ll IU,
t

3 3WE$F'
jA*cV

rw>*«.
iv

6

Ketyj.rtauienip, kovo 8 3., 1S34

MM

—-—

-?~r-

MU X «'i

is įžymiųjų musų veikėjų, pri (Iresnės Valdžios klubo įvyks .LIETUVOS PREKYBOS, paties mėnesio prekybos hftklauso daugeliui kilniu drau- kovo 9 d., H;30 vai. vak., pa
BALANSAS SAUSIO
' Innso aktyvas buvo 2,432,300
gijo ir organizacijų kuopų; Vi j ra ji. svetainėj. Visi kviečiami,
MĖN. AKTYVUS
[lt., n .1931 m. — G.?8«i,2ito h.
dovanomis. Kovo 2 d. gražų sos<* .vra ftktyvi narė, o kai ku Suaįrihkimfcs bus svarbus lieNUŠAUTAS
PILIETIS
sūnelį atnešė J. J. Rubiams. r*’^
valdybos paraifti’iinet jier- sausio mėnesi
'( f
»
'•
rast. iš IJctuvoH užsienin įvairių j
.1. Bubis užlaiko bučernę ir| gas—____
—~T~
Cicero. — CiceViečini kažin grosernę adresu 1308 So 40j K. ir J. Gedvilui yra jmvyzprekių išvežtu už 13,097,7001 Netoli Kelinės miestelio ant
kas nerimauja. Rodos, vis ko aVe.
lt., o įvežta už 0,71b,IMK) lt. plento, rastas nušautas Julius
į dingi ftv. Kryžiaus pnrapijotai nepaprasto laukia. Drau Dabar pp. Dubiai turės du nai, “Draugo” skaitytojai ir
Tuo būdu sausio mėn. užsie- Grakauskas, 26 metų, .Vėjų
gijos, biznieriai, profesijonn- sūnų ir vienų dukrelę.
nio prekybos- balanso aktyvas km., Kražių valsč., Raseinių
rėmėjai.
(
lai 4r šiaip jau žmonės — vi Viso gero naujam pnrapijo-1 Ilgiausių metų!
Dalyvis
Adv. J. P. \Vaitvbes ant Bu siekia 3,380,800 lt. 1933 m. to apskr. gyventojas, .lis važiasi skaito “Drauge” praneši nui.
driko
. K . f 4 radijo
• .; " kas ‘ ketvirtadieZ
mus iš ftv. Kryžiaus parap. ir
nio vakarų nuo 7:30 iki 8:30
temiju, kokios sekinės bus iš
vai. iš stoties W1I-FC, Cicero.
Ciceros miestelio darbinin
“Draugo” vajaus ant Totvn kai jau pradėjo reguliariai
Išklausykite Budriko prog
of Lake. Ciceriečiai sako, kad gauti algas, net ir senas už
ramų ir adv. Waitches’ kal Įsigyk tris Vyskupo P. P. Bučio
nors Town of Lake yra daug vilktas pradėjo atmokėti; rei
bų.
moksliškas knygas, vardu:
senesnė' kolonija
už Cicero, škia Cicoroje gerėja laikai. De
‘KATALIKŲ TIKYBA’
nors -turi senų, patyrusį age mokrataį atsigriebia, nori šiek
Paskaitų liaudies kursuose
ntų, kuris per daugelį inctų tiek žmonėms pasigerinti. Net šiandien nebus, nes salės už
.Tose nuodugniai yra išdėstytos visos svarbiausios ti
darbuojasi prie “Draugo”, ir taksų sąskaitos biskutukų imtos. Bet užtat būtinai įvyks
(So. Chicago).
kėjimo tiesos paeiliui, kaip jos yra išskaitliuotos Apaš
J?et vis tiek Cicero neturi ki mažesnės, bet visai mažai.
kitos savaitės ketvirtadienyje. Apie kun. B. Urbos išleistuves
talu Sudėjime — “Tikiu i Dievą Tėvų”.
toms kolonijoms atiduoti pir
Senieji mūsų lankytojai patys jau tilpo korespondencija ki
menybe. Visi veikėjai, ir dva
Turinys: Tikėjimas. Netikėjimas. Yra Dievas. Dievo es
įsitėmykite ir kitiems apie tai to mūs korespondento. Dėl to
mė.
Trejybė. Dievo Asmenų Santykiai. Pasaulio pradžia.
sios vadai, o ypač. mūsų gerb.
praneškite. Kiekvienas turėtų Tamstos atsiųstos nesunaudoŽmogaus
sutvėrimas. Angelai. Puslapių 220. l’opieros apklebonas, nei vienos dienos
atsivesti bent po vienų naujų sime. Prie progos pastebime,
darais $1.00. Audeklo apdarais $1.35.
nepraleidžia neparaginęs, kad
Raudonosios Do ! klausytojų. Kas skaitys pas- kad visos korespondencijos
būtumėm gatavi, prisirengę
Turinys: Jėzaus Asmuo. Pirmykštė žmonių laimė ir nuo
zės pašalpos klūbas vra vie- kaitas ateinantį ketvirtadienį, reikia rašyti ant vienos lapo
prie spaudos vajaus.
dėmė. Prieš atpirkimų. Atpirkėjo šalis. Marija, Juozapas
pusės.
nas stipriausių pašalpos ir spo kus pranešta vėliau,
ir Jonas Krikštytojas. Jėzaus., užgimimas ir jaunystė.
ftv. Antano draugija pirmo rto klūbų šioj. apylinkėj. KoKristaus viešojoje gyvenimo trys metų mokslas, stebuk
RA8TA OAZO IR
ji nutarė prisidėti prie ‘Drau vo 2 tl. vakare ftametų svet.
lai,
Bažnyčioj įkūrimas. Atpirkėjo kančia. Prisikėlimas.
ALIEJAUS
go’ vajaus. Ji niekados neat klūbas laikė susirinkimų, ku-1
----------Užžengimas. Puslapių 515. Kaina $1.50, audeklo apda
sisako nuo kilnių darbų. Dėl riame įsirašė 13 naujų narių.1 Melrose Park. — Sekmadierais $1.90.
to, jauni ir sveiki vyrai, ne Nėra to susirinkimo, kad ne- iriais pas mus sumų laikyti atJameso Dovio ūky, netoli
praleiskite progos, rašyk itės įsirašytų keletas naujų narių, važiuoja knn. Adomas Jeske- Rondout, Lake apskrityje, grę
Turinys: ftentoji Dvasia yra Dievas. Paeina iš Tėvo ir
ftv. Antano dr-jon. Dabar ei Tokiu būdu klūbas auga. Su- vičius, M. T. C. Žmonės labai žiant šulinį užtikta naturalis
Sūnaus. Kalbėjo per pranašus. Malonė, ftv. Dvasios do
vanos.
Nuodėmės prieš ftv. Dvasią. Bažnyčios esmė, ypa
na vajus, numažintas įstoji lig pertaisyta klubo konstitu- patenkinti jaunu kunigu.
gazas ir aliejus.
tybės ir Šventųjų Bendravimas. Nuodėmių atleidimas.
mas.
Prieš trejus metus kitam
cija dabar nariui vietoj 25c., j
Sakramentai — Krikštas, Atgaila, Patepimas, Sutvirtini
Balandžio 15 d. lietuviams ūky buvo užeita gazas 158 pė
Kitos draugijos, as manau, ! mokęs 50c., bet už tat nebus
mas, Eucharistija, Mišių Anka, Kunigystė, Moterystė.
taip pat paseks ftv. Antano kolektuojnina doleriai pomir bus Misijos, kurias ves Tėvas dų gilumoje, ftis gazas iki
Mirtis ir po mirties. Prikėlimas iš mirusių. Amžinasis
dr-jų ir prisidės prie “Drau- tinei; visi gaus vienodai: $275, Vilius, pasijonistas. Klebonas šiandien naudojamas ūkio rei
Gyvenimas. Puslapių 290. Kaina $1.00. Audeklo apda
jgo” vajaus.
rais
$1.35.
$15 gėli *ms ir G grabnešiai ap kviečia visus lietuvius pasi-, kalams.
Visus tris tomus sykiu imantiems $2.80. Audeklo apda
naudoti Dievo malonėmis. Vi B. A. Diek, Ubicago geolo
Biznieriai ir profesijonalai mokami.
rais
trys tomai sykiu imantiems $3.65. Trys knygos su
ir gi neatsisakys duotį skelbi Klūbas finansuoja basebolo si žinome J. E. kardinolo Mu- gas, kitados įtvirtino, kad
daro 1025 puslapius. Begalo svarbios ir reikalingos moks
pageidavimus, kad šie Lako apskrity yra mineralų
mų. Kas garsinas, visados di ii basketlrolo ratelius, turi gra ndelein
liškos knygos labai pigiai. Rašyk tuojaus.
.
..
,
..
..
/ ....
met visose parapijose butu nu- ir gazo <depozitui. babar tas
Cla AuplSSk
desnį bizni daro.
zias uniformas. Be to, klubas ..
,
.
. .
sijos, kad Aukščiausias palai pasitvirtina.
Gerb. •‘Draugo” administracijai:
Siunčiu »................. ui kuriuos atsiųskite man Vyskupo Bučio knygas
, Mes, lietuviai, visados rem turi jaunuolių, t. y. mažųjų
mintų
suvargusius ^mrtnes
"KATAUKŲ. TIKYBA”.
Kai
kam
teks
gerokai
prakime tuos biznierius, kurie skyrių juos prižiūri augusie* •*
-IP4H4
» TIKIU. Kainn »t.0«: apdaryta 31.39
šiuo kritišku laiku.
Koresp. lobti.
II kimi —
KRISTUS, kaina vi.50; apdaryta 11.90
skelbiasi “Drauge”.
• ji. Jie taip pat griūna pašai-1
III tomų — .ŠV. DVASIA. Kaina $1.00; apdaryta ?1.35.
.L '.
arba:
-------* pų ir nustatyta pomirtinė. Mo
—
Siunč'u 32.80, kad atsiųstumčto be aptaisu.

Ciceriečiai Nerimauja

SV.

ANTANO

MOJI

DR

JA

PIR

tuviams.

TALKĄ

SPAUDOS

Į

r**' *‘

;’TbC '»f^r * ,

J

Viktoras

Petkus.

RADIO

BOK PROTAUJANČIU KATALIKU!

PASKAITOS KURSUOSE
NUKELTOS į K IT į
KETVIRTADIENI

REDAKCIJOS

ATSAKYMAI

------- ——r-------- —=r=-=

vo į turgų, vedinas karvę, ku
rių m u* jo turguj parduoti.
Žudikas sulaikytas vienrankis
IKŪŽflUgjf.

Biznis ge
rai eina. Penki kambariai gy
venimui.
944 WE8T 35th PLACE
Savininkas antrame aukšte, iš
užpakalio
Rendon

galiūnas.

JOHN B. BORDEN~
ADVOKATAS
105 W. Monroe St.. prie Clark
Telefone* STA te JMO
Valandos » ryto Iki S popiet

2201 W. Cermak Road
Ptnedėllo, Soredoo tr Pėtnydloc
vakarais 3 Iki 3
Telefonas OANal 6133
Namai:

6459 8. Rockwell St.

Utarntnko, Kat vergo Ir Su bato*
Vakarais 7 iki 3
Telefonas REPublie 3600

Parapijonui

KATALIKŲ

TIKYBA,

I

tomas

—

TIKIU

Į

DIEVĄ.

Rep.

STIPRUS

KLŪBAS

KATALIKŲ

TIKYBA,

tomas

II

—

JĖZUS

KATALIKŲ

Pranešimai

Ciceros padangėmis pradėjo kesčiai 12’/2C į mėnesį,
garnys skraidyti, žinoma, su I
Klūbo rašt.

KIEK

KAUNE

RESTORANŲ

VALGYKLŲ,
IR

ALINIŲ

Cicero. — ftį sekmadienį, 2

JUOZĄ

PO,

ŠV.

I.

JUOZAPO

NOVENA,

C.

Oakley

LIURDO STEBUKLAI !

of

mkįen/Įf.

Paveikslus rodys A
sekančiose psrspijn svetainėse:
Indiana

Nedėlioję,

Lietuvių

gan,

Kovo Mareh

Harbor,

Avė.

Chicago, III.
TEL. REPUBLIC 8403

ftiai» metais verslo leidimus
Kaune yra išsipirkusius 125
valgyklos, 6 pirmos rūšies restoranai, 20 antros rūšies, 14
trečios rūšies ir 9 alinės. Pernai valgyklų buvo 125, pirmos
rūšies restoranu* . 9, •antros
rū•
sies — 16 ir trečios rūšies —
23, alinių — 10.
v -

Geriausios Anglys Už
Žemiausias Karnas

TUMONIS COAL CO.
12132 UNION AVE.
Chicago,

III. *

Phone PULknan 8296
Dabar

laikas

anglių

dėl

prisipirkti

žiemos

Res. 10742 S. Wabash Avė.
Phone PULLman 8092

w

BANKAS

LIETUVIAMS
■S

Taupykit savo pinigus
šiame banke

PERKAM

INSURANCE
NOTARY

Lietuviškuf

PUBLIC

BONUS
RRAL

SltrNClAM

WEST

47th

Tel.

STR.

HALSTED EICHANEE
NATIONAL BANK
Halsted St. ir l»th I’l.

ESTATE

Narys FEDERAL
l\S( RAM E KORPOilAt ĮJOS

PINIGUS I LIETUVĄ

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
PRISIRAŠYKITE J MORŲ SPULKĄ
TEISINGUMU
PAMATUOTAS
BIZNIS
2608

Katrie perkate anglis IS dral
vėrių, siųskite juos J CRANE
COAL CO. Gausit© geresnes
anglis, ui mažiau pinigų
PfH-aliontas AI. R. liktai 37.00
tonas.

DVASIA.

ŠVENTOJI

Adresas ....................................................................i...............Street

P.

Deveikis

Likę.

LATayette

1088

11d.

Ind.

Kovo Mareh

Auditorijoj,

18 d.

Wauke-

DI-

PIRMAS LIETUVIS BUICK DEALERIS
Buy gloves wlth what
it savęs

A. BERZYNSKIS

Laurinavičienė,

Bagdonienė,

O.

Nerslk mokyti 80 o.
dantų moat|. Llstertna
oth Pasta gaunama po
rėmjrk, kaip garai JI
kta Jų rartotadamas
matus sutaupai 33.36.

—

JUOKŲ

PELDŽIU8,

Nedėlioję,

tomas,

PAGERBĖVEUKĖU

Town

IR

Long

Avė.,

K.

BUS

III

Siunčiu 33.65. kad alsinsiutn,te audeklo updarais virus tris vyskupo
Būdo knygas "KATALIKU TIKYBA”.

“DRAUGAS”

Eo.

TIKYBA.

Vardas. Pavardė ................ .........................................................................

Bridgeport. — Šiandie, ko
vo 8 d., 7:30 vakare, Lietuvių
Auditorijon vėl kviečiami vi
si susirinkti pasitarimui dėl
Janušausko ruošimos skristi į
Lietuvų su antraja Lituanica.
Kam rūpi tas garbingas žygis,
ir laikas leidžią, malonėkite
atsilankyti j susirinkimą.

vai. popiet, P, ftametų svetai
nėj ALTASS nariai ir simpaparašė palaimintas k u p.
tizatoriai taipgi draugijų at
Tonas Bosko. Vertė Jurgis Ba
stovai susirinkite laiku, kad
ltrušaitis. Puslapių 56. Kaina
geriuu apsvarsčius reikalus,,
15c.
nes nuo šio susirinkimo pri
klausys mūsų ateities darbas.
sutaisė kun. J. Navickas, M Jeigu laikas leis, į sus-mų at
Kom.
Puslapių 32. Kaina 10c. vyks centro valdybos nariai
Dariaus - Girėno paminklo
PAKVIETIMAS
ir pats lakūnas Janušauskas
2334
Bus gera proga su jais susi- statymo komiteto susirinkimas
Širdingai kviečiu visus Chi
Cbicago, III.
įvyks kovo 8 d., ketvirtadienį, cagos
pažinti.
ir apielinkinių miestelių
8 vai. vak. Aušros Vhrtų -pa lietuvius, draugus js senus pa
ALTASS
skyriaus
pirm.
PIRMĄ
SYK|
AMERIKOJE
rap. mokykloj. Prašomi atvy žįstamus atlankyti mane mano
kti fondo globėjai, komiteto biznio vietoje. Užlaikau dide
BUS RODOMI JUDAMIEJI
pasirinkimų. Visokių degti
PAVEIKSLAI
nariai ir komiteto skyrių (ko lį
nių; visokių rūšių vyno ir
lonijų) atstovai.
alaus. Pristatome aludėms.
K-to sekr. P. Jurgėla
Dovanos visiems atsilankuAtėję j šiuos paveik lai pamaty-'
Kovo 3 d.
8ieins.
šito ta gar są j į visame pasaulyje ,
..
.
i
Prancūzijos miestą LIURDĄ, kur viena mūsų kolonijos uolių vei
Ijakūnas Juozas Janušaus
Jūsų ŽYDUKAS patarnaus
1868 metais fivenč. Panelė apsirmš kėjų, Elena Gedvilienė, šventė kas, kalbės ALTASS reikalais
jums mandagiai.
kė fiv. Bernadetai Tenai suvažluoja iė viso pasaulio ligoniai nepagy savo vardo ir gimimo dienų, 'j*,,- R„driko radijo valandų šį
Reikale esant, atsiminkite
domomis ligomis sergantieji, kad Ta proga artimiausios jos be- vakarų. Visi atsisukite radižydelį.
gauti stebuklingą per fivenč. Pane ndradarbės susirinko į gražiai
jus ant stoties WHFC, 14201
lės uitarymą i&gydymą.
išpuoštų namų, 4639 So. Her- kil., 7:30 vai. vak.
NATHAN KANTER
mitage Avė. ir pagerbė veikė
Taipgi, bns parodyta labai juo
4707 SO. HALSTED ST.
, West Pullman. -r- Susirinkikingu komedija, kurioje dalyvauja jugarsus pasaulinis juokdarys —
Po vakarienės neapsieita if mas Greater Pullman Lietuvių
Tel.: YARda 0801
CHAKLIE CHAPLIN, kuris didiio-')x> linkėjimų. E. Gedvilienę
jo karo meto (pateko } Pranc&sijos
...
,, ~
. ... _ _
apkasus ir jis’paėmė t nelaisvę n«t »veikmo E. OginUlte, E. Opsti Vokietijos anais bakais valdo-, gintienė, M. Sūdei k ienė, s. ši
tų — Kaisep. juokų bns iki soties į
A.
ŠV.

So.

KRISTUS.

PATENKINTI

GYVENIMAS

5332

—

Cicero.

Naujiena Kovo Men.

Crane Coal Co.

Kairaitienė,

J.

Dazbudauskaitė, M. Laurinakaitė, O. Srubienė, A. Kalvaitienė, B, Kalvaitė.
R Oftivilienė ir jos vyras
Juozapas dėkojo visoms atsi
lankiusioms už linkėjimus ir

BIRCH TAVKRII.
Ai

naujoji

įrengta.

vieta

labai

gražiai

Užlaikoma gardus

Simpatingas

alutis

patarnavimas.

vius

pas

išpuošta

mus

ir

ir

moderniškai

skanflR užkandžiai.

Užprašome

atsilankyti.

visus

J

2555 WEST 63rd STREET
(arti

Rockwell

lietu

LISTERINE
TOOTH PAŠTE
Nuo

Sausio

paliko

E. Gedvilienė, kaipo viena

15

d.,

1934

autorizuotas

m.

Buick

Domininkas

ir Pontiac

Kuraitis

Dealeris.

Tki šiol dar nebuvo nei vieno Lietuvio Dealerio,
kuris pardavinėtų Buick automobilius. Domininkas
Kuraitis buvo pirmas lietuvis pardavinėti Pontiac’s,
General Motors išdirbystės, ir pirmas lietuvis Buick
Dealeris. šios abi kompanijos Buick ir Pontiac yra
'General Motors gamybos, ir atsako už savo vertę.
Domininkas Kuraitis jau varo biznį per 10 metų, di
džiumoj turėjo reikalų su lietuviais ir tikisi, kad su
Buick ir Pontiac ateityje dar daugiau patenkins lietuvių visuomenę. Pas mus šiais metais bendradarbiauja
žymus visuomenės veikėjas p. K. SABONIS.
Norėdami pirkt naujų ar mainyt senų karų ant
naujo, kreipkitės pas D. Kuraitį—

25c

Don’t
neglect
Colds
gailiu krūtinėj arba gerklėj gali bUtl
pavojingas. Palengvinkite JJ j 6 mi
nutes au Musterole, "erslnlmo atA>>dytoju”! Vartojant vienų kartų va
landoje per penkias valandas, atnela palengvinimų. Vartotas milijonų
per 25 metile. Rekomenduotas gy
dytoju tr slaugių.

Milda Auto Sales

Street)

dovanas.

Įžanga 26c
Vaikams 10c
Visur pradžia 7:00 vai. vak.

Telefonas REPUBLIC 4644

i.... .........
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Victory

1696

M.
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