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TIKISI, KAD SU MASKVOS PAGALBA
KAI TURI “ROJŲ”
TAS BUS PADARYTA
;
. A • •į

Praz. Rooseveltas taiko darbi
ninkus su pramoninkais
M'ASHINGTON,
— Čia vyksta dvi

SUSIGIMINIAVĘ SU VO J. E. žABCJO PO VELYKŲ
KIEČIAIS LENKAI TRUKTEN VYKTI
ŠMAUJA
THOMPScIjf, Conn., kovo

kovo 22. i---------------------------------------------

svarbios

na jų yra automobilių, o kita
krašto geležinkelių pramonės.
Abi šios pramonės turi di
delius pramonininkų
ginčus
su darbininkais. Automobilių
pramonininkai atsisako pripa
žinti darbininkų unijas, pri
klausančias Am. Darbo fede
racijai, o geležinkelių kompa
nijos nenori didinti darbinin
kams atlyginimo. Ir tie ir ki
ti organizuoti darbininkai gra
• • *»
sina streiku.
Automobilių pramonės dar
bininkai vakar buvo pasiryžę
išeiti streikam Prezidentas
Jt.ioseveltas įsikišo, reikalau
damas streikų atidėti. Darbi
ninkų vadai paklausė, _ porai
parų atidėjo streiką. Washingtonan sušaukta konferenci
ja.
Vakar Baltuosiuose Rūmuo
se prezidentas tarėsi su auto
mobilių pramonininkų, atsto
vais. Šiandien rytų jis tarsis
su, darbininkų, vadais. Paskui
abi puses sukvies bendron
konferencijon.
Jei šiandien nebus kas nau
dinga atsiekta taikos reikalu,
spėjama, kad prezidentas rei
kalaus paliaubas prailginti —
dar toliau streikų atidėti.

PRAHA, Čekoslovakija, ko
vo 21. — Čekai išjųdo prieš
lenkus dėl jų demonstracijų
priešais. Čekoslovakijos pa
siuntinybę Varšuvoje ir kituo
SLEGIA VISAS KITAS MA
se pasienio miestuose.
ŽESNIĄSIAS KOMPANIJAS
Čekai mano, kadi tos lenkų
WASHIN)GTON, kovo 2J. demonstracijos neturi nieko
— Senatas norėjo žinoti kai bendra su lenkų mažuma Čeko
kurių faktų iš plieno pramo Slovakijoj. Tas paeina iš len
nės, kada pasirodė nusiskun kų susiartinimo su vokiečiais.
dimai prieš didžiųjų plieno
•kompanijų neteisėtus darbus.
'Tų! dari 4 atlikti senatas de
legavo federalinę prekybos ko
misijų, ši gi jau pristatė savo
raportą\
BERLYNAS, kovo 21. —
Pasirodo, kad didžiosios Prancūzija pradėjo kilnoti ka
plieno kompanijos
nepildo riuomenę Vokietijos pasieniu.
plieno pramonės kodo sąlygų. (Vokietija supranta, kad dar
Jos nustato ir didina savo ga yra anksti rengti pavasarinius
miniams kainas, nepaiso prieš manievrus. O jei taip, tai tas
trustinių įstatymų, naudoja kariuomenės., kilnojamas yra
“Pittsbmcifc
kainų ąį- nepaprastas reiškiny*. ;-

DIDŽIOSIOS PLIENO KOM
PANIJOS NEPILDO KODO

PRANCŪZIJA KILNOJA
KARIUOMENĘ

21. —- Marianapolio kolegijų
atlankė Jo Ekscelencija vy

skupas Petras P. Būčys, M.f.
C. Garbingus svečias paža
dėjo Velykų jtrečių dienų vėl
atvykti j Mąrianapolį ir ilgiau
su mumis pagyventi.
Vyskupo E. P. Būčio atsi
lankymai kolegijoje ligišiol
būdavo trūnijii ir netikėti, ta
čiau visuomet būdavo labai
malonūs ir visų kolegijoj lau
kiami. Yra vilties, kad Jo Ek
I scelencijai pasiseks darbo da
lį pavesti kitiems, tuomet jis
turėtų daugiau laiko paširęsti
saviškiems.

PRANCŪZAI'VETERANAI
RIAOttMS
PARYŽIUI LtoTvo.

AR KIŠI, AR NEISI PER

DVARĄ

—

GAUSI

MUŠTI

MASKVA, kovo 21. — So
vietų vyriausybė paskelbė dar
tininkiškų dekretų (įstaty
mų), kuriuo štai kas nustato
ma.Jei digj darbininko asmeni
škos kaltės skirtu laiku nebus
atliktas jam skirtas darbas,
arba jei pasirodys netinkama
to darbo kokybė, bausmei iš
jo uždarbio atitraukiama ati
tinkama suma, nežiūrint jos
didumo.
Jei tas pat įvyks ne dėl as
meniškos darbininko kaltės,
visvieh darbininkas atsako.
Šiąme atsitikime darbininkui
bausmė turi būt iki vieno treč
dalio uždarbio sumažinimas.

j

PIRMASIS LIETUVOJE

PLANUOJA VARŽYTI JA
PONŲ ATEIVYSTĘ

KESINTASI PRIEŠ PRO
SUOS PREMJERA

i

SuJ

VARŠUVA, kovo 21. (Augi. politinėn apsiginimo unijon su
laikr. koresp.). — Lenkų užsie Latvija ir Estija. Paskiau gal
nio ministerio lieko lankymą-: ir Suomija būtų patraukta
sis Maskvoje davė kai kurių šion unijon.
teigiamu reeultatų. Jig su kopaU
mis.ru I Jtvinovu išsprendė f daug rf,pinasi Paba|(ijo val.
vis, eilę, mažesniųjų tarp abie ,
unijoJ klaueimu. < Bo
jų kraštų klausimų. Tačiau |
yon nnijon

tartasi ir svarbiuoju klausi
tų patraukti ir Švediją. Jis
mu. Šis klausimas yra Pabal
sprendžia, kad jei Švedija pri
tijo valstybių neutralizavi
aidėtų, Suomija pakeistų savo
mas. Norima šias valstybes
pažiūras.
apdrausti nuo vokiečių nacių
Tačiau maršalui Pilsudskiui
(hitlerininkų) įtakos.
Kaip
žinoma, ^abaltijo valstybės, užvis labiau rūpi susitaiky
išėmus Lietuvų, nesutiko, kad mas su Lietuva. Lietuva visą
Maskva ir Varšuva paimtų laikų stato kliūtis jo politinei
jas savo politinėn globori — programai. Lietuva neleidžia
saugotų jų nepriklausomybę. įlenki jai paimti vačovaujanH
iBekas su Litvinovu vis gi čio vaidmens Pabaltijy, nes
sutarė, kad ir toliau dirbti už su Lenkija neturi santykių ir
tarp
Pabaltijo valstybių saugų. Lit, teknikaliai
;
*•<•-•«
ę -<*abiejų
" . < kraštų
■' j.
Rasai Kauno tvirtovę laikė
vinovas sutiko Lietuvą įtikin nup pat gen. Zeligowskio žy
viena >* *enau8n). Jai stiprin
ti, kad ji padarytų diplomati-- gio, visų laikų veikia karo sto
ti negailėdami nieko, 1914 mė
nrns santykius su Lenkija ir vis.
tais nutarė priskirti ir keletą
Maršalas Pilsudskis yra
pamirštų visus nesutikimus
lėktuvų. Daug lėktuvų prista
dėl prarasto (Vilniaus miesto. įsitikinęs, kad tik viena Ma
tyti- nišai negalėjo, nes ir iš
Kada Lietuva pamirštų Vil skva gali paveikti Lietuvą,
viso jų tada Rusijoj ne kiek
nių, o Lenkija su sovietų Ru kad ji padary tų taikų su Len
tebuvo. Nebūtų gal paskyrę
sija garantuotų jos nepriklau kija. Jei tas būtų atsiekta, ta
ir tų kelių, jei ne tvirtovės
somybę, tada Lietuva išsilai da Pilsudskis išeitų iš akty
komendantas generolas Grigosvintų iš nesutikimų pančių vios lenkų politikos. 'Jo prot » »
r’*'
.JS5
rievas, kuris vvriausylię įtikiir galėtų susijungti bendron • graroa būtų baigta.
.no, kad be lėktuvų tvirtovės
stiprumas nėra pilnas.

2VPrancūzų karoyeteranų orga
stemų. Žodžiu, stačiai slegia
Vokiečių vyriausybės sluok nizacija pradės suvažiavimų
vjsas kitas mažesniaaias pliesniuose kalbama, kad, matyt, penktadienį.
Pranešta, kad
no kompanijas.
Prancūzija planuoja ir vėl karo veteranai reikalaus vy
Senatas turi faktus. Tai ir
užimti Pareinio plotus, jei Vo riausybės pakeisti rinkimų si
tiek.
kieti ja ginkluosią.
stemų. ’ ■
Pažjymima, kad jei prancū
Veteranai grųsina sukelti
zų kariuomenė ir vėl persikel
riaušes, jei .vyriausybė pa
tų per Reino upę, tuojau užsi
neigs jų reikalavimų.
liepsnotų visa Vokietija, o pa
skui jų ir Europa.
<■> .
NEW YORK, kovo 22. —
ŠNIPAMS
Sudegė namai aukštesniojoj
Tie1 lėktuvai, priskirti tvir
rSUOMUOJ
rytinėj miesto daly ir septyni
Negalima nuspėti, ar konfe asmenys žuvo gaisre.
tovei, buvo patys pirmieji, ku
riuos kauniečiai pamatė. Jie
rencija duos kokių gerų sėk
•Visuomenėje pasireiškė įta
HELSINKIS. Suomi,jn, ko
Z
-------------mių ir kaip tas viskas baigsis.
sukėlė gyventojų tarpe didelio
vo 22. — Vyriausias teismas
rimas, ar kartais čia nebus or
Abi pusės griežtai laikosi sa
TOKIJO, kovo 22. — Japo
susidomėjimo. Mašinos, lai
ganizuotų padegėjų <larbas.'
Abo mieste naginėja suimtų
vo nusistatymų. Darbininkai
svai nardančios erdvėje, tada
nija susiduria su naujais ne
2‘» šnipų bylų. Suimtieji kal
Šešių savaičių laikotarpiu
juk buvo dar nepaprastas da
kovoja už unijų pripažinimų,
smagumais. Brazilija nori pa
tinami espionažu ir išdavikitos rūšies namų gaisruose jau
kompanijos gi prieš. • Daug
taisyti konstitucijų, ir uždrau
lykas. Daug kas norėjo pa
šl umu. Tarp kabinamųjų yra
net 25 aąmenyg žuvo.
kas sako, kad prezidentas pa
sti japonų ateivvstę taip, kaip
skraidyti, tačiau veltui — ru
\ Jenas amerikietis, Arvi J Wcr
Pranešta,
kad
arti
degančiu
teiks kompromisų. Abi pusės
tas padaryta J. Valstybėse.
sai lėktuvus saugojo kaip savo
nev Jacobson, 2" m. atr.ž, iš
namų nutvertas įtariamas as
turės pripažinti paduotas pre
Brazilijoj kolonizuota daug
akį. Tačiau, kad ir kaip juos
Nortliville, Mielu Nustatyta,
muo.
zidento sąlygas.
japonų. Japonija planavo sių
brangino, netrukus vieno nete
kad kaltinamieji turėjo sąry
Geležinkelių kompanijos gi
ko.
sti ten savo gyventojų per
šio su areštuotais Prancūzijo
atsisako didinti darbininkams |
viršį.
Kurių tai dienų pakilo keli
je šnipais.
atlyginimų, iki 20 nuošimčiu. |
rusų lakūnai paskraidyti. Be
Dar blogiau. Kompanijos no- j
NUKAUTA 24 JAPONAI
skraidant vieno lėktuvo suge
SANKALBININKAI
z
ri atlyginimų mažinti iki 15 j
do motoras (o motorai tada
KAREIVIAI
NUBAUSTI
nuoš., I>et ne didinti. Tai di-! BERLYNAS, kovo 22. —
buvo dar nekokie). lėktuvas
TOKIJO, kovo 21. — iŠ
delis skirtumas.
Pasklydo gandai, kad kėsintų
lyg akmuo pasileido žemyn ir
RYMAS, kovo 21. — Už
Prez. Rooseveltas įspėjo si nužudyti Prūsijos premje Darbino praneša, kad japonų
nukrito Vaišvidhvos dvaro lan
baigta byla trims sankalbininkompanijas ir geležinkeliu i n
rų H. W. Goeringų.
kariuomenė pirmadien} turėjo
kuose, sutrupėdfcmas į skevel
kams, kurie kitados kėsinosi
kus, kad jie vestų derybas ir
Susprogusi bombla Unter kruvinų susirėmimų su neredras. Lakūnas mirtinai užsi
nužudyti premjerų Mussolinj.
•rastų taikai priemonių. Dery don Linden bulvare premjerui guliare kinų kariuomene. 24
mušė. Žuvęs lakūnas buvo pa
Du jų nubausta po 30 metų
'z
' 9 "4L
'J
W '
bos vedamos ir kol kas taika vos tik pravažiavus antomo- japonų kareiviai žuvo ir apie
laidotas Panemunės kapinėse.
kalėti ir viena® — 18 metų.
nenumatoma.
biliu.
60 sužeista.
Ant jo kapo stovi dar ir dabar
akmuo su užrašu, bet pavar
NAUJA TVARKA KAUNO
SERBAI PRIEŠ ŽYDUS
SUMOKĖTA DAUGIAU
2 KOMUNISTAMS ĮVYK
dės įskaityti jau nebegalima.
VIEŠBUČIAMS
DYTA MIRTIES BAUSMfi
MOKESČIŲ
Tas lakūnas buvo pats pirma
SERA.TEVAS, Jugoslavija,
sis, kuris žuvo beskraidydaKauno
viešbučiam*
ir
užva

kovo 21.
—
Serbai
studentai
KARALIAUČIUS, kovo 21.
Šiemet Chicagoj už vienų
mas Lietuvos padangėse. Tsb.
I
suardė čia sūrengtų Vokieti — Čia dviem komunistams metų bertainl federalinių mo žiuojamiems namams tvarkyti
jos žydų tremtinių koncertų įvykdyta mirties bausmė už kesčių už pajamas surinkta sudarytos naujos taisyklės,
TOKIJO, kovo 21. - Hako». «
žydų pabėgėlių naudai. Stu vieno nacio smogiko nužudy- 6 milijonai dolerių daugiau kuriomis įvedama daug griež date miesto dalis išdegė. Spė
dentai šaukė už Hitlerį.
i m.ų.
negu 1933 metais tų pat laiką. tesnė tvarka bei priežiūrai
jama šimtai žmonių žuvę.

SEPTYNI ŽUVO GAISRE
NEW YORKE
;

Kada tas bus įvykdyta, Pilsuds
kis, esą, pasitrauks iš
aktyvios politikos j

J

PAVASARIS ATĖJO
SU ŠALČIU

GAUTA Iš LIETUVOS
10,000 LITŲ JONUŠO
SKRIDIMUI

Vakar rytų prasidėjo pava
sario laikotarpis. Išryto bu”o
ALTASS komitetas
snu’ėta, atrodi bus dailus
eras. Popiet gi padangės ap kar jau gavo iš Lietuvos pri-

va

sitraukė, atsišųkė

iš

v.
žiemių siųstų per First National Ba

pusės smarkus vėjas »r iš nau nk aero klubo paskirtų stam
jo žymiai atšalo.
bių aukų antrų jam transatlan
tiniam skridimui sumoje 1.0,
000 litų ($1,661.10). J. J 11111šas-Janušauskas, kuris yra pa
1930 metais Chicagos gyven siryžęs antrąjį skridimų pnH
tojai refereiRbimu pripažino sėkmingai atlikti, šia Lietuvoj
naujų gatvėkarių ordinansų, aero klubo auka labai <lž
kurio svarbiausioji dalis, tai ginsi ir didžiuojasi, nes pajų
gatvėkarių ir viršutinių gelcž. to, kad jo drųsų žygį remia
kompanijų konsolidacija, - kad visa mūsų tauta.
turėti visuotinus trnnsferius.
Kitos aukos iš Amerikos
Iki šiol kompanijos nesutin liet. kolonijų atėjo: iš
ka ordinansų vykdyti. Randa rence, Mass. — $450.00; Cice
įvairiausių kliūčių. Chicagos ro — $64.75; ‘‘Lietuvos Ūki
majoras Kelly tadl ir pataria, ninko” dr-ja — $10.00; J. b"
kad miesto aldermonų taryba meilus ir P. Pralgauskas p
visiškai panaikintų tą 1930 nm $2.00.
tų ordinansų. Visuotinų gi
transferių klausimą gali sprę
sti valstybės prekybos komi
sija.
CHTCAOO IR API
Naujausiomis žiniomis, miesto taryba jau padėjo 1 šąli KftR. — šiandien iš dalb
'besuota ir šalta.
minėtų ordinansų.

PRIEŠ GATVfiKARIŲ
ORDINANSĄ

įau

ORAS

lt.

A
ori*'-

Ketvirtadienis, kovo 22, 1934
,'J.M-J. !,------- ■'■ ...'.lOA,.
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STREIKĄ ATIDtJUM

Prezidento Roosevelto prašymu Detroito
automobilių dirbtuvių darbininkų streikas atidėtas. Tai yra stambus laimėjimas abiem
■pusėm: tūkstančiai darbininkų ir toliau dirbs,
darbdaviai išvengs didelių nuostolių. Nors
Streiko pavojus dar nėra praėjęs, bet tik nu
eitas toliau, kad vesti derybas,' tačiau, reitikėtis, vyriausybė sugebės išlyginti skirtarp darbininkų reikalavimų ir darb
davių nusistatymo ir sutaikins. Taip pat,
manome, vyriausybė labiau palaikys darb:Binkų pusę, nes jų reikalavimai yra teisingi
, ir jie visai supuola su Prezideųto Roosevelto
is (NRA) gaivinti krašto gerovę. Darb
iai, kaip jau vakar minėjonie, ne tik nori
81 uškinti darbininkų unijai, bet taijl pat
ti kojų Prezidento sumanymams gerinrbipinkų būtį, užtikrinant • jiems teisin
gu Č atlyginimų žmoniškam pragyvenimui.
Kmp žinoma,'viso krašto stambieji kapitalis
tai .Organizuojasi ir per savųjų spaudų varo
lėlelę propagandų prieš vyriausybės žygius
,v. pajįfeti darbo žmonėftis kovoti su biauriu, ne
krikščionišku išnaudojimu.,

ii Jei bus išvengia .De^roĮto dartĮjninkų
’o, tai bus ir vyriausybės žynius faimė1 K
. Ir visas kraštas tno džiaugiasi, nes
Ii streikai duug žmonių įtraukia į vargų,
pgaraližiuoja visų ekonominį krašto gyvenimų
irčbendrai demoralizuoja žmones. Dėl to visi
laukiu, kad Prezidentas imtus teisėtų, bet
į. grąžtų žygių priversti darbdavius prisitai
kinti prie jo darbo programos ir patenkinti
|ua teisingus darbininkų reikalavimus.

»

- --------

KREDITO KLAUSIMU

dalės pažangos ir nepajėgta iat lankti krašto
iš ekonomines ir futsftsinėts depresijos dėl to,
kad jai trūksta lengvų kreditų. nes bankai
tebebijo skoliti. Pats Prezidentas mano, kad
dabai tuoju y yra reikalinga 700 milijonų do
lerių “veikiančio kapitalo”; smulkesnėms pra
monės įstaigoms, kurios, turėdamos kreditų,
užtikrintų pastovų darbų milijonams darbinjtkų. Pradžiai vyriausybė asignuotų tanr Rei
kalui per kredito bankus 140 milijonų dole
rių.
šis Prezidento sumanymas yra naudin
gas ir būtinai reikalingas. Jei jis praeis, be
abęjojimo, krašto pramonė pradės labiau ju
dėti.

......

j

Jį

Suvėluotas Gydymas

Katalikų Petsekiojimai

Rusai savo žiauriu elgesiu: metus. Bet Krymo karas šiuos
Rašo Dr. G. I. BLOŽiS
žmones buvo gerai"’įbauginę, jo planus suardė ir jis pats
Įvairumas žmonių tarpe yra kios literatūros, aiškinančios
nes jie varu privertė apie 9 nusinuodijo.
neapsakomas, ypatingai tarpe apie žmogaus sveikatų ir užsimilijonus katalikų uni jotų pri Apie vertinių katalikų į pra dailfoeios lyties. Jau kų jos su- laikymų, lai jau apsileidimas
imti pravoslavų tikybų, todėl voslavus jis buvo iš davus ke žino iš savo kainiinkų, tai, be i yra tokiame žemame sveikažmonės labai bijojo, kad vie lis slaptus įsakymus, o už at abejo, nuėję pas.gydytojų tuo- tos supratimo laipnyje stovėti.
nų gražių dienų visus katali sisakyinų priimti pravoslavų jau jį mokina ir duoda instruk
p.,-..",l u.u t.,;i......... , ♦ -pi.
k
jhj turį (,arvti
jaJ
kus nesupravoslavintų. Gan tikybos butų buvę tremiami ,icij
J
J
'
•' piase, kad as jai padaryčiau
das apie vertimų katalikų j Kįbir-i
° j^U M.V‘«vtojas nenori su t)|ldĮ (bliUge)> Pradėjęs pristačiatikius ėjo iš vyresnės ru Visi šie Mikalojau, I įsaky : jomia sUaitvtiSi tai jd5 lieka i
sų valdžios.
n,ui slaptu pakliuvo j Popie-i p,.astos nnomonSa visiems lu- rengti dantį, kuris palaikys
Prievartos būdu primesti ka Ž.UUS Grigaliau. XVIII runWI>.
(ll)1.ns tilteli, ji pąklausė, ar aš išim
tulikams ' pravoslavų tikyb» kas. Vien* kart* caras nuva-1 gvdytojas nekreįpia dėmesio siu gyvį iš to danties, kuris
LIETUVIŲ “SIAURUMAS’
rusai nelabai drįso, nes šiek žiavo į Ryną ir buvo pupos į jo|rill8 nwttin) patarimus. i palaikys tiltelį. Atsakiuu, kad
nereikia gyvio imti, nes dan
tiek privengė Vakarų
vakarų Europos priimtas. Kai tiK
tik Popiežių
Popiežius Žinoma,
*•
_ . •
kartais
vaistai, ku tis Vra svekas. Moteriškė ban
Lenkų spauda vis dar teberašo apie “bai ir Rymo. Jie viešai kol kas Grigalius XVIII pamatė carų,
riuos gydytojas sutelkia, ne dė mane įtikinti, kad išėmus
sius” lietuvių “žiaurumus”. Jų laikraščių re neišdrįsdami daiyti, tai pra tuoj jain pradėjo iškalbinėti,
gelbsti, tuomet užgirsti įvai gyvį dantis neskaudės ir bus
daktoriai savo nelaimingiems skaitytojams dėjo nuo valdininkų. Jie iš i ad jis labai persekiojus kata
rių užinetinėjimų ir nusiskun daug geriau. Iš sveiko dan
būtinai nori įkalbėti, kad Lietuvos lenkai y- pareigų nea.tleidp tų valdinin likus ir tuo varus juos į pra
dimų. Girdi, bučiau su savo ties gyvį imti, tai yra prasi
ra baisiai persekiojami, mušami if kalėjimuo kų, kurie priėmė pravoslavų garų. Caras ilgai įrodinėdama.naminėmis žolėmis pati išsi- žengimas prieš profesijos pri n
se laikomi. Del to nieko pasauly žiauresnio j tikybų. Rusas pppas gaudavo gynėsi, kad jis apie tai nieko
gydžius. Bet kuomet po ilgo cipus.
už lietuvį “pagonų” sunku būtų surasti.
'dideles teiueiejiskrikštijoka- nęžįnųs ir nieko nedarus; jei
Tas visas melagystes lenkai tiksliai sklei-Į tulikus valdininkus ir už tokį'kas darus, gal be jo žinios gydymosi su savo naminiais
Įspėdamas, kad ji manęs ne
vaistais: karčiais pipirais,
džia. Jie nori Visų savo tautų dar labiau’ nu- prikalbėjimų naujo žmogaus į Popiežius, negalėdamas įtikin
keptais cibuliais ir ‘red eross,’ prašytų iš sveiko danties gystatyti prieš Lietuvų. Vilniaus krašte gyve- pravoslavų tikybų gauna 5 rn- ti carų, liepė savo sekretoriui
atsibosta laukti pasveikimo, .vį išimti, nes yra didelė klai
naivius lenkus dar labiau sukursto jjrieš lie biius iš vyriausybės; taip pat ui nešti jo pasirašytus įsaky
tada ji kreipiasi prie dentislo da, vėliau tokį pavyzdį da
tuvius ir’ dėl to ten lenkai, nebesiakaitydarni jis kontroliuoja kunigus, kad mus, kur huvo smulkmeniškai
ir sako, kad ji nenori to dan viau: jeigu tvora tveriama ir
su jokio padorumo taisyklėmis, juos ižtikro jie unijotų gyvenamose vieto- išdėstyta apie persekiojimų ka
ties ištraukti, bet tikrenybėje mietus žemėje įkasame, tai tie
skaudžiai persekioja. Juk dar visai neseniai se, neatlikinėtų dvasinių rei- talikų Rusijoje. Po tais įsakvto danties mažai kas belikę, mietai taip ilgai ir tvirtai neVilniuje sukišta į kalėjimų visa eilė lietu kalų. Lietuvių tųrpe atsiras- mais buvo caro Mikalojaus i
net ir smegenys vietomis api- laiko, Ipūp mieto vietoj vartovių. Tai padaryta be jokio nusikaltimo ir be davo tokių valdiųįnkų perkri- parašas. Caras pakliuvo į nepuvę, o moteriškė nori įtikinti i jami žaliuojanti medžiai, kujokio pagrindo. Tuo pačiu kartu daug lietu kštų. Popas užliedavo parei- J labai malonių būklę; jis iš pigydytojų, kad ir ji pati galėtų rie dar turi pilnų gyvybę. Tas
Igas, kad toks perkrikštas su.ktumo l>ulo ir raudonavo. Afi
vių pradžios mokyklų uždaryta.
tų dantį išgydyti, tik burnojo , pats ir su dantimis. Jeigu mes
šavo šeimyna turėdavo eiti j kalojus I po to greitai iš PoNė vienam kitam pasaulio krašte lenkai
1 pavartosime sveikų ir su gycerkvę, bet norėdamas pereiti piežiaus rūmų išėjo. Be lo, pa- nėra patogumo kaip prieiti.
neturi tiek laisvės, kiek Lietuvoje. Kuomet
. į viu dantį tiltelio palaikymui,
atgal į katalikų, tikybų, buvo sakęs, kad toje vietoje nei jo
Tokie užsispyrimai nemažai
Vilniaus krašte pačių lietuvių lėšomis užlaitai tas dantis ilgiau laikys ne
siunčiamas į Sibįrų.
Tokiam
nei
jo
anūkų
koja
nestovės.
nesmagumų
gydytojui
prida<J
koipos mokyklos yra uždarinėjamos, lenkų
gu visas tiltelis. Tilteliui superkrikstni vietą buvo užtik- Taip ir įvyko: rusų carai nuo ‘ ro. Jeigu negydysi -/■ blogai,
mokyklos Lietuvoje valdžios pinigais yra už
sidėvėjus dar ir kitas tiltelis
to laiko Vatikane nesilankė. o jeigu gydysi, tai dar blo
rinta.
laikomos. Taip pat nieks netrukdo jų orga
Ne tik aukštesnioji nišų vy giau, nes dantis, kuriam ma bus galima ant to paties dan
Po kiek laiko rusai visuose
ties pridėti ir jis gali tiek
nizacijų veikimo, nors tas jų veikimas dažmiestuose pradėjo statydinti riausybė kalbėjo apie katali žai karubos belikę, išpuvęs, o
ilgai laikyti, kol žmogus 'gy
naį nustatytas prieš Lietuvos valstybę.
cerkves. Tam tikslui jie dary- kų supravoslavinitnų ir įvedi smegenys ir šaknys apimtos
vens. Žinoma, kartais kietų
inatUnklb
Taigi, lenku visi pusisknndimai neturi davo priverstinų
ikiiavų. Jie mų Rusijoje tautinėg bažny infekcijos. Toks dantis ilgai
jokio pagrindo.
Tai yra papustas lenkų ’ ta rinkliavą .(audjd«vo; kiebo- čios, bet tas buvo kalbama ii negali laikyti: , mėnesį kita, riešutų kandant ar vinį įsikali
dęs Randant ištraukti, nulūžta.
šmeižtas ir noras nustatyti ne tik lenkčiau-1 nuSr |UmiguįjflSw! h&ittlri- rusų valdininkų tarpe. Rusų
vėliau jis pradės pūliuoti ir Bet Čia jau nuotikio priežastis.
fos' bet viso pasaulio opinijų prie^ Liejuvų. į kus. Cerkv
visai karinirtkar> Mielių'''klebonui skaudėti. Kartais norėdamas
Bet jeigu iš tiltelį palaikančio
------ —------ -netoli bažnyčių, tikslu žmones Bylai dažnai sakydavo, kad patenkinti pacijantų, darai su
STAMBI AUKA IA LIETUVOS
Į patraukti. Bet ir tas jų dar- jis mokytųsi rusiškai, nes po lig jo noro, nors ir tikrai ži sveiko danties išinitume gyvį,
tai mes jam sutrumpintume
----------I bas nuėjo veltai: lietuviai li- kelerių metų jam reikėsių Mi- nai, kad sėkmės to viso gydy
gyveninių. Nes gyvio išėmimas
Lietuvos aero klubas jau prisiuntė 1H,OOO i<0 lietuviais 5r katalikais.
išias giedoti rusiškai. Bet jiems
mo neturės atitinkamų duvi- iš dnaties atima maisto cirlitų (Virš 1,600 dol.) lak. J. Janušausko t raus.
x
a
j tas klebonas atsakęs, kad nei
.....
. ...
*• m •
i Rusai, vartodami tokius me-1 ..
. . ......................... ,. ,ni). <5,a gydytojau ir atšalu- kl,iiat.įj)>( „ k„,„11(.t lliai>to
atlantimam skridimui jiaremti. laL yra paI , x
>- I B-S nei lo įpėdiniai, nei ipe.di- ria radrtyjo, kanoje pala-k, ,gauna, ir gvvyWs n6ra Tok„
...
••i-ii
-i
•• x • i torius is katalikų užsitrankė r.’ ...... A
•
Žymėtinas Įvyurs. Ligšiol Amerikos lietuviai
.
.
. imu įpėdiniai to nesulauksiu. kaltu ir nežmain, tačiau pa.-,-1 ,lantis ilgai n(lgaĮi s,0TfĮi ir
,
x
•
i
į reapvkanta. Is lietuvių, unvi
‘
Zl , . , ,
buvo pratę siųsti savo gausingas aukas viA
,
[Ir rusų spauda kaip kada mi
tokiems Lietuvos reikalams, bet dabar lilk. į° n\^Tfa»re P FS sidžiaugdavo iš būsimų pravo jautas nepagalvoja, kad ne gy , jo tarnavinia., nėra uį,ikrin.
dytojas kaltas, bet jis1 pats, tas. Todėl, nėra rekalo iš svei
,
.
,
.
, . y t• x
i
t- frontas kovoti prieš tusūs.
.
» ,
,
,
.
Janusauskas patraukė įs Lietuvos aukas a.
slavų. Jie rašydavo, kad viemerikiečių žygiui paremti. Šia įvykis lietu Bet blogiausift. katalikams nų gražių dienų išvysime lie kuris instruktavo gydytojų, ko danties gyvis imti. Tiltelis

•, Nohcntai Prezidentas Roogeveltas pasiūlė
kengresui labai reikalingų kraštui bilių, su
lig kurio būt nustatyta dvylika kredito ban
kų pramonei po vienų kiekvienam “federal
bva” rajonu, kurie galėtų skolinti pinias pramonės reikalams.
J Jungtiniu Valstybių pra ui ode nedaro di-1
..č,.,.

-------- »»U-'a

arba prisegtas prie sveiko danties
viuose kelia pasididžiavimų, kad Lietuva buvo tada/kai patę /m^lj ca tuvių, latvių ir estų tautas po kų jis turi su jo liga,
šiandien jau tiek stipri, jog ir savo išeivijos ras Mikalojus i fefidėjo rūpi tusu pravoslavų “šventosios į danties liga daryti,
Į daug tvirčiau laiko ir ilgesnį
I
žygius ne tik moraliniai,• bet ir medžaginiai ntis katalikų .tikybos reika- tikvbos” vėliava.
Einant šių dienų progresu, tamavmų suteikia. Taigi negali paremti. Jei toks kooperavimas tarp Lie-j lais. Jis buvo pasiniošęs visus
NĮrkalojus L pralošęs Kj-y- kuomet laikraščiai pilni viso- verta vilkiti, nes ko ilgiau
tuvos ir Amerikos Lietuvių visuomenės vi- katalikus paveikti prarvosla
«uia būt,), mūs, tautai kur kas geriau sek- vais. Si- gandai ’ vaikščiojo'kar’’
ir
j kių patarimų ir kuomet yralluuki, tai blogiau, dur ir kišeįieišjiasakytas skaičius kito- nė labiau nukenčia.
prieš Krymo kyų, apie 1852 ■
(Tęsinys 4 pusi.)
Ina.

Vi• C' Oa.L CLUl IX' iLICFL d* 1!

Na, kų gi, jei tu taip jau nori
— Dovanų? Clia-cha-elia-eha! Dova
~~ ^Ur €^n’’ Tūtnutif — klausia urė.*
das ir šypso. Šypso dėlto, kad jam gera, nų — tu vargdienis — šviesiam kunigai šviesiam kunigaikščiui įtikti, leidžiu. Nešk
i malonu, linksma ir nieko "nebaisu. Galva kščiui. Ber negi tu manai, vargše, kuni* dvaran savo dovhnų. Tik atminki: jei
teiksis valdovas už tai kų tau duoti —
j>68 urėdų, tižią nuo rincko vyno; ne tiek gaikštis teiksis priimt tavo dovanų?
1?;'
(Tęsinys)
— Tikiu — maloningasai priims ma visa perpus su manim! Supranti?
nuo vynelio, kiek nuo kunigaikščio malo*
M
— Suprantu, maloningas.
; žmonių minia it jūros banga: kar nės.
no dovanų.
— Tinki?
kunigaikščio karieta teff ir ji rieda pasUrėdas" vaiposi it nebežino, kų besa
— Nu jūs, mužikai! Matvkit dabar,
— Tinku — visų gerasai...
L rėdo akys tik žybt — žybt! Svšvil- koks jūsų dvaro urėdas galingas ir visa- kyti.
— Na, tai drožk dabar stačiai į rū-«
pia ore bizbrras — atslūgsta minia. Ir valis: jo gi namuose pats kunigaikštis
— Tai jiarodyk man tų savo doyanų,
mus..Tik valandikę palauk, ir. aš tuoj ten
▼ėt išpaskui. Jaut? urėdas daug kuo esųs Sapieka riesi, linksminasi, puotauja, šoka — liepia Tmuučiui.
kaltas ir baudžiauninkams ir pačiam kuni nebe pirmų dienų, ir ne paskutinę. Urėdo
~ Negaliu. Vien šviesiausiajam skir-j. būsiu.
gaikščiui. Įbaugino jisai vargdienius dar žmonai rankeles bučiuoja, mandrins žode tu jinai...
Ir vėl — girgžt, girgžt, girgžt — snie
kunigaikščiui prieš atvykstant. Girdi:
Urėdas dar labiau pasivaipė: leisti —■ gas jm> batais: Tumutis į aukštus rūmus,
lius jai kalba. Ar girdite jūs — vergai
- (/— Kas šviesiausiam prasižios ar apie — nuskurčliai *!
neleisti vargšo įws ocunigaikštį. Mato: o urėdas į senų rūsį.
*
•
javų gabenimų Rygon j Vilnių, kas bent
Muzika paliovė grojusi menuetų. Iki
.maiše kažkas tluzginas. Įdomu! Na, tegu.
Tyii
pakrypę
lūšnos,
lyg
nusiminę,
puse žodžio užsimins apie negyvai nuplnk-r- mano sau — atiduoda Tumulis jam sa šiol dvaro rūmuos nematytų aukštų sve?
J uozų ir Domininkų Valiūlinį ar dar lyg nusižeminę. M’yli ir lūšnose bwilsį žmo ro dovanų. Tada kunigaikščio malonė uo čių linksmi pripildė kolumnuotų salę. Juonės. Tik dvaras ūžia. — lyg Kaukas iki
kaį šnekos ir džiugesio bei nusistebėji
^Spie kitkų — tam gyvam liepaiu skarų
debesų šokinėja. 'Trimitų ir būgnų garsai la! vargdieniui, bet jam pačiam — urėdui
Balupti ir -druska žaizdas pasūdyti!
mo garsai siautė keistu kuždesiu visų, sa
teks.
it voratinklis skečias. Ir kas tik nugirsta
Neapkentė prasti žmoncliai dvaro u— Parduok, — sako urėdas, -r- man lę iki pat lubų. Kapelijos griežikai, sėdė
neramų dvaro puotų garsų, tus pats tuoj
ėdo, neapkentė
bet tylėjo. Ir būtų, radami aukštoj galerijoj, gyvai jautė to
nntyla. fcirdųi apsąla ir Jūpoūe sustingsta: savo dovaną, Mintų muštinių gausi.
, taip lylė.įę vi.-i iki grabo lentos, jei
kuždesio stebėtinų šnekų: jei kuJdesys
N<ų
—
sako
Tututis,
—
parduot
nė
—
ViesjitttiK..
Tumulis.
nutildavo — suprask, kad šviesusis eina,
dykai
atiduot negaliu. Nes kam žadėjau
—
Na,
kų
gi
Tnmuti!
Kų
čiA
turi
> Užsimetė Tuniutis maišą su lape ir
ar nori .kalbėti; jei visa ūmai pavirsta
—
turiu pats atiduoti, y'
maiše*
tini
man
kų
atnešei*
Purtnlyk,
—
fžin ant p'čių ir - girgžt, girgžt, girgžt
vientysu Sugždesiu — suprask, kad sve
lėtais tvirtais žingsninis nužingsniavo klausia dvaio urėdas.
Pamušto dar, pagalvojo urėdas; visa, čius kvieČįa. prie stalo. O jei kuždesys
•— Ne, maloningas nrėde. Aš ne tams regis, apsvarstė, suntetė ir pramatė, taip keistu linksmumu suaidėja,. tai reiškia,
iai į dvąrį|. Pakeliui susitinka stora
pilvį, il-gnfl -į,-raudonskruostį dvaro urėdų. tai, bet šviesiausiajam dovanų atnešiau.
bus gerai, kaip sumanė ir taria:
kad metas groti.

kįC

Up

* •
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Bet šį kurtų kilęs ūmai visoj salėj
kuždesys nei į vienų tų — savo ypatin
gai raiškiomis žymėmis — nebuvo pami
šus. Griežikai žiūri į salę; ogi ten viduraslyje kažkoks keliaklūpščias baudžiauni
nkas, aukštame linksnių ir žingeidaujun-,
čių svečių rate — riša pakulinį maišų.
Tarp svečių patsai kunigaikštis Sapieka.
Sėdi krėsle ir šypso dairydamasis čia į
kitų kalbinančių jį dailių viešnių. Čion
pąt ir urėdas besųs.

— Na ‘gerai, gerai žmogvli, — sako
lyg rimtai, lyg juokom kunigaikštis; —
Rodyk savo gyvus stebuklus.
Tumutis pakėlė maišų už apačios ir
iškrėtė.
— I)ievr...
Kažkas krūptelėjo. Kiti gi ėmė gar
siai stebėtis. Lapė pajutusi laisvę, paštui
gnliu vyksi — vyksti O lydis saVo nemirksinčioiii akim kažkaip aršiai žiūrėda
mas rodėsi to keislo komedinio būdo“l)o
ton'”, kuri kunigaikščiui teko kartų ma
tyti vaidinant linksmus juokingus špo
sus karaliaus rūmuos.

(Daugiau bus)

I
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Ketvirtadunls, kovo 22, 1934
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dėjo plisti baisį atskala, pra- Nuliūdusi, apsiverkusi naš praneša, kad, pranešus Pitts-j vakare pas kun. J. M. Vaiš- ir mes stoti į kovų. su bedic• salėjo nea|>sakoniai didelis ka laitė sugrįžusi namo rado mo burgho dioeezijos vyskupui a- norų, 409 Tahor St., Esplen, \vbe po Federacijos vėliava.
talikų persekiojimas j r pris- tinų iš alkio ir nuo šalėio Iš pie suorganizavimų Federacl- Pittsburgh.
r
,
Federacija yra užgirta ir pa
■ paudimas. Protestonai galėjo mirštam ių.
■jos apskričio, gautu utsukyA. Paleckis, sekr.
laiminta netik Jo KkseelencL
B L I, A K C 1 J *<) H Al) RE S A S :
' skriausti ir niekinti kutalikus,
1 mas, kuriame pareikšta, kad
jos
mūsų vyskupo, bet ir kilų
Gyvendamas nekaltų ašaro
t
Pittsburgh’o Lietuvių Žinios
kiek rfk jiems pūtiko, nes vai-*
Amerikos vyskupų.
mis ir vargšų skriaudomis tu
P. O. Box 542, Bridgeville, Pa.
OTHnDUO I AMICIIIIIAd' ftimne siu<įrįnkin,e dalyvaus
■džiu leido tai daryti; ji mane
rtuolis leidėjas pajuto nera
KOSTANTAS J. VAIŠNORAS, generalis agentas
tokiu būdu greičiausiai išnai-,
ir kalbos vienus Federacijos ‘
2013 Carson Street, S. S. Pittsburgh, Pa.
mių sužino. Norėdamas , save
1 tinsianti kutalikus.
, . .
. . Į(\.ntro valdybose narvs ir ke-.
Telephone Hemlock 2204
Z
nuraminti, nutarė su šeimyna
Dvasios vadas ir vice pirmi-1 otut td Trrontbro vata ■ .'t
•
PIJAI
IR
VISOMe
KATA,
Vieno miesto krašte gyveno
! Irtas Apskričio
Apskričio vablvbos
valdybos ne
na
juromis [įasivažinėtį ir gerus 'ninkas praneša, kavl organiza-',' hki^koMS DRAUGIJOMS
Į labui neturtinga katalikų šei
rių. Bus ko pasiklausyti. ">.•;•
laikus turėti. Pirma, antra die eijos reikalais lankėsi pus kun. j
_____
DARBĄ!
myna. Tėvui mirus, paliko na
Turimo atsiminti, kud šian
nn linksniui praėjo. Skriaudi- ftimkevičių, North Side. Kun.' North Side
Kviečiu
pif
dien nebei žtenkn mums, Kata
šlė motina per daug metų gu
kas valgė, gėrė ir šoko, bet ftimkevičius komisijų prielan rupijos komitetų, visų kfttalilikams, tik antraeilę rolę loš
šventieji Jubiliejaus metai, susirinkime paduokit įnešimo linti ant patalo. Jos dukrelė, trečių dienų užėjo baisį audra. kiai sutiko*ir Federacijos or- kiškų draugijų valdybas ir
ti. Laikas vienytis, laikas su
viena
Praslinko 19 šimtmečių nuo prisidėti prie apskričio. žod- apie.. 19 metų. amžiaus,
.
Ijaivų išnešė iš kelio ir uime- ’ ganizavimui pritarė. Suorganl- sus parapijonus į suširinkimų, ejjį j vienybę prieš vienų be
Paskutinės Vakarienės,
ftv. žiu, lai kiekvienas lietuvis
tė ant uolų. yisi keleiviai pri-' zavunui Federacijos skyriaus lini tingų) sekmad., balandžio n,Įr,j priešą, prieš bedievybę,
t
iną.
Kaipo
katalikė,
jį
nega
Sakramento įsteigimo ir Kris-'gul teikia apskričiui moralę ir
pėrė; išsigelbėjo tik turtuolis ir prisidėjimui prie apskričio 8 d., po sumos reikale prisidė- ku(j aeluiungiaų galėtumėm ko
Įėjo gauti atsakančio ir teisin
taus mirties. Mes apie tai ne-1 kitokią paramų.
su žmona, kurie per tris die- šaukiamas North Side kfftali-•
gai apmokamo darbo. Todėl • nas buvo ant šaltos ttplos: be |kiškųjų*dr-jų susirinkimas ko- jimo prie Amerikos Lietuvių [ votr jr veiktikataTikiškojeir
kartų girdėjom, vienok, kada-, Visi žinome, kad spausdin
buvo priversta mėginti savo| valgio ir be apdaro.-. Priėjo į vo 25 d., 4 vai. popiet, į l)un- Komos Katalikų Iteracijos ir j lttutlškoje dirvoje. Todgl visi’ /; j
ugi ti« dalykai yra begalinės' tas žodis turi didelę reikšmę
'gabumus rašymu pasakaičių į,'1 turtuoliui mirties valanda. Jo ' gų žengimo parapijos svetai- suorganizavimo tos Federaei-},skaitlingai dalyvaukite šitame
svarbos ne pro šalį bus pakar.
.
...
.
jos skyriaus katalikiškam vei susirinkime. Nepamirškite lai
1
‘
< musų gyvenime. \ įenok ne dramatinių veikalų. Našlaitė,
nkyse stojo toji nekalta, var- nę. Apskričio valdyba paskyrė kimui.
toti.
; visi įvertiname pilnai kų duo- turėdama mintyje pareigą ge
ko ir vietos:
gšė
katalikė
mergaitė, kurią tame susirinkime dalyvauti Fe Toksai ym ftv. Tėvo Popie
Apaštulai
ir
pirmieji
krikš,
.
,
,
w
‘
1
•'
i da gera ar bloga spauda. Mes lbėti savo sergančių motinų,
. SEKMAD.,
jįs taip baisiai nuskriaudė. Į deracijos Centro valdybos načionvs noriai galvas
guldė
už turime
. .
.
, .. tobulais,
. , , •
žiaus
Pijaus
XI
noras,
kad
e
®
stengtis
tapti
visas savo jėgas dėjo, kad pa Mato ją nudriskusių, išalkn Įrj kun. M. J. Kazėną, pimiiKristaus mokslą. Pirmųjų kri- k .
mflglJ T6vas yra ,obu.
rašius gerų knygų, nes tik to sią, sušalusių. Mato jos moti- įninką, sekretorių ir J. G reli pasauliečiai ateitų dvasiškiai
kir-mnių kankinių kraujas ta- |as Negeibės.
paJtilti
ua
į pagalbą apaštalavimo darbe.
kiu būdu galės pati užsilaiky nu iš bado ir nuo šalčio įnirš- [liūną.
sėkla, iš kurios dygsta -|,ikybog ar <loros srity betiky.
Tasai pasauliečių Lietuvių Ka
Kovo'7.< mirė jauna 'darbš
ti ir gelbėti sergančių motinų. (ančių. Norėtų jis greičiau nuuga nauji krikščionys. Pie- . bjn- ar (gink I)ieve) prie-ti.
Svarstoma seimelio rengimo talikų apaštalavimais yra. vyk- ti sodalietė Domicėlė Vielii
Dienas ir naktis pašventė sė
iari brangus Kristaus moks-; kybinė spauda Mos nevalgom
mirti, bet negaj, o_ sųžinė bai-jre^aĮas Kadangi apie Vely-'domas*per Federacijų, kurios Paliko nuliūdime senus tė^e<■
las, kol, pagalios, aukšto kri-'i kas pakliūva po ranka, vienok dėdama prie tamsios lempos šiai gria ia.
. ėjo sau smi- . ag
įvaįrįas parapijas esti skyriai gyvuoja jau beveik vįT liūs, tris sesutes ir du brolius.
ir
šaltame
kambarėly,
kad
kščioniško idealo vedama, ftv. nevienas iš. mūsų nepaiso, ko
is į ger ę p i,
ga ėtų jęetu.rįawje§įnit valandų atlai-' sose Lietuvių Romos Katalikų Laidotuvės įvyko kovo 10 d.
užtrokšti. Pradėjo plaukus * j . ir po to trumpas laikas parapijose. Todėl ir mes ue- Kun. A. ftimkevįčius atlaikė
Apaštališka Bažnyčia tampa' li į moralį maistų vartoja, ko greičiau parašytų.
Baigusi savo ilgų ir sunkų nuo galvos rauti įr šaukti į i
katalikiška (visuotina) Baž kius laikraščius ar knygas
prisirengimui ir kadangi (sur Įgalime atsilikti nu© kitų Retu už velionę iškilmingas šv. Mi
darbų, dideliu džiaugsmu sku šavo žmonų. Užmušk
nyčia.
Užmušk mane j
patvrimo) spaudos plati-Į vių katalikų veikimo. Turime šias ir nulydėjo į kapus.
X
skaito. Jeigu visi katalikai me
*
' 1
Įvairių rasių, įvairių tautų stų skaitę nekatalikiškus lai binos pas leidėjų tikėdamos skriaudiką. AtUtak man gyvy nimo darbas
__
esti sėkmingesnis
žmonės išpažįsta Kristaus ti kraščius, pakeistų juos gerais, parduoti savo sunkų darbų, bų, kad aš nebematyčiau tos) rudenį, todėl, po ilgų diskusi
kėjimų; skaito sau už garbę katalikiškais — mūsų spauda nes nuo to priklausė jos ir nuskriaustos našlaitės!” Ga jų, nutarta seimelį atidėti iki
lutinai pats perplėšė sau gebūti katalikais. Misijonieriaį pagerėtų turiniu ir kitais at sergančios motinos gyvybė.
rudens. Vietoj seimelio, nutar
*
t"'
rklę
ir
baisiai
riiirė.
Visas
jam
tūkstančius žmonių atverčia žvilgiais.
Turtuolis knygų leidėjas,
ta rengti paskaitas po atski
prie Kristaus. Nemažas skai
Jei taip, Tai neužmiršk, kad dienraščio “Drau
nuodugniai
išklausinėjęs naš baisumas ir kentėjimas buvo ras kolonijas ir tokiu būdu re
Tat, į darbų, gerbiamieji!
—
didelė
skriauda
našlaitės,
čius garsių vyrų (kaip Pr. II.
go
”
laivakorčių skyrius aprūpins visus Tamstos k»- Į
laitę ir supratęs, kad jinai
ngti seimeliui dirvą. Iki seka-1
Skaitykime
ir
platinkime
ka

neturtingos mergaitės.
E. Cory) pamato tiesų. — pe
lionės reikalus, Išgau.s reikalingus dokumentus, iš
neturi užtarytojų, net dar yra
nčio apskričio valdybos posėtalikiškus
laikraščius
bei
kny

Kitą
sykį
bus
daugiau.
reina katalikyhėn.
katalikė, labai rūsčiai atsakė:
Mžio nutarta nužiūrėti tinka- I rašys laivakortę geriausiais ir patogiausiais laivais.
gas. Geros spaudos platinimas
J.
V.
S
mą kiekvienai kolonijai pas-i Per “Draugo” agentūrų bile kada galite važiuoti į
Daugelis ir lietuvių ištiki tai apaštalavimas kurio kiek “Ateik už mėnesio, tada tik
Lietuvą, bet ypatingo dėmesio kreipiame į šias eks
kaitoms laiką ir kalbėtojus.
mai laikosi Katalikų Bažny vienas galį ir turėtų imtis kol aš žinosiu, ar tavo veikalas ykursijas:
7^ ..5!
čios, tik maža dalis mūsų bro mūsų tarpe neliks laikraščių, ra ko vertas, ar ne”.
Kun. A. Jurgutis aiškina ka
Nusiminusi, išalkusi, sušalu
lių pasiduoda suvadžiotojams., kurie j. m#R tyfiojasi ir
BALANDŽIO 11 D., Hollandtalikiškos spaudos svarbą, ra
si,
drebėdama mergaitė eina
Vietoj tikros Katalikų Bažny-j„okia vis tai. kas |||ums 5ve.
gina platinai.“Pittsburgho Ži America laivu “S. S. STĄTENDAM”
namo tuščiomis.rankomis; ji Į
fios, turinčios visų- eilę bran-jnta
branRU
nias”. ėiirasti korespondentų,
1 neturi ko parnešti savo silp
GEGUŽES MBN. 26 D. Scandi-•
gn, tradicijų, maža saujelė lie, ])(|r R
rta
kurie paduotų bėgamąsias ži
nai motinai. Grįžusi į savo ša
tuvių įsisteigia nezaliezninkų ... .......
nias iš TToniestead ir kitų ko navian-Amerikos linijos laivu “FRE
,
, , 3 v
.
i lietuviai, katalikai!
ltą grįtelę apkabino silpnos Kovo 13 d. Federacijos Pittskuopelę, kūnų, žmonių šuva-!
lonijų.
DERIK VIII
motinos veidą, graudžiai pra burgbo apskričio valdyba laidžiojimui vadina tautiška ka-|
Sekantis
Federacijos
Apekri
cirko ir tokiu būdu viena ki- k6
P08«'i P” k,,n
talikiška bažnyčia. Matomai, !
BIRŽELIO 16 D., Cunard laivų
čio valdybos ...
posėdis nutarta
tą
nuramino.
Perilgai
buvo
nal^'
l'
a2
^
n
^i"
......
žodis katalikas - katalikiškas
linijos laivu “ I
Mitai laukti mčtieaio, ne. 5aApskričio vien pinrnuinka. hukytĮ balaudz.o 18 d., 7 vai.
yra labai mėgiamas visokių
Norintieji vykti su šiais
kuriais vyksta
ltis ir alkis be miėlaširdvstės
nuo katalikybės atsimetėlių,
ekskursijos į LIETUVOS EUCFTARISTTNĮ KON
spaudė.
, •
nes jie jį vartoja neatsižvelg-|
GRESĄ, pradėkite ruoštis iš anksto, ir -dėl vilkių j
DIEVAS BAUDŽIA UŽ
Perskaitęs turtuolis našlai
darni į to žodžio prasmę. Maža'
informacijų kreipkitės į" .
X'
PRASIKALTIMUS
tės raštus pamatė, kad tai
atsimetėlių kuopelė lenkianti!
galvas tokiam pat paklydėliuiI
----------“aukso kasyklos”; tuojau pa
lenkui turi drąsos vadintis ka-. RAULAS: — Jonai, aš jfl- matė darbininkus, kurie kny
talikiška (visuotina) bažnyčia. J s9 taip lengvai nepaleisiu, nes gą perrašė, permainė antgalvį,
vys
Jų sekta nėra nei katalikiška, idėjai paaiškinti apie teisin atspausdino ir pradėjo tūks
Pridėto ark. Jurgio
iai apaštališka, nei šventa;fg4 Dievo žmonėms atlyginimų tančiais pardavinėti* Knyga
Ganytojiški
Laiškai.
žodžiu, neturi jokių tikro tikė—Siame gyvenime iš mūsų pa buvo tokia, kokios žmonės la
jinio požymių. Yra tik užsi-!’^1! gyveninio aplinkybių.
bai pageidavo.
,
spyrėlčų- kuopelė, nusi ink usi .JONAS: — Atsiprašau, Rau
Netrukus turtuolis žymiai
lai, kad aš pertraukiau mūsų padidino savo turtus. O kuo
nuo šv. Petro uolos.
Cit nuplMk:
ll '
ii Ci
kalbą. Taigi, nors dabar pa met našlaitė nuėjo pas leidė
••DRAUGAS", 2tltt 80. OAKIJSV AVĖ., Chicago, T4.
Šventieji metai yra malonių’ aj$kjn8įu
ją paklausti, kiek jos darbas
Siunčiu SI.»O už kuriuos atMųaklte man knyg* “ARKIVYSKUPAS
metai, tat, į darbą apsileidė-Į RAULAS: -.Apie ka tai vertas, turtuolis metė jai jos
JURGIS MATULEVIČIU8.”
bieašo
J.a. ir nezaliežninkai! įtaikąs, btWj Jonai,
rašius, ir, su didžiausia panie
I
Vnrdaa. Pavardė
liautis lošti komedijų su savo
— Apie artimo ka, išvarė, sakydamas: “Jūsų
išganymu! lyrikas -grįsti prie
Mano adreaas . .
skriaudą. Septynioliktame ši laštoį nieko neverti; eik natikrai šventos (nes turi savo
mtmetyje Anglijoje, kada pra-mo ir daugiau nepasirodyk”
tarpe šventųjų ir prie šventu
------------------- --------- -- ----------------------------------------------------- —
—mo veda) tikros Romos Kata
likų (visuotinos) Apaštališkos
Bažnyčios.
in our
Mes gi, kurie vienybėje esa
me su šv. Bažnyčia, turėtume
mesti nerangumų ar indiferen
tizmą; išgirsti ftv.
para
ginimą stoti aktyviai į katali
kiškąjį darbą. Ką mes turime
daryti? fttai, tapo įsteigtas
Katalikų Federacijos Apskri
tys, apie kurį turėtų spiestis
visokis tautiškai - katalikiš
kas veikimas. I*imias reikalas
yra gerai susiorganizuoti. Yra
dar parapijų ir draugijų, ne
priklausančių apskričiui. Kie
kvienas pradėkime darbą nuo
savęs. Ateinančiame draugijos
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nės kaip avinai sušoks į cerk-i Kalbama, kad gengei vadova
nes tai dienu paminėjimo jsta-,
Vyrų bažnytinis choras ene-.
ves. Bet taip neįvyko.
vę šiaučiai lietuviai bolševi
tymo Svč. Sakramento ir Ku-Į
rgtngai mokinusį giedoti nau-'
1877-78 metais rusai karia kai. Vyriausia^ vadas prieš
nigystės. Kiekvienas turėtų
jas mišias ir kitas giesmes.
(Tęsinys
iš
2
pusi.)
vo su turkais, norėdami
iš tris metus buvęs išvykęs į
pasinaudoti
Atsidėję rengiasi Velykoms ir
dašimtiškos
spaudos
pranašuKun.
Kazėnas'kt! iš kovo 16 i 17 d- piktada žada parodyti, kų guli padu
turkų globos išvaduoti Balka Rusiją. Spaustuvei rusta pu-s
riai laidare nuostolių Šv. Vin ryti ištvermingus darbas. V. vimaį neišsipildė. Kad rusų nų valstybes. Berlyne buvo vienų bolševikų vadų; jo pab
buvo rimtai ‘ruoštasi tas pa kongresas.
cento parapijos mokyklai. Pro
Ten rusui gavo gelbininkas vieno lenkų laik
daryti, lai patvirtina laktai, daug vėjo už persekiojimų tau- raščio intertaipistas.
užpakalines duris, kurių ran
nes jie be maldaknygių, kate., (l| savo kra5u h. icmg
—-wr------kenos retežėliu surakintos, kad
kizmii ir kitokiu turinio apuo; tarta |abaį 1K.sirfU)i,ltl Balka.
Praeitų sekmadienį mūsų vaikai nedarinėtų, piukleliu
Katalikams netinka ir tosdintų “graždanka” knygų'
klebonas per sumų pasakė la nupjovę retežį įėjo į vidų ir
i I"'1. !3‘?t'?.n?P'i^‘“1SOU,ybC’iki“
nors nestoja
Sid3. — Didžiojoje Sa lųįi gražų pamokslų apie mui- į
į taip |>at buvo atspausdinę mi jo pasižiūrėti tvarkos namie,
Vincento Lyceųm vaiki
yaiteje iSv.
putėje
šv. K
Kazimiero K- K-Į
kada reikia melstis ir kur nų klūbų, kurio durys taip pat Youngstown, 0. — Ketvir- šiolus ir kitas bažnytines kpv- pas save, nes, sakė anglų lor atvirai į kovą prieš tikėjimų,
bet ir negina tikėjimo, nei
\ bažnyčioje bus sekanti tvarka: geriausiai melstis.
buvo užrakintos su/‘nait lak’. tųjį gavėnios sekmadienį niū gU8.
das Bikonsfild'as. rusų valsty- nesirūpina katalikų reikalais.
-1) 1 ........ 11.... 1
B? Pirmadienį, antradienį ir
•■ tautos
. . .kenčia nuo jų ‘,glo
Mį
Melstis reikia visumos ir vi Negalėdami atrakinti, norėjo sų klebonas pasakė laimi gra- j liusui visokioms priemonėms
1
I .beje
'trečiadienį viskas, kaip papra I sur, bet geriausiai bažnyčioje spynų išlaušti. Negalėjo. Ta žų pamokslų, kuip .Jėzus pa • kenkė katalikams. Kaip tik
bos’. Mat. šie rusų darbai bustai. Ketvirtadienį Mišios Sv. Į klttUsant Mišių šv. Tarp kitko da duryse skylę išpjovė, atsi valgydino 5000 tyrų, neskai 1 atsirado marijavitų sekta, ru
r ......
ivo žinomi Europoje ir jie, bi- A Ifir^rtlVDr
8 vai. ryto. Po Mišių šv. pro-. j^sake įdomų jiavyzdį, kaip darė ir iš klūbo išnešė įvairių tant moterų ir vaikų, su-pen-^ rm j,emu davė d.dehy temų,. I |odailv„kar|f valstybi„. hij , SVItZtNYDE
kiom • miežinėni duonom ii Jje, pav. galėjo visur sakyti
cesija į “kalėjimų”; joje, da- pasauliečiai apaštalauja, kadjdaiktų
jo katalikus versti pravosla-;
dviem žuvim.
;<• lyvauja mokyklom vaikai. B&- paklydusį atvesti prie maldos.
prakalbus. Katalikams tas ne- vais.
Kų tik išėjo iš sjiaudos nauja
1
Pamokslininkas
taip
aiškiai
i
buvo
galima,
taip
pat
net
ne
’ žny&ios lankymas ir adoracija
Štai, pasikalbėjimas senutės
Praėjusį sekmad. Šv. Prah
labai įdomi knyga '
visų dienų iki vėlybam va- su bedieviu.
ciškaus Seserų- Rėmėjų skyr. išdėstė Viešpaties padaryti} į leisdavo eiti per miestų proce
karui. Toje udoracijoje daly , Senutė vakare skubiai eina laikė sus-mų. Rėmėjos-ai žada stebuklų, kad kiekvienas, klau sijoms.
Rusai bamlė visokias prie
vauja ypatingai vyrai, Šv. Jė gatve. Sutinka jų bedievukas suruošti kokių pramogų sese santis galėjo pilnai suprasti,
kų tas stebuklas reiškiu ir dėf mones katalikus pritraukti
— girtuoklėlis.
rų naudai.
I
ko
av j
jis
io buvo
mu » u padalytas,
i j v
į
.'i iv savęs.
» y
i
cioniiuiiv ii
\ nr |
.
prie
Paskutinė
ir kvaiBenktadįenį rytinės pamaldos BEDIEVUKAS: — Kur taip
! Atsiminimai iš 1905 — 1914
.
Y.
— Jei
Po
pamaldų
teko
man
susi,
liausiu
priemonė
buvo
pavar-į
Binghamton,
N
pergyventų laikų
*>8 vai.; Kryžiams adoracija, Mi skubiniesi senute?
Darbai dar nepergeriausiai
I
k
;
galį
dir
tikti
su
vienu
lietuviu,
kuris
teta
—
statyti
.cerkves
netoli
|
^
cdela,le
vvriausj
šios šv., Šv. SakrsmlMitas per
J bažnyčių, sū eina. Seniai kalbama, kad įtonešamas į “grabų’7 kuriame imli, į .bažnyčių j Jėzau Šir n i pan i jos turi didelius užsaųy- retkarčiais užeina į bažnyčių, i bažnyčių. Jie manė, kati žmo-'i Įbti pinigus, tai kodėl negali
jų dirbti paprasti šiaučiai f, Šio
, pasilieka iki sekmadienio rV- dies pamaldas. Ar negirdėjai, mus, bet kol kas dar nepra- Man pasakius, kud šiandien
Žmogus katalikas labai save mis dienomis Binghamtono
tadienjp vakare 7:301had jau Jurgis paskambino va įdeda dirbti. Žmonėms jau nu- kunigas labai gražų pamokslų
apie
••
r
pasakė apie reikalų atlikti a žemina gerai nepažindamas ti- j laikraščiai plačiai rašo
stacijos ir šv. Kryžiaus relik rpų?
sibodo belaukiant.
pie Velykas katalikiškas pa- kėjinio. Toks žmogus dažniau- federalių agentų sučiuptų spau
vijų atlorAciją. šeštadienio
rvBEDIEVUKAS: - Kokia
šiai prisideda prie blogų drAu stuvę ir keturių gengę, kuri
ftcišntanėlė, kam tau dar į.bu
_  -Jau kelinta savaitė kai ra-lj reigas, jis atsakė: “Kunigų
Chicago, UI.
gijų, skaito niekinančius mu dirbo netikras penkdolerines.
tokį šaltį i. . Soma laikraščiuose, kati mūsai biznis, jie turi taip sakyti.
Matot, gerb. skaitytojai, sų tikėjimų raštus ir t.t.
mas Velykų žvakės, Velykų sniegų, juk gali ir namie taip broliai vilniečiai badauja,
LIETUVIAI
DAKTARAI
Žmonės stebisi žuvų paiku
l>ei krikšto vandens. Šv. Mi- geraj pasimelsti, kaip ir baž lenkai .juos visaip persekioja kiek toks žmogus supranta saAmerikos
Liet.
Daktarų
Draugijos Nariai
z
mu, kad jos dėl slieko ir meš
vo
tikėjimų.
Negana
žmogui
•’ šloiiiis baigiasi rytinę* pamalir kankina. Argi mes paliksi
kerę prarija. Tad būkime mes TeL GROvehlU 1596
vdos. Vakare 7:30 vak komple- , '.SENUTE: — Klausyk, sū- me kurčiais?
te Argi neatsiras laikytį tikėjimų savo širdyje,
protingesni negu tos žuvys
torija 4r pamokslas.
neli, pirm negu aš tau į tai a t-1 koks vadas, kuris pradėtų ni-j bet reikia dar jį prie žmonių
DENTI8TA8
išpažinti. Kristus pasakė: “Jei Nesiduokinie savo tikėjimo
1444
80. 4*tb OT.. CICERO, IU
sakysiu,
noriu
tavęs
paklauspintis
kokiu
būdu
galima
pri£ Velykų rytmetį Prisikėlimas
priešams ant mūsų sielos už
GTDTTOJA8 lr CHIRURGAS
Utar.. Ketv. lr Pėtn. 19—9 rai.
kas
gėdinsis
manęs
prie
žmo
'‘procesija G vai. Procesijo- ti, kurgi sveikas taip skubi, sidėti su aukomis, kol dar ne
2147 80. HALSTED ST., CHICAGt
Vai.: 9-11 ryto 2-4 lr 7-9 rak.
nių, gėdinsią jo ir žmogaus sū kabinti piktos pagundos me Bered*
Paned.. Bered. ir Bnbat. t—9 rai
ml*
po
pietų
ir
Nedėldlenlal
kad
nei
kepurės
pro
bažnyčių
vėlu.
p' dalyvauja mokyklos vaikai
Uk susitarus
škeries.
nūs
kada
ateis
su
savo
galy

lr sodalietės mergaitės Ma- j praeidainas Bepakėlei ?
MII W. MARQUETTR ROAD
Dienom* Tel. LAFayette 67M
be” (Luk. 9. 26).
Naktimi* Tek CANai 0403
Vaikeliai’’. Paskui MiLIETUVIAI DAKTARAI:
Romos
valdovai
pirmųjų
alios šv. Antros Mišios šv. 8 j į spvkizę išsigerti.
TBL EAFayette 7650
TeL LAKayette sb&?
mžių krikščionims leisdavo me
oatrečios 10:30 vai.
SENUTE: — Tai kam tau
Bridgeville, Pa. — Niekur iuoti. Jei kas užsigindavo Kr;-J
W.
Didžiojoje Savaitėje išpažiVaL: S Iki t popiet, T Iki 9 rak.
staus lūpomis, tokį paleisdavo ,
Nedėlioję panai sutarti
a vai. dar ‘^kizę «“Įi -įtk. 8^’ “ !«««,.Iy> nįra ^^ini af” o kas prisipažindavo, kad tiki j GTD>TTOJAS lr CHIRURGAS
GTDTTOJAS tr CHIRURGAS
.......... |taip
alp -geral išsigerti, Į draudę žmonės savo gyvybę
.Zi
•
iii llHfllJC
jf .Vakare 6:30-ir rio pamaldų. . . .
,. ?
4140 Archer Avenue
Ornse TeL KE Public 7624
lir sveikatų, kaip Amerikoje. į Kristų, tų įmesdavo j kak j
y«tvirtadi.-„į iš f,to 7 val.!““.'^.^!“,',^:;
▼ai-: 1—4 lr 7—9 rai. rakare
Rr^j. Tel. GROvehUl 0417
BEDIEVUKAS: ~~(J ne,1 Sutikti čia žmogų, neturintį jimų, kankindavę ir žudyda (Pri* Archer Ay*. aetoli Ked*l«)
iki Mišių šv. Šeštadienį popiet
6317 8. WASHTENAW AVE.
nuo S iki 8 rai. vakaro
Res. 2136 W. 24th St.
vo. Tūkstančiai krikščionių a- Valandos:
.namie
nesmagu,
nes
pati
Kur-^/ife
Insurance
Policy
yra
di
Seredoml* lr nedAlleml* parai
.2 vai. ir vakare 6:30 ir po j»uTeU CAMal 0402
sutarti
psiimdavo kentėti įr žūti, ne
zu,
vaika'f
trukdo
ir
nėra
susidėlė
retenybė.
Paprastai,
jau
£ maldų. .
gu Kristaus užsiginti.
GYDYTOJAS ir CHIRUGAS
v, Pageidaujama, kad kuodaų- pratusių draugų. O spykizėje i {,'vaį apdraudžia savo mažus
Re*, and Offtea
2423 W. MARQUETTE ROAD
Office Pkona
Ir
mūsų
laikais
kartais
la

tai kus kita: smagu ir links-j vaikus, kurie, suaugę ir praVai. 2-4 lr 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryta
88&0 bo. bearttt 8t
PHOepeot 1038
- ginusiai žmonių Didįjį K etvi A
NeddlloJ tusi tarų*
bai
sunkiai
atseina
savo
tikė

.
CANAL 070*
.tadienį priimtų šv. Komunijų, mu. Visį susipratę susėdame ’ dėję savarankų gyvenimų, In
prie staliuko ir užvedame pa surance netneta, bet dar kele jimo išpažinimas. Taigi, būki
CAMal Pila
žangias šnekas.
riopai išdidina. Mirus, ar.kam me ne šiaudiniai katalikai!
4
corner Sacramento
Išvengk tų Baimę
PHYSICIAN and BURGEON
Didelis skirtumas yra tarp i Vai.: nuo 9 v. ryto iki 8 v. vak.
joji Alą veikti uĄ>, kaip veikla
SENUTĖ: — Taigi, sūneli, susirgus, tokia šeima neinate
vyrai lr motery*. — nėra rei2403 W. 63rd St., Chicago
mūsų laikų
senovės. Tada
tat ir aš skubu į bažnytėlę, jokio vargo, nes šermenų
ltifenklntls nuo įtemptų nervų ir
OTDTTOJAa L CHT»UROAP
OFFICE HOURS:
jastba sveikatos. Didis Gydytoten ir gi kur kas smagiau ligos išlaidas padengia apdrau pasaulis kankindavo tuos kri
I to 4 and 7 to 9 P. M.
Specikllsta* iirado preskrl
2201 W. Oermak Road
dabar vartoja tūkatančii
Sunday by Appointment
kščionis, kurio prisipažindavo 1
melstis tarpe rinitų dievotų du.
od&ma valstfnyčloBe Ir vi
Valandoa 1—1 lr 7—S vak.
tikį į Kristų. Ifiis laikais daž- ;
Muga-Tone Amonių akivaizdoje paties Vic i Negalima sakyti, kad lietu
šaradomis lr Nedėliomis pagal autorV
niausiaį būna priešingai. Kas
špaties Šv. altoriaus Sakrame
viai to dalyko nesuprastų, tik
REZIDENCIJA
drąsiai prisipažįsta kataliku I
nte. Namie gi toks,-kaip ir tu,
Kl^kvfe n»n buteli* yra gardntuotas
Ave.
DR.
VAITUSH,
OPT.
j kai kurie šiuo atžvilgiu yra tokį žmogų tiliėjimo priešai
*
— viena* Doleris užmokės už mėne “požangėlis” vyras trukdo ir
LIETUVIS
sio trcatinent*. Nusipirk buteli Šian
' apsileidę, ypač jaunieji.
GYDfTOJAS lr CHIRURGAS .
Telefoną* REPubUe IBM
Oplonictrically AlUi, Kpcvtelhuas .
dien — nepraleisk vėl nemiegota* neleidžia fKadoriai nei vieno Į
bijo užkabinti.
Palengvina akly jtemplmg., kuris I
4645 So. Ashland Ave.
'naktis. Jeigu- po priėmimui tų tablepriežastimi galvos skaudėjtmo, i
tkų.pcr dvėdcHlmts dienų btislte ne- “Sveika Marija” atkalbėti.
Štai, savo parapijoje turiPriežodis sako “Kas labini; esti
OFISO VALANDOS:
svaigimo aklų aptemimo, nervuotu- i
Ofiso: Tel. CALumet
•ŽŠanedintas, Jflstj pinigai bus sugraNuo 2 Iki 4 lr nuo t Utį S vak.
skaudamų akių karSt), alltalso
fllnti — JSg nieką porl ln—
Ree.: TeU HEMIock P28P
Bažnyčiojc gi nieks netrukdo, me gražų būrelį jaunų mergai- šiai šunų bijosi, t.f dažniau mo.
trumparegystę Ir tollregystę. Priren
Nedėliomis pagal autart}
gto
teisingai
akinius.
Visuose
atsltij
Ofiso telef. BOClevard TS20
Čia taip gera, smagu,
kaip Į čių ir berniukų, bet ar daugį šiai kandu; drąsuolis pereina kiniuose egzaminavimas daromas su
■amų tel. PROspeot IPSO
elektra,
parodančia
mažiausias
klal1
(jų priklauso Lietuvių Romos pro’jų gaujų Jveikas”.
ant Taboro kalno.
dasi Speciali': utyda atkreipiama )
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
mokyklos vaikus. Kreivos ukys ati- I
| Katalikų Susivicnymui Ameri
«»■-- M. lfew et OMeklre, W. T.
taisomos.
Valandos
nuo
lt)
Iki
8
v.
|
3147 8o. Halsted St.
Tat mūsų šventa jiareiga pa Nedėlloj nuo 10 Iki 12. AkinVų kai
, as« •»ly Int «
Melskimės
visį
už
tokius
paįkoje?
Tiktai
keli.
Labai
gaila
TeL
BOClevard
7042
Oflao
valandos: 1-4 lr 4-S vai. vok,
per pusę pigiaus, kaip buvo pir- I
ket m* se Btekk ketter la «»»rr
sirūpinti pirmiausiai savo ti nos
»»r. 3r»* fer *»■>«■ efe «M)
uilaus iMuigely atsitikimų akys ati- j
oriam: >6&« W. PPtfe M
klydėlius
“
pažangiečius
”
,
kati
Ciu
pasireiškia
stoka
gilesnio
Kreeefea le eeet.ifel te
be akinių.
Kairsis pigiau .
kėjimų supranti ir dažniau sa taisomos
Valandos: 14—IS ryto
■teta beeltky. I keta* *
kaip pirmiau.
jie snsiprastų, pasitaisyti} iri tikybinio susipratimo, neįverii* kee* for r«e trlrd »»
lr Nedėliomla pagal aatard
4718 SOtTlI ASHLAND AVE.
vo sielą juomi stiprinti.
Phone
Koirtevard
758#
DENTI8TA8
iš
spykizės
ateitų
į
pamaldas
tinimas
savo
tėvelių
triūso,
h” fW»y «, «*8).
TO lo«e fat 8AFXLr and HARkTLnSI V 1 I I O |
DAKTARAI:
į bažnyčių, kad bendrai pasi- kol tų organizacijų išugdė į
4645 So. Ashland Ave.
LY, take a half teeapoonful of Kruaehan
••Ita ln a (leas of hot vater ln the
arti 47tb Btreet
melstų, nes kas nesimeldžia, j n> ii i joninę apdraudos draugijų
aiernln* before breakfaat—don t mlaa e
Vai.: nno 9 iki 8 vakare
atomini—e bottle -kfeat leata 4 reeka
Oflao Tel. VlCtory 4MM
vu tart]
eoats būt a trlfle—«et Kruaehan Balu et
tai jau su tuo blogai; jo išga-Jr ncĮiaisymas kas bus tada,
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
Rea TaL DRExei »1t1
eny druiatore ln America. If "not joyfully aatlafled after th* flrtt bottle—
/
nymas jiavojuje.
kai nemaloni viešnia — liga,
4142 ARCHER AVENUE
money baefe.
OFISAS
Šv. JėzausNŠirdie, pasigailėk j ar mirtis užsuks į
TeU CAMal 0PR7
4729 flo. Aahland Are.
Res. PRlOapect 4659
2 lubos
jų. \
Ateinantį mėnesį prasideda
kuru GvArtoJa* Ir Ckirurgou
TaL CAMal PtBP
CHICAGO. ILL.
Garbė anai senutei, kati taip L. U. K. Susivienymo Amei.
Moteriškų, Vyriškų, Vaikų 2
VALANDOS:
America's išmintingai budievukų pamo- ( vajus. Bus gera proga atitai- Nuo 10 OFISO
▼isų chroniškų ligų.
iki 12 vAl. ryte, nuo 2'iki 4
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
po pietų lr nub 7 Iki 1:30 vai.
kino. Kad atkirstų daug to syti praeities klaidų. Jaunieji, v*L
DHHTieTAl
Ofisas
3102 So. Halsted St
vakaro.’ Nedtlloml* uuo 10 ikf 12
1BP1
SOUTH HALSTED 8TAEE9
favorite! kių senučių, tai apaštalavimo sukruskite ir visi iki vienam valandai dienų.
Kampo* ll*t 8tr**t
2201 W. Oennk Road
HnaMencija BPVP So. Ai*tesiaw mvo
Valandoa: 2—4 popiet, 7—9 vai. vak
Valandos: Ii ryto Iki ė popiet
(Fnmpda Laavttt SL)
darbas dideliais žingsniais ei- prisirašykite prie tos garbin
Telefonai MIDwiy 2880
N*dėlioml* lr Ivontadlanlaia
1>
P
Iki
I:tp
vakare
Valandoa: Nuo • iki 11 ryto
gos kutalikiškos organizacijos
tų pirmyn.
!
nuo i m p
Senas eks choristas Padaryto žingsnio niekadok ne
Offlee Pbene
apgailestausite, bet visų savo
arnšį būsite dėkingi
kn'
“DRAUGAS”
raysldo.u.l»ii"«H skonis
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
TeU Oflao BOUlcvard M1P—14
tikro iniiy'onmUso Ir 11k
ri«« jus juiregino apdrausti sa
i Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas
ttes. VlCtory 2848
rai ftonorlMuts vlnVitn*
4631 SO. ASHLAND AVI
2515 VVE8T 69th ST.
*‘dmasinu” naujoj -kom
v o gyvybę ir sveikatų Lietu
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
TeU YARda 0PP4
binacijoj!
Patriotiškas!
vių
Katalikų
Susivienyme
A
7850
So.
Halsted
Street
Rea:
Tol. PLAso 8200
I
»
KATALIKŲ

PIKTADARIŲ DARBAS

Ptttsburgho Lietu
rii žinios
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ir
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K.

,

'Vijos

BEDIEVUKAS:

-

Aš

einu

J.

Žvirblis

VISI APSIORAUSKIME

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. A. RAČKUS

«tis:

trečiadienį

pa fet

DR. F. G. W1NSKUNAS

Office:

2643

47th

Street

X—SPINDULIAI

3051

West

43rd

Str.

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. A. P. GURSKIS
DENTISTAS

4204

ARCHER

AVE.

DR. J. J. KOWARSKAS

DR. S. BIEŽIS

už

ir

ir

nes

Dr. M. T. Strikol’is

sl

6631

S.

California

A-it*.

DR. A. 6. RAKAUSKAS

TO LOŠK FAT

OR. G. Z. VEZEL’IS

DR. T. DUNDULIS

DR. CHARLES SEGAL

DR, A. A. ROTH

namas.

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. J. RUSSELL

DR. MAURIGE KAHN

tiems,

M. 6. Ii BLOŽIS

OR. A. R. McCRADIE

KotalikiškasI

Lietuviškas I

Of.

KRAFTS MIRACIXWHIF
SALAD DRESSING

merikoje.

Teisingaa!

ROOH
Naudingas

1

IIP

V*U: 1-4 lr T-l vaL vakar*

VALANDO8;
Nuo 16-12 v. ryto; 1-8 lr 7-9 v. C

Nodėldlsnlalr ano 19 Utį if dlonp

ir

Rez.

Tel.

HEMIock

6141

Valandos:

12 - 4 popiet; nuo 6-8 vakarais

OR. A. J. BERTASH
756

W.

35th

Street

Oflao vaL: nuo 1-1; nuo 4;89-li>P

DRAUGAS*

Ketvirtadienis, kovo 22, 1034

PAGERBĖ
Gary. Ind

ir!j din. Kilnus tai tikslas ir X*kiekPranešimai
viekas lietuvis tų gerai supra
nta. Bet visgi negalime pasi , Bridgeport. — šį ketvirta
10. Garbiname — choras.
11. Pamokslas — kun. My tenkinti sakydami, kad 'Genes dienį, kovo 22 d., vakare, Lie
nieji lietuviai atsilankys tik tuvių Kuditotijon jtrgionii su
kolas Švarlts.
North Side. — “Septyni pa
12. Įstatymas Šv. Kakrume- parėmimui paminklo fondui.
sirinkti visi, karu rūpi parem
skutiniai Kristaus žodžiui ant'
Pažiūrėkite į pavardes žai ti lak. KJ. Janušausko skridi
ato, O Snlutaris, Sueris SoleKryžiaus”, kantata, parašyta
nmiis, Taiittmi Ergo, palaimi dilių, kurtos figūruoja tame mus per Atlantikų Lietuvon.
Theo. Duboiso, lietuvių kul-

■ Linkius, velionį atlydėjo 'į
i bažnyčių, utlaikė gedulingas
puinuldas ir pasakė graudy pa-

Kovo IS '!•’ mokslų apie pavyzdingų, velio-

6v. Kazimiero parapijos s,.
sve „|0 gyveninių,
tulnejc suruošta \ukurieifė ti-į Palaidojus, giminės ir drau

kslu pagerbti kleb. kun. Juo gai susirinko pas pp. Jos. Bu» \aidadiento (kl|s pietums,
per kuriuos
zapų S. Marti
proga.
Žmonių priėjo pilna svotai

kun. Urbonavičius ii T. Ilemiu

nė. Valgiai buvo skuniai pu

Velionis gimė Lietuvoj ba

gaminti gabiu šciiųininkių: E

landžio 15 d., 1860 m. J Ame-

Valėnionės ir P. Malionės.

įikų, Į Kenosha, \Vis. atvyko

imi,

kinių \ede Antanas \ a-

prieš 26 m. Neilgai laukęs at
iš Lietuvos ir savų

vaikučiai,i kterįs: Sofiją Butkienę, Stasę

mokyklos

Audov. seselių mokytojų, Gru -į piaževiėienę

ir dar nevedus

žiai sveikino klebonų įlekiama Pranę, gyvenančius Kenosha,
rijomis ir dainomis. J. Valė- Wis., ir F. Borden, Argenti
niiitė gražiai paskambino pia-Į
noj.
Draugas
nu. Kalbėtojui sveikino klebo-j

na ir linkėjo sveikatos ir ii-Į

2. Įžanga: “Visi Žmonės”

jungs lietuviškoje basketbolo
komando.įe ir žais saviems. At SKAITYKITE “DRAUGĄ’
Tai pripažįsta ne tik 100,000 gali kas nors jus sulaikyt nut
leisk jiems” — baritonas, te
Chicagos lietuvių, bet ir visi atsilankymo?
'
T. P.
Gerb. kun. Mykolas švarlis

kitataučių kalbėtojų. Po pro

gramos, kleb. kun. Juozapas'

ĮVYKIS CHICAGOJE

— sopranas solo.
«
3. Pirmas Žodis: “Tėve, at

VAIZBOS BUiy ATSTOVĮI SUVAŽIAVIMAS

ginusių metų. Buvo keletas iri

nimus Šv. Šukiam jn t u, Kui žaidime: Ed. K ra ūse,

LITUANICOS SUSIRĖMI
MAS SU LIFSCHULTZ
FAST FReiGHTERS

lėnas, l imių dali išpildė pa-. ų.įmynų. Išaugino keturias durapijos

tenorus

Phil
Gerbiantieji bridgeportiečiai,
sai kentėjai, Laba naktį — Krause, P. Barskis, B. Bud- mums yra skirta sukelti dalii
dos Šv. Mykolo parap. choras,
choras.
rick, T. Laurinaitis ir kiti. Kas fondo minėtam tikslui. Todėl,
vadovaujant N. Kuliui, Verbų
bent kiyk seka Amerikos spo organizuokimės ir prisidėkime
Į koncertų įžrfhga dykai.
sekmadienį, Šv. Mykolo bažny I
Choro vedf jaa rto gyvenimų,
gerai pažįsta kįek kam
leidžia, tuįp
čioje, 1641 \\ ubansiu ave, 7:30
tas pavardes. Tai tos pavardes! gį įr aukomis, kiek įsigalime,
vai. vakare.
s
sutraukia 15,000 — 20,000 sve- Žinoma, mažiausia auka, kai
Solistai: sopranas — Mari
timtaučių žmonių minias į di po rėmėjo, _yra 2 dol. Bet ir
jona Malonė, tenoras — Auta- Į
džiuosius stadiumus pamatyti su mažiau galėsime prisidėti,
pas Kaminskas, baritonas —
žaidimų.
atsilankydami į parengimu^
i Vincas č'avinskas.
Ir, štai, pirmų kartų Ame kurie bus daromi šioj koloni
rikos lietuvių istorijoje tie joj.
Viet. kom.
1. Venį L'reutor — chorus. I
lietuviai — sportininkai susi
ĮD0M1AUS1A8 SPORTO
bon išversta kun. Serafino; gie

skas pasakė gražias kalbas.

Po vakarienės buvo progra

tonas, »ujaunas
ehoraa.

STATOMA UUBOISO
KANTATA

norus ir chorus.

.svetimtaučiai sporto mėgėjai.
4. Antras Žodis: “Šiandien
CHORO DVASINĖ PUOTA
kas dauKtau atiodo, kad
N;w York. — Amerikos Lie dienį, 7:30 vakare, Šv. Myko su manim būsi drauge rojuje”'
Vietinė
Moterų
Sąjungos
ITcgiment arnioiv, Madituvių Vaizbos Butų suvažiavi lo bažnyčioje, per šv. koncer- — tenoras, baritonas ir cho-j
cuoįih taip pat daug prisidė
Ciceio. — šv. Antano pura
Jas
.
' son & Rockwell Streets, kovo
mas
įvyko
Ne\v
Yorke,
kovo tų.
jo prie suruošimo šios vaka
5. Trečias Žodis: “Žmona,’24 d- «a*iliaks daugiau švę ' pijos jauiiansečių choras Ver
rienės. Parapijos mokyklos vai 12 d. Išrinkta nauja Amerikos -----------------bų sekmadienį eis in corpore
.z'
.! Lietuvių Ekonominio Centro1
aP'<* Li<-‘tuv9
*P>« Pi stai čia tavo sūnus!” — bari-1 Jdiitaucių, negu lietuvių.
kuėiai su seserimis 'mokytojo
prie šv. Komunijos.
gas investuoti pinigus Lietu- j
lnis ir M. Sų-gos kuopa įteikė |'aldyba
Si'l nsuienų: pirm.
tonas, tenoras, sopranus ir cho
Tiesa, jaunimas tai be atsiGirdėt, kad gegužės mėne
voj. Tų progų, sakė Merkys, y-1
klebonui gružių dovanėlių, už į
Mackevičius is < hieago,
ras.
kalhėjimų trauks ten. Senes syje jaun. choras vėl rengia kiį
kurias kleb.~šiwlmgni dėkojo.■
T vb‘e pirui.
adv. I \i- ra labai daug. Ypatingai ame
‘Ma-jnieji lietuviai, gal, nėra tiek tai įdomiu s. Visi nekantriai,
6. Ketvirtas Žodis
rikiečiams lietuviams yru auKleb. knn. Martis, tiirėda- kas *s JTetreit,
Mieli.: Boston,Į
2 vice k/,nf' Pro«a investuoti kapi-j no 'Dieve!” - - baritonas solo. i entuziastiški pamatyti tų bas-I no,.j išgirsti, kas ten lm
adv. Sakiais

sakys panfokslų Verbų sekma

visiems nuoširdžiai padėkojo.

mas kad ir nedidelę parapijų. l,innšiais depresijos laikais žino, Mass

1

rašt. -

K. J. Yaiš-|

l’ietsburgh, Penna.;!
kaip reikia irtis mažu laive noras is
liu dideliems vėjams siaučiant. I - 1-asb
*n^- ^'olkus
Pitts-

*žd.

Jis yra ne tik gabus parapi-į kur8b>

A. S. Tre

jos vadas, bet yra žymus šios'Ncwark,^N. J.; redaa py linkės veikėjas, tikrus tė- storius

P. \arkala iš

J.

j Chicago, Ilk; reikalų vedėjas

vynanus.

— P. Bukšnaitis iš Brooklvn,

Adv. N. Valasina.

PASIMIRĖ SENAS KE-

nitų tūkstančių litų galima į

Daug (lį.klb.yftta

{ M. Bučinskas iš Bingliamton, |

GRABORIAI:

Atstaty;no

Bendrovės Patarnauju Inidotlivėse kuopigiausia

, '

.

....

.

J. F. RADŽIUS

Vietos klebonas, kun. Urba-, šakojo labai daug įdomių da- kurio yra užtraukta ipoteka

_____ i--------- ---------------------------------------------- - — ...---------------------- sumoje $40,000. Bet dabar be

Vlccr PiAvder

Ino.
LIETUVIŲ ORABORIUI
Palaidoja oi >26.90 Ir aukMlaa
ModernUfca koplyčia dykai.
««8 W. Įtik IM.
ToL OANal *174
_____________ Chicago, IU._______ ______

mlrovcs išmokėjimai į metus
Tai yra geriausias—vienatinis vais ! yra daug didesni, negu paja-

tas nuo
I mos, todėl, jeigu įeikalai ir
SKILVIO - VIDURIŲ SUGEDIMO . toliau bus taip vedami, tai,

BĄKSIUKAS DABAR TIK $1.50

MICHAEL MASSAR
LIETUVIO VAISTINE

Chicago, III.

3201 S. Halsted Street
TEL. VICTORY 7386 7048

i žinoma, bendrovė visai žlugs,

LJ.ZOLP

i Todėl Amerikos- Liet. Ekono

ORABOM1UB IR LAIDOTUVIŲ
VRDRJA4

minis Centras, su pagalba Vai1 zbos Butų, nutarė dėti visas
I pastangas, kad surinkti ūžte-Į

Į ktinai -balsų kvorumui sudaI
.
*
ryti, kad padarius kokių nors

sčiaii bendrovė bkvidnosis, tuo
I mažiau

nuostolių

, .

Išdirbėjai ankstesnė* rūšies Paminklu
Ir (.rahnamftj

-o—
niil/.ian.-iA pamink lų dirbtuvė
C'liieaKoJ

---------o--------Suvirš 50 meti) prllyrimu

Patartina proxv siųsti

konsului, New Yorke. Vienas,

kitas pittaburghietis, jau

*

Graudūs Verksmai,

Mc» atlikome darbą (tn-uudiiii žymetunj Cliicajcus l.lctuvlq.

IR

Telefonas SEEiey 6103
Chicago, Illinois

■ Patarnauja Cblcagoje Ir aptolla
Uja.
Dtd«l« tr craB
Koplyčia dykai

TU

I R —

JEIGU NORITE DAILUMO IR NEBRANGUMO

LAIDOTUVĖSE......... PARAUKITE..........

REPublic8340
5340 So. Kedzie Avenue

Arrker Aw

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
LAIMIAM PIGIAU NEM KITI

J. J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs

• • 4‘ -. - f

STACIJOS

arti Urand Ave.

tai

K. J. V.

Pirkite tiekiai Iš dirbtuvės Ir
laupykite pinlgiM

527 N. WESTERN AVE,

Orai

aRASoniue

P.

Lietuvos vice

padarė.
t

J. Uulevičius

SYREWICZE

;o

*. ii

-J E V A S

M7I

Tel.

»

Daužvunlžiui,

Alfrcd Roseill, pres.

Rez. PEM8ACOI.A 9011
BELMONT 34«&
Office: HILLSIDE 3845
Vineent Roseill, secr.

akcininkai

turės.

VENETIAN MONUMENT CO.. INC.

Trys telefonai:

UOZAPAS EUDEIKl

Tel. Bonlevard 4139

R IVMb š«,

HILLSIDE, ILLINOIS

A. MASALSKIS
GRABORIUS
3307 Lituanica Ave.
TaL LAPayetU

if

Vienas Mokas j rytus nuo
didžiulių vartų

GRABORIAI:
*

1646 WE8T 46th STREET
M. BOUluard HM Itll

i9O

paminklui

Cicero, Ulinois
Tel. CICERO• z 2109
ir 859-J.
.

,*',,^l<OTLTOIA
j2EniTn4 DYKAI

1 išeitį. Pasirodė, kad juo ank-

rūšių

MOUNT CARMEL
•KAPINĖSE

GRABORIUS
l_

ANTANAS PETKUS

__________ Tol. MO»WW 117T__________

STOMACH

Narys FEDERAL

Veskite paninkhf reikalus tie
siai su pačiais išdirbčjals

STANLEY P. MAŽEIKA

LIETUVIAI GRABORIAI

Lie_

Merkys iš Kauno, kuris pupa-; Yorke apie $70,000 vertės, ant

Jeigu į tris dienas nesijausi geriau-—
atnešk dalį likuaio pauJerio, gausi
pinigui atgal.

Halsted St. ir 19th PU

Mūsų šeimyna specializuoja šia
me darbo per Šcilas kartas.

Telefonas YARds 1138

LACHAVVICH
IR SONOS

SIMON M. SKUDAS

SOLUS

HAISTED EKCHANSE
NATIONAL BANK

rtio visokių
grabnamkis.

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano Turiu automobilius visokiems
darbu būsite užganėdi’ntl
Kovo *’ d i
’J°S‘
k'in*
^klea'i reikalus, kuri dar yra nei mireikalams. Kaina prieinama.
Tel. C'ANmI 2515 arba 2510
Kenosha, Wis.
’ gos, III.; Karpus iš Cleveland,, n|.f nH gyva BH
2314 W. 23rd PL, Chicago
3319 Lituanica Avenue
persiskyrė su šiuo pasauliu a.
Dino;
J.
Baltus
iš
Long
Island
Jaįku
ben(
į,
ovė
negaH
praves
.
a. Juozapas Mičenauskas, su-1
Chicago, III.
N. Y.; kun. Bakšys iŠ Bodies- ftj. jokio p,,,j(,kto> n(>s n,!ga|į. 1439 S. 49th Ct Oicero, HL
laukęs 73 m. amžiaus, sfrgęs
Tel. CICERO 5»27
lei, N. \., S. Jam sis iš Lti-' llia su,inrv(į kvorumo, o to heapie 4 mėnesius. Ligonį siau-i
cd. N. Y.; d-ras Stanislovaitis j ndrov€.s įstataį reikalauja.
g: ir palai Jojimu rūpinosi du-!
GRABORIUS
'
.š Wate.lniry, Conn., ir Pur-j
J iet Atstatymo Bendrovė
ktė Sofija ir žentas Juozapas
IRABORIUa IR BALBAMUOTOJAi
Koplyčia
Dykai
Butkai. Palaidotas su bažnv-,'bl‘kaUorie. tii, Mas. .
(jar turi siokį-tokį turtų Lie
Patarnavimu garu tr nebrangia *
4830 WE8T lfith STREET
718 W. 18th St.
tinėmis pamaldomis Šv. Jur-Į Suvažiavime dalyvavp inž. tuvoje, taipgi turi namų New

gio papuose kovo 5 d.

Taupykit savo pinigus
šiame tfanke

ROSELLI BROTHERS, INC.,

kurių pilnai pakaks transpor
Į Centro nuliais: M. Keibelis į |UQįį vjsas Lietuvos inporto -*
(iš Amsterdam, N. Y.; adv. N.Lksporlo prekcs. .

' liastenis iš Baltimore, M<K; J. j

LIETUVIAMS

I.NSIKA.NCE KOKPORACliOŠ
Linkinite chorui geriausio pa I
7. Penktas ŽodiS: “Trokš- ketbolo žaidimų. Bet tai dari
! tranapcrUcijų prekių
_
baritonas, tenoras ir Nereiškiu, kad senesnieji ne si sekimo veikime. Kanarkutė
I<auuo't Klaipėdą, nes dabar
choras.
bus 132 Kegiment armory sa
ši transportacija' yra svetim
8. Šeštas Žodis: “Tėve, į Ta lėj ateinantį šeštadienį. Juk
taučių rankose. Vulstyhė pa-,
,
,
...
... I vo rankas pavędu mano dva visas pelnas, gautas iš to s|»orgeidauja žmonių su lietuvišku | ...
.
.
to vakaro, eina Dariaus ir Gitenoras ir choras.
šių”
PAMINKLŲ DIRBĖJAI
kapitalu. Čia kapitalo didelio
ik. “.Išsipildė jau” — bari-i lėno iiatninklo statymo fonSpecialistai Iškalime lr išdirbtnereikia, nes už kokį vienų ši

gyti apie 10 prekybinių laivų

! N. Y.

BANKAS

Kai Kurios Gavėnios
Giesmės
Išimtos iš “Ramybė Jums”

KAINA 10c
DRAUGAS” PUB CO.,
2334 So. Oakley Ave ,
Chicago, IU.

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F.EUDEINIS
•<

■

*

savo rūpesčius. Pasaukite:

Tel. REP. 3100

J?’ -

Laidotuvių Direktorius per-30 Metų
4605-07 So. Hermitage Avenue

2506 W. 63rd St.

K

’fcątvL'tądhęnU, kovo 22, 1934-

Atvužiavuno
eertifikatus
reikalaujamas rik nuo tų, ku
rių jiaskutinis įvažiavimas į
.1. A. Valst. įvyko po kovo 5
d., 1924 m.
•į

įstetyinas priimtas prie* Nau Colorado, Mansaclnisctts, Mi
jus Metus, teikia pagalbos var nnesota, North 1 lakota Ore
gitams žmonėms 70 metų am g.m, South Dakotn, \Vashingžians, ir viršaus, kurie tik pi tau ir \\ įsenusiu.
liūčiai ir per 15 metų išgyve
E LIS.
nu toje valst. liūs mokamu $30
i mėnesi. Pi ligai tam tikslui
Ims surinkti taksomis nuo
par uivi.i o svaiginančių gėl i
PAKVIETIMAS
mų. ]statymų pHilvs valstyla's
ir vietiniai Motin r’s AssisŠirdingai kviečiu visus Chi
tant Euml efisau.
cagos ir apielinkinių miestelių
lietuvius, draugus is senus paHžistnnius atlankyti mane mano
biznio vietoje. Užlaikau dide
lį pasirinkimų. Visokių degti
nių; visokių rūšių vyno ir
alaus. Pristatome aludėms.
Dovanos visiems atsilankuATSAKYMAS. Per 1933m. . siems.
s -ptynios valstybės priėmė to
j dusų ŽYDUKAS patarnaus

KLAUSIMAS. Ar Įvyk >
kokios i,-irs permainos imigraci jos pulėjimc* Noivčiutl
iš Lietuvos parsitraukti Į
A noriką savo vedusį brolį su
šeimyna.

■

»

' ATS A K1 J/.ftS1, Imigracija
iš Europos kraštų lieveik sus.tojus. Nėr.jokių permainų js
thtyme, kuris reikalauja, kad
! Amerikos

ftv. Mykolo parap. choras, vedamas varg. N. Kulio, išpildys Dubois kantatą "Sep
tyni Paskutiniai Kristaus žodžiai ant Kryžiaus”, Verbų sekmadienį, 7:30 vai. vakare,
ftv. Mykolo bažnyčioje,, North Side. .
’-

18 Numery
West Šils. — Šešiolika nu-

merų, šešiolika bažnytinės mu
zikos kurinių, parašytų žymiau
šių lietuvių kompozitorių ir
klasikų, k, a. Cherubimo, Gou
nodo, Shuberto, Handelo, Wagnerio, 'Rossinio, Verdio, Backo, Bartnianskyo, Duboiso ir
kitų bus išpildyta Verbų sek
madienį, Aušros Vartų bažny
čioj, 3 vai. popiet. Visus tuos
kurinius išpildys vietos ir sve
ciai solistai, didžiulis Aušros
Vartų parap. choras, vedamas
gabaus chorvedžio J. Brazai
čio, ir žymusis vyrų Sasnaus
ko vardu choras, veliamas kobip. A. Pociaus. Tai bus baž-

konsidai
•e •

gerai

iš-

(gzuminiuotu norinčius atva• • ' * •
**
f F,r
'
žiu ti ‘ir nuo jų& sužinotų, ar
lėliai liedarlnsi J. A. Valstyliėsė jie m bus visuomeniško
mis sunkenvbėniis. .Jūsų hrolis
ir šeimyna neguli gauti imit gracijos vizos-nebent ghutų
*■ užtektinai pinigų kari? per ilgų
Įląiką užsilaikytų "be darbo:

kius

KLAUSIMAS. Kuomet at KLAŲSIMAS. Kiek sveti
eivis sugautas dėl nelegalio mos valstybės skolingos J. A.
Įvažiavimo į J^Ą.vvahst., ai Valstybėms T
jam gresia tik išdęportavi
. ATSAKYMAS. Gruodžio
mas, ar ir krynLialis misi
31(h, 1932., svetimos valsty
žengimas! .* j ■
bės J. A. V. buvo skolingo.ATSAKYMAS. Tas pri $11,786,484,000, Mažioji Suo
klauso nuo dienon, kada nele mija, kuri skolinga net $9,
Rep.
galiai įvažiaviCrVisus, .kurie 000,000, vienintelė Europos
ATSAKYMAS. Natūrali- atvyko nelegaliai po liepos valstybė, sutikusi pilnai už
Šiandien kursuose kalbės
žavimo veteranų, tarnavusių ld., 1924ro., gali deportuoti mokėti savo skolą. Suomija
Dr. A. Račkus
J. A. V. kariuomenėje pasau jeigu jie negali'- rodyti, kad neprašė sumažinimo arba per
liniam kare, specialūs privile kuomet atvažiavo buyo imiŠiandien, 7:30 vai. vakare, gijos baigsis gegužės 2(Fd., grącijos valdinįpko išegzami- mainų, bet tokia permaina bu
Aušros Vartų parap. mokyk 1934 m. Bet Kongresas gali. n$>ti. Kurie atvyko j J. A. vo proponuota pačių J. A. \ .
lon renkasi Jiaudies kursų la dar laiką pratęsti. Ateiviai - Valstybėm nelegaliai po kove
KLAUSIMAS. Koki yra
nkytojai pasiklausyti įdomios veteranai, kurie nori įgyti pi
4d., I929m., irgi gali būti kal
sarbiausi aprūpinimai senat
dr. Al. Račkaus paskaitos iš lietybę, lai tuojau daro žing*
tinami, nes įstatymas, kuris
gamtos mokslų.
! sniu.s. Jiems nereikia pirmų priimtas tą dieną, aiškiai sa vės pensijos įstatymo, priim
to nesenai
l’ennsylvani.ja
| poperų. Jie tik privalo pri- ko; nelegalia įvažiavimas yra
: duoti natūralizacijas peticija. , prasižengimas ir prasižengė- valst?
A TSA K YMAS. Pennsyl
vania vaitot, senatvės pensijos
Gražios "‘bUngalow" mados būde
lės. stalai, krėslai, bara*, vandeniui
nubėgti {taisymas su butelių fiaOdytuvu ir 5 kranų alaus ėaldytuvas. Vis-1
kas prieinamai apkaineotaa.
Arba
parduosim visų. bizni. Partneriai" nu
sutinka. Reikia pamatyti, kad jsitikrintl. apie vertę Šių dalykų. PaSaukl

jums mandagiai.

II antaki re, Nevv

Illinois, Nevv

nytinės muzikos ir giesmės
KLAUSIMAI IR
šventė.
ATSAKYMAI
Vestsidiečiai nekantriai lau
kia Verbų sekmadienio.
Ir
kurie tik ateis į bažnyčią, vi
KLAUSIMAS. Ar vetern
si bus sužavėti giesmėmis ir nai vis gali naudotis paleng
muzika. Gražų pamokslą paša vintu naturalizavimu? •
kys svečias kun. A. Valančius.

Conneticut,

įstatymus;

Reikale esant, atsiminkite
Jersey, , New York, Oliio ir žvtclį.
Utah. Iš viso dlaliar yra ln
valst., kurios turi tokius įsta
tymus; be tų, kitos i devy nios
seniau priėmė minirr.uino algų
įstatymų, būtent: California

A. F. CZESNA’S BATHS
TURKIŠKOS, Rl’RISKOS Sri-FERlJftS VAIIOS IR ELEKTROS
TREATMENTAI
Švediški mankStlnlmai Ir elektros masažas
Treatmental visokių Ilgų, reumatizmo, nervų atitaisymo, Haičio

lr taip toliau*. eu elektriniais prietaisai* Violetiniai Saulė* Spin
dulių treatmental.
Mineralinės, sul tarinė* vanos duoda didžiausią kraujo cirkulia
cija. kuomi galima ISaigelbėtl nuo visokių ligų.
Kambariai «lel pergulėjlmo.
Motoru skyrius atdaras Utamlnkals nuo S iki II vai. naktlea

1657 W. 45th Street

A. BER2YNSKIS
BIRCH TAVERN
Ši naujoji vieta labai gražiai išpuošta ir moderniškai
įrengta. Užlaikoma gardus alutis ir skanūs užkandžiai.
Simpatingas pdtarnavimas. Užprašome visus lietu•
vius pas mus atsilankyti.

2555 WEST 63rd STREET
(arti Roekwell Street)
Telefonas REPUBLIC 4544

PERKAM

INSURANCE
NOTĄRY

Lietuviškui

ADVOKATAS
105 W. Monroe St.. prie Cl&rl
Telefonas STAte 7«M
Valandos 9 ryto Iki 6 popiet

2201 W. Cermak Road

♦

'jjr

-•

Psnedėlto, Seredoe fr Pėtnyčlo.
vakarais (Iki *
Telefonas OANal ei23

Y
■

• ->>;
JK -’ V- 0

1

BONUS

BAMKERS

PUBLIC
REAL

ESTATE

SIUNČIAM PINIGUS

I

LIETUVĄ

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
PRISIKASYKITE I MŪSŲ SPULKĄ
TEISINGUMU
PAMATUOTAS BIZNIS

2608 WEST 47th STR.

Tel. LAFayette 1083

Namai: 6459 S. Rockwell St
Utarnlnko. Ketvergo tr Subato*
Vakarais 7 Iki 9
Telefonas KEPubilc eeoo

5332 So. Long Avė.
Chicago, Hl.
TEL REPUBLIU MOS

Katrie perkate anglie Ui dralverlų, siųskite luos J URANE
COAL CO. Gausite geresne*
anglis, už maliau pinigų
Pocabontas M. R. tikini 97.00
tonas.

Pitno, Courtety of Wm. Knabę * Company

M

'JIBm
■F

fjy
V
H. E

F
►

“1Z' Ą yra Napoleonas pasakęs Well‘nIStonu*’ P° to kai Gelažiais
Kunigaikštisapgudravojojį ties Waterloo?
-"‘Jus esat Senas švelnuolis, Kunė
gaiksti!"

f " L-

kuriuo sutalpinama tabakas cigarete
OLD GOLD . . . štai kas yra jo rit
mas! Gerklei lengvumo ir šaunaus
kvapsnio sutartinė . , . taip bent
mano skonis sako.”

"švelnumas yra viskas . r . buferi j,
krunerij, radio skelbėjuje . . . arba
cigarete!
"Be abejonės, kitose rūšyse vartojama geras tabakas; Napoleonas vartojo1 geras kanuoles irgi. Bet būdas,

Aliuku/ un priluituvtit am TFD FIO-HITO a*oaa<iojoa Hollyveod OilMUroi kaa traėladlasjo vakari—Columbia Tinklo

yVLObaM.

AMERIKOS CIGARĖTAI

Geriausios Anglys c
Žemiausias Kainas
13132 UNION AVĖ.

JhM .... .

Chicago, IU.

•P

Jt

Phone PULlman 8296
Dabar laikas prisipirkti
anglių dėl žiemofc

Rm.

10742 8. Wabash Ava
Phone PUIaLman 8092

Nuo Sausio 15 d., 1934 m. Domininkas Kuraitis
paliko autorizuotas Buick ir Pontiac Dealeris.

Iki šiol dar nebuvo nei vieno Lietuvio Dealerio,
kuris pardavinėtų Buick automobilius. Domininkas
Kuraitis buvo pirmas lietuvis pardavinėti Pontiac’s,
General Motors išdirhystės, ir pirihas liėtuvis Būick
Dealeris. Šios abį kompanijos Buick ir Pontiac yra
General Motors garny Ims, ir atsako už savo vertę.
Domininkas Kuraitis jau varo biznį per 10 metų, di
džiumoj turėjo reikalą su lietuviais ir tikisi, kad su
Buick ir Pontiac ateityje dar daugiau patenkins lietu
vių visuomenę. Pas mus šiais metais bendradarbiauja
žymus visuomenės veikėjas p. K. SABONIS.
Norėdami pirkt naują ar mainyt seną karą ant
naujo, kreipkitės pas D. Kuraitį—

Milda Auto Sales
80fr8 W. 31 St., - Tel. Victory 1696

