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MAŽŲ NAMŲ SAVININKAMS CHICA - MONS. BERGAN RADIKALAI NOR! VYKSTA KOVA SU! VOKIETIJOS VALSTYBES IŠLAIDŲ
GOJ SUMAŽINTI MOKESČIAI
VYSKUPU
PASSZYMCTI
MASONAIS į
SĄMATA PADIDINTA
PASKIRTAS DĖS MOINES, i KAIP? BAŽNYČIŲ DEGINI-1 DIDŽIOSIOS

Tuo pasinaudos keli šimtai
tūkstančių savininkų

MU ISPANIJOJ

IA., VYSKUPIJAI

PRANCŪZŲ

PAJĖGOS PRIEŠ MASO

NUS VEIKIA
MADRIDAS,
' 28.
_.
T - -.------- r ’ kovo
Šventasis Tėvas Popiežius Pi- j Ispanijos
PARY2II S, kovo 28. — Į
Ispanijon radikalui atnaujina j
jua XI paskyrė Amerikai nau- Į kataliku bažnyčių deginimų.' Prancūzijoj
ima pasireikšti

VATIKANAS, kovo 28.

( 11 K ’ A(i(). — Mažu namu Į tint u įkainoto jas.
savininkai Cooko apskrities [
Dabar teisėjas Jarecki pa-

-j

į

j

teisine laimėjo kovų prieš tur [skelbė, kad mokesčiu
mokesčių suriiuži! Šiam padūkusiam savo darbui - kova su Įsigalėjusiais krašto!
sumaži- j«ą vyskupų.
tų įkainuotoji).
inimas už mažus namus yra
Mons. Geraldas Bergan, Pe-j jį,, pasirinko Didžiųjų Savai-j politikoje masonais. C'annes
oria vyskupijos generalinis j l(l> kada bažnyčiose vyksta niieate jų loža susprogdinta su
Teisėjas Jareeki nusprendė, j teisingas.
kad mažų namų — vieno, dvio j
Dauguma mažu namų savi- vikaras, paskirtas vyskupu įspūdingos pamaldos ir lauke 1 h imlia. Tai ženklas, kad ma
jų ir trijų Imtų, savininkams ' ninku nemokėjo antrosios nio- ' Dės Mainės, Io\va, vyskupijai, procesijos
sonai privalo pasitraukti iš

sumažinti 15

nuošimčiu

mo- i kesčių dalies už

1931

metus, j

kesčiai už 1931 metus yra tei- Dabar gaus progos tai pndn-

Pereitais metais apeliacijų
boardas sumažino

kesčius.

skupas

nti ir mokės sumažintų dalį.

singi.

Turtų

šiuos

mo

įkainotojas

šiam žygiui pasipriešino,

Keti dantis

šiuo

pat

nuošimtį mažinti maži.‘ins nureikalas pagaliau atsidūrė vy- nuims ir už 1932 metus, jei
riausiajiu valstybės teisman.
kas protestuos.
’
'
•
Teisinas nusprendė, kad šių
Apskrities autoritetai pramokesčių klausimas yra nami
nešė, kad teisėjo Jareckio nuo
nis Cooko apskrities reikalas.
jie
Kad taip, tai Chicago Reni sprenis yra galutinas

tos

vy

su apaštališko administrato

mokesčiu

šis

M. P. o kita artį Zausora.

skupijos vyskupu koadiutoriu

džiu, apeliacijų boardas tuo
jau. imasi tokį

pagel bin i nkas

MeAulilTe paskirtas

nuospren

Vakar sudegintos dvi ba- krašto politikos ir valdžios, kižnyčios
_ viena arti BilbaeJ taip gi bus blogai. Vvriausyvy

---------- - -----------Hartfordo vyskupijos

j
j

riaus teisėmis. Hartforde vy
skupauja vyskupas Nilan.

Nėra nė kalbos apie išlaidų su
pajamomis balansavimą

I Im‘ i,nasi priemonių, kad apsiĮ drausti nuo galimo kilti eivi-

_____ ___________

ORLAIVMfUNIJOS PER
ATlANTIKĄ

(
BERLYNAS,

ESTIJA TURI
DIKTATORIŲ

kovo

į,

29.

Vokietijos vyriausybė pripa
žino

administraciniams

me

tams, krfrie prasidės balandžio

mėn. 1 d., didelę valstybės iš
laidų sųmatų — <>,458,(XXbOOO

jU0 yRA lvy.->|(JOMENP.S

VADAS LAIDONER

markių (2,538,200,000 dol.).
y*
Yra aišku, kad tokių išlai

RYGA, kovo 29. — Estijos dų ji nieku būdu negali suba
prezidentas pasitaręs su sei- lansuoti su pajamomis. Nie- !

mu, paskyrė respublikai mili-lka.n nėra žinoma, kur vyriau- į
Įlinio karo.
syliė galės gauti pajamų. Apioi
Prancūzijos masonai lietui i | ta, ’ni diktatorių,

bendrų ryšių su* kitų

kraštų

Juo’ yra

gen.

.J. Jjaidoner,

masonais. Jie sucaro atsk'rų i vyriausiasis estų kariuomenės

tai

sųmatoje nėra paaiškini

mo. O gal ji pasirengus papi

ginti aukso markę — paskelb
organizacijų, kuriai priklauso' vadas.
,
..
,
LONDONAS, kovo 28.
ti .markės devalinncijų. To-"’
India.iapoliso vyskupijos vy
daug krašto valdininkų, ypač
Paskirtas diktntorins
! skapas pagalbininkas
E. J Garsus vokiečių orlaivininkas .
j kinm atsitikime jos ekonomiliberalų ir socialistų.
skelbt'1:
Ritter paskirtas šios vyskupi-H’r"
Lckener pranešė.
| niai reikalai dar daugiau nuPrieš masonus yra ^sukilę
“
1924
metais
aš
išnaikina
i
kali artimoj ateity per AtlanĮ kentėtų.
i jos vyskupu.
komunizmų
Estijoj.
Dabar
ne
dešinieji
tautininkai
ir
l
’
ašisI tiku bus operuojamos trys or
Ateinantiems administraci
Estate boardas 318,(XX) mažti neapeliuos.
tai. Sakoma, kad Staviskio! leisiu krašte f įsigalėti naeiizlaivių linijos.
niams metams žymiai padidin
15 nuoš. mokesčiai bus su
namų savininkų vardu kreipės
skandale masonai turi svarbų ' mui.*’
Viena iš tų linijų eis iš W:vlos išlaidos karo ir oro mini- .
apskrities teisman, kurs suti mažinti tik 318,(XX) mažų naJie kaltinami teisfj sliingtoao į Pirenejus, o iš ten vaidmenį.
sterijoms.
I
*'
ko tai visa išnagrinėti ir ra-1 mų savininkai, kurie, asmeni- ,
Į Olandų Rytų Indi jas. Ki jo Prince nužudymu. Kaltina
sti, kur yra teisybė. Byla bu-Įškai protestavo. Cooko apskri
Kaip žinoma, Vokietijai eko
ta — iš oe-nt ratinės Europos į mi ir kitais piktais darbais.
norėtų,
vo užvesta prieš pereitas Ka ties autoritetui
•Tnoininis krizis šiemet pacidėrionm
/ kad. vi |i
ATX), N. \., k°\x) 28.;
Pagaliau trečioji
Masonai, suprantama, to visa
J
lėdas. A’isn eilė liu Įninku iš siems
438,000 mūzų namų 1
Sustreikavo apie 2,000 darRra7j|iiOf5 j
jo, kųdangi žymiai sumažėjo
išsigina.
Jie
pareiškia,
kai
iš Brazilijos į VVashingtona.
klausinėta. Liudijo ir patsai savininkams, būtų sumažinta. bininkų Curtiss Airplane and
eksportas.
Vį/riau^ybė deda
Tuo būdu hus padarytas lini prieš niekų nevartoja fizinių
pastangas tad ir visokį impor
Motor kendnovės ir Consolida jų trižambis.
jėgų. Prireikus, jie, esu, va,
Suprantama, nuo to darbiVttJhUS. — Kurį er Wv tų susiaurinti tiek, kiek tik
ted Aircraft bendrovės fnbriŠiai operacijai bns naudo duo jasi. tik moraliniu spaudii ninkai daugiau kairi kas kitas I .
,,
,
.
...
1..
kuose. Reikalauja daresnio at jami
•
letiski paskutiniame savo nu bus galimumo.
keturi dirižabliai “Grnf|I,H1' nukeot'jo. Tačiau jie to m '
meryje 'rašo apie .priemonės, Į
Ivgiuimo.
ĮZeppelin” rūšies. Bus veža- į
f (U įso.
is jiems darbininkai,
kurių Vilniaus vaivadijos ko-i
i
Consolidated Aircraft lien- į mi keleiviai, paštas ir aukštos Į
ii tik Stalinas būti) patenkinRYGA, kovo 28. — Rusijos
rnitetas bado ištiktiems žzr.o- :
la's
drovė yru viena tų kompanijų, rūšies prekės.
komunistų trečiojo internaeio- 1
nėms šelpti yra iki šiol ėmę
Kaip kitų kraštų, taip ie kuri, kaip sakoma, darius
Virius diui- i------------------------nalo centrinis komitetas pa
—:---------sis. Esu, komitetas kaskar- į
___ ______
\
Anierikos komunistams įsako- j
P?laų iš vyriausy
«
skelbė raportų apie savo nu
PARYŽIUS, kovo 29-;.'!
ma intensyviau dirbti pašau- j 10 pašto kontraktų panaikiCLEVELANt),- Ohio, kovo labiau smarkjna savo veikimų, j
veiktus darbus per penkiolika
siek .amas neprileisti prie “ba į Prancūzijos vy
vyriausybė
28. — Šiame mieste planuoja
linei revoliucijai.
ę ,ll,,inmetų. Raportą pasirašo komi
do katastrofos", kuri. neabejo- sprendė žūt būt sumažinto
ma vykdyti kbista ekonomija.
Kis komunistų propagandos [
saras Piatniekis. Kad rapor
tinai galėtų kilti nederliaus valatybėa išlaidas, kari jas
CHIHUAHUA, Meksika, Ekonominio krizio metu žmo
raportas
išleistas
tuojau,
kaip
tų padarius daugiau svarbe
ištikta r kaime, jei tas kaimas į kiek nors būtų galima sublįkovo 28. — Kunigi) skaičiaus nės sumoka mažiau mokesčių,
sniu. I.olšįvikų cenzorius jį pa tik Maskvon nuvyko J. Valsty
būtų paliktas savo likimui.’* lansuoti su pajamomis.
i mažinimo įstatymas įsigaliojiĮ kurių net vieniems politikie
sirašo.
Vadinasi,
raportas bių ambasadorius Bullitt. VaTik laikraštis, neigdamas ba
Kad tai atsiekus, norima iki
Cliihuahua valstybėje. Tik pen riams yra per maža. Tno bū
: inasi, komisaro Litvinovo ža
yra oficialus.
dų, su keistu nenuoseklumu
du
miesto
reikalams
mažai
80,(XX) civilinių tarnautojų pa
WASKINGTON, kovo 29. kienis
kunigams
leidžiama
dėjimas nutraukti komunistų
toliau jau rašo apie iš bado
Keliose raporto vietose yra
kas
tenka,
lygiai
kaip
ir
visuo
leisti ir pensijonuoti, o liku
•'NRA administratorius Job veikti — vienas kunigas 100,
propagandų Amiuikoje yra
išputusius vailįns, alpimus ir
minimas ir Amerikoje konmiii
siems zsuiiažinti nuo 5 iki 8
se
kituose
miestuose.
tik muilo burbulas.
nson ėmėsi tvarkyti savo ad 000 gyventojų. Ko panašaus
kitus
tikro
bado
požymius.
stų veikimas. Pažymima, kad
Dėl fondų trukumo šio mfenuošimčių atlyginimų. Sočiaministracijos mašinerijų, kad seniau nebuvo sugalvota nė
Esu,
vaivadijos
komitetas
iš
Amerikoje komunistai turi tei
! sto majoras suplanavo vykdy’lis draudimas ir gi bus suma
būtų galima sklandžiau vyk- į sovietų Rusijoj.
lenkų
vyriausybės
Vilniaus
sės savo propagan i skleisti,
ti griežtų ekonomijų. Pirn/'att
žintas, o gal ir karo reikadyti* apie 400 pramonės kodu.
kraštu,
(kur,
kaip
patys
kn|ams
tačiau jie tuo nesinaudoja ati
miesto gatvėse naktimis
Plėšikų gauja trakų šia
Sau
pagall
’
j
on
jis
pasikvietė
užgesinama
žymi
dalis
žiburiu,
!
laikraščiai
praneša,
badautinkamai. Kaip tik neišvardi
rintes.
APSKRITYJE
\V. A. Harrimanų iš New Yor
gatvaitės nevalomos. Be to, ! Ja 70’00<) žmonių) gavo 1,500
nami apsileidėliais ir tingi
Per pereitus keletu mėnesiu
ko miesto, Illinois Central ge
apie 50 nuošimčių policijas irl1^ milt^ ir- 73 tonus dru
niais.
krašto vyriausybė išleido apie
GRĄŽINTAS M. INSULLIS
Kovo G <k kriminalinės ir
Kas kita yra Europos val 5(i milijonius dolerių eivili- ležinkelio pildomojo komiteto viešosios policijos valdininkai ugniagesių norima paleisti iš skos. . . Ir iki šiolei tos atį sargos . . . dlar neišsemtos,
stybėse. Ten komunistai flti niams darbams Illinois valsty pirmininkų. Tai jaunas, bet kiškos sodyboje, Žųalių valse., tarnybos.
Iš Kanados grąžintas Ofcjh
visu pasiaukojimu dirba pro- ' Į ėję. Iš tos sumos apie 33 mi- apsukrus pramonininkas.
nors, kaip laikraštis pabrėžia,!
eagon Martin Insnll, Sambfe- '
darė kratų, norėdami surasti
Daug kas protestuoja. Sako,
nū vienas žmogus, kuris pra-Į H7 Jns„llio" bn.lis.
h tarijato revoliucijai. Jie Įsi- Ii jonai dolerių išleista vienoj • John šono štabe yra apje vogtų daiktų. Ten buvo suraSamuelis
tuo būdu miestas čia sutrauks
sė pašalpos ir buvo jos tikrai
veržia į darbininkų organiza- Ce.-.iko^ apskrityje. Apie 127. 1,900 asmenų.
slaptosi kažkur Juodose jū
Į stas vagis — recidivistas Jo plėšikų ir žudikų gaujas. Ge
ei.įas ir dažnai pasiseka dai- OOfi^'Sedarbių gavo laikinai
reikalingas, nebuvo 1
nieko
rose.
nas Drančiūnas, o po kurio raisiais laikais negalvota apie
atstatvtas.
MINĖJO SUKAKTUVES
bininkus sukurstyti į streikus,, d^rbO šioj apskrity.
laiko grįžtantis jš fteimeliškių ateitį.
M. Insullis kaltinamas 364,n
. rba riaušes.
j
Ateinantį šeštadienį eiviliBaigdamas savo straipsni,
su pilnu vogtų daiktų vežimu
720 dolerių paglemžimu iš Mid
RYMAS, kovo 29. — Oficia
laikraštis reiškia vilties, kad
Tmvo sulaikytas ir pats ftiška.
Di ižiausias komunistų “nuo I niai darbai nutraukiami ir toNUBAUSTI MIRTIES
die \Vest Utilities kompanijos.
li Italija v’akar minėjo 11 me
bendros lenki) valdžios ir vi
Policijai toliau darant krata,
pelnas’’ yra. kada jip kur su- liau pati valstybe, apskritys
BAUSME
tų militarinės aviacijos sukak
suomenės i>astangos neabejo- i
pasirodė ftiškos eėbrai. Poli
kelia darbininku streikus ir ir miestai turės rūpintis beJAGKSONVILLE. Ela., ko
tuves.
padaro valstyliei ir patiems i darbių Ūkiniu. Illinois Fzntrcijai pareikalavus pasiduoti,
VIENA, Austrija, kovo 29. tinai nugalės tas pirmas bado vo 29. — (Prezidentas RcoseSvarbiausios iškilmės įvyko jie atsišaudydami pasislėpė — Belgrade serbų teismas nu “prošvaistes“ kaime. Pradė
darbiuinknms didelius nuosto geney Relief komisija jau tu
veltas čia atvyko ir tuojau »&•'
lius.
ri parengusi naujų šelpimui Conteeelle jūros lėktuvų uo krūmuose ir pabėgo. Plėšikai baudė mirties bausme tris toji akcija turi būti ypatingai
plaukė jūron Vincento AstoroRaĮHirte pažymima, kad 1933 programų. Nebaigti civiliniai ste, netoli 'Rymo. Ir premje- sunkiai sužeidė viešosios poli- kroatus.
Jie pripažinti kal intensyvi, kadangi į pavasarį Inėv u.
W
metais
penkiolikoj pasaulio darbai — įvairiausi projektai, ras dalyvavo. Jis paskelbė la- cijos vachmistrų Zlikanskų ir tais, kari kesinęsi prieš Jugo artinasi pats bloginusias lai

—i
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2,009 DARBININKU
STREIKAS BUFPALO

j—

ĮDOMUS LENKŲ TEISINI
MAIS DĖL RADO VIL Į
NIAUS KRAŠTE

.

)♦

LITVINOVO ŽADĖJIMAI MUILO BURBULAS

PRANCŪZIJA SIEKIA
EKONOMUOS |

CLEVELANOO MIESTO
EKONOMIJA

’

KATALIKŲ VARGAI
MEKSIKOJ

PATVARKO NRA
MAŠINERIJĄ

CIVILINIAI DARBAI
BAIGIAS

kas.
viiistvluij.
Tvbiu Įčmus J. Valstybes,, bus vykdomi, tačiau į darbą kūnams pažymius, išdalijo pri kriminalinės policijos valdi slavijos karalių, v
komunistai y ra sukėlę 32,000 i bus priimti tik tie, kurie ln-1 pažintus aukso medalius,
ninkų Belmistraitj.
Jie abu
nuo*sunkių
žaizdų
tuojau
mi- policijos būrys plėšikų ieško\VAKHTNOTON,
streikus, j kuriuos buvo įvelta blausia Reikalingi
šelpimo.------------------------

---------------------------- h

ORAS
kovo

28.

. —

IR

Ik

APYtfl
apie keturi milijonai darbiniu ‘ Cooko aj>skrity tik apie G5,G0Q i
TOKIJO, kovo 28. — Ilako rė. Tač tuojau iš Kauno buvo ti. Tikimas, kad netrukus vi- Prez. Rooseveltas pasirašė bi
kų ir tuo būdu prarasta apie ' tos rūšies bedarbiu gaus dar-) dato miesto gaisre žuvusiųjų pasiusta mokomoji Kauno po sa plėšiko ftifikos gauja bns lių, kuriuo atšaukiama probi- KĖS. — ftiandien iš dalies •]
si nia ūkę: popiet daug šalčiam!
bicijn 14 aiva ii salose.
22 milijonai darbo dienų.
hn.
žmonių skaičius siekia 2,000.\
linijos kuopa ir kriminalinės sugauta.
CIITCAGO

r

•
* ». >

iP..
'

- '

Y

3*
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f

’k

rie, rodos, pažjsta Kristų ir Jo dieviškąjį
mokslų, tačiau ne tik kud nepildo

Ileln* kasdien, Aakyrua aekmafiealue
PRENUMERATOS KAINA: Metama — fl.ll. Pu*M metų — *3.60: Trinia uiėneaiauna — |S.00; Vienam
Mteeelul — 7be. Europoje — Metama >7.01; Pusei uaM| ~ Z t. M.
JMe.

jfo

ir į-

Katalikai gyvenimui turi va; nis žiedas. Tui i tų jiutj kilmės
Dėl to, sųmoningųjų katalikų yra šven dovauti, įkūnydami tįieviškų j sultini
Dievų, kurs pirmas
čiaus'la pareiga iš visų savo jėgų garbinti].;
[žodį savo darbuotėje ir brolių i pamilo žmones ir visų mūs že-

Švenčiausiąjį fSakramentą ir savo pavyzdžiais sielose, jei nori pasilikti kata- mę. .
ir darbais mažinti J ūdos pasekėjų skaičių.
likai, Kristaus Bažnyčios na Į Kad Imlu vadovui lurci.j

5 vai. po piet.

įsigilinę į šios dienos reikšmę, prisieki

me, kad visų savo gyvenimų seksime Kris

“DRAUGAS” -

tų, ir, gink Dieve, Jo neišduosinie. Kad Jo

LITHUANIAN DAILY FK1END

keliais būtų lerigvian- eiti, Šventasis Tėvas

Publlafced Daily, Escept Sunday.
SUBSCRIPTIOMS: One Tpaa — »».**; Slx Month*
— 11.60: Three Monthi — fl.SSt One Montk — Tie.
Borop* — One Tear — 17.0*; SU Mentha — |4.dS;
Copy — .tie.
Advertlatnc ln “DRAUOAMT* brings best resulta
▲drertiatug rstes ca apallcatloa

mus visus ragina j apaštalavimo darbų, nes

sudarytų

sąjunga

valstybių

nuo šiaurės Ledinuotojo van
denyno iki Jųodųją jūrų
Suomija, Estija, Latvija, Lie

tuku, įlenki ja ir Rumunija, o
jų visų užpakaly stovėtų nors

visuomenę dabai tuo tarpu ir silpnas milžinas

Lietuvos

luhu' i'""1'"11
iklidę gandai, kad Sov. Kusi

Su' . Ilusij,,.
Rodos, sitokj planų remiu ir
riai. Kas turi tiesą — nenu-j daug išvidinės jėgos, reikia
,,
_ ..
rims, neuždarys jos savo glė- maldoje kreiptis į jų kilmės Jos uz^n*uių reikalų komisaras
mm ūzija. . eseniai ne m\o
JM
by, bet švies kitiems kelią.1 šaltinį -- Dievų.
Dievas lš Litvinovas neužilgo atvyksiąs Į»asklirię garniai, kad pralietiį Kauną ir bandysiąs sutaiky- /<>.' užsienių reikalų ministeris
Kas myli Dievų, - negali pa- klauso karštų ii- jiasitikinėių
f lėpti savo meilės. J) pasileis- maldų, ypač aukojamų šv. Mi Įtl Lietuvą su Lenkija. Kalba aplankysiąs Pabaltijo vahtyv

Nekruvinoj Jėzaus ,pia’ ^*<1 Litvinovas jau aiški-; ”
11
u'4, žinoma,
.............. .................................. ..............
ruvinoj '
pažinsime savu Išganytoją ir kitus Jo ke šia malda, nuoširdžia giesme, Aukoje, ir šv. Rąžančių kai-' n<‘s h‘nl<'l pažiurus i sll,Į rei kad šitokia jo kelionė nebūtų
iškilminga eisena Bažnyčios, bant. Žiūrėkime, kad visomis
t'ai ūeseniui Lenkijos v.z grynai turistinio pobūdžio.
liais eiti patrauksime.
Kaip matome,
Vilniaus....
klau
apeigų metu, svariais surami- Į šventėmis išklausytume Mišių s'erPd reikalų ministeris Be.......
.
v
iv*
•
•
i*
*
iii
**
ii
kus
liinkpsi
Mttmkvo
’
i
p
\
okio
hiiims
t
i
tildai
kliūtiiiii
niilzmiKOVA EINA
mino žodžiais prio ligonio so- u kad dažnai su pamaldumu ' Kah la K ‘ 1 MabKX°Jc- ' OKK
............................
i
i
•
i ,, .,
......
,
ėiii spauda nraneša kati ir Pi s‘'° pbuio igvv enimmui ir tai
pūlių lovos ir gausinga para kalbėtume sv. Rąžančių.
Su
• •
Pliusą, sau
i i
Nors prezidentui Rooseveltui pavyko su ma vargšams juodajam varge. Dievo jiagalb.i visa galėsime I "‘^kis, Lenkijos valdytojus. piano, kurį įvykdyti stengiasi
i labai norįs taikos su Lietuva milzimskos jėgos. Todėl nutaikinti automobilių išdirbėjus su darbinmPlati yra katalikiškojo vei-i padaryti, o be Dievo
'
kad galima būtų į kurti’ Balti- ur.anu, kad Vilniaus klausimas
kais ir tuo būdu sustabdė streikų, kuris būt Į kimo dirva, plati — kaip pati i save pajuoksime.
i
buvęs vienas iš didžiausių ir pavojingiausių, į krikščioniškoji meilė. Be josi
•
. v . |ij°
JVMs — eSkandinavijos
F.>««*.*>*. .*v» .
FSąjungą bus keliamas ir gvildenamas
Be
to,
iu
tačiau, anot Amerikos Darbo 1*ederaeijos pir-1 aėr katalikiškojo veikimo.
"
pamii/ti,, į kinių galėtų (tilpti ir Izm visu platumu. Kadangi Lenki

įsitraukę į Katalikiškąją Akeiją,patys geriau kia gyvu veikimu, susikaupu- šiose

“DRAUGAS” 2334 S/Oatoey Ave., Chieaga

DIDYSIS KETVIRTADIENIS
-X--------

Ši diena katalikiškam pasauliui yra lx>

—

galo reikšminga. Ypač šiemet Didysis Ket
virtadienis su dideliu rūpestingumu ir pamal

mininko p. Green pareiškimo, darbininkai ne-

dumu turi būti švenčiamas, nes peniai suėjo

1,0 ir gyvenimo sąlygas. Tietta, auton.ohiliP l;l ikwi<„liikoji „...p,, Kas I1C.'''“'‘“'M'- '■»<' «'™
S'-Į n.isini Lietuvos Lenkijos .„„-J'ius, o L.etuva tur, su tokopramonės Jaug laimėjo, tačiau toli gražu ue|,'„vli
kas
vp 'saVo'
saro gyvu tikėjimu, į ,k,s vivi,n,|i, ,.ietuvai „outsi : tija ir Unkija santykius ln-

sustos kovoję už. savo taisos ir goresnes dar- '

devyniolika šimtmečių nuo Paskutiniosios Va-

karienės ir įsteigimo Švenčiausiojo Sakrame

Kristus, gyvenęs žemėje

jht

todėl, n,ūsu veiki-'J°'? ,lole<'anij P^P^di katuli-

visa

vu,|as’vli, ir' pjivalo Imli'

p j ,a

\(>t kalbama, kad Litvi

ja su Sov. Rusija yra nufda>■<>' »■- siūlysiu, kaipo kooipro j <>usi labai glaudžius
santy-

savo uoliu pareigų ėjimu pa | sai<yti nm, Vilnijos,
bet tc', ai ĮD‘"ipDis, tai, suprantama,
la,P , ai timo, kas nemyli savęsj ir
į dėtume atgauti nuilsiisioms, ti į. ia,,sį,,H) išspremtima atidėti :,<atl Vilniaus klausimu į Lie
vadinamos dirbtuvių unijos įstatymo keliu, nesirūpina savo sielos amžinuo
kėjinin praradusioms ir Dievi patogesniam laikui, o dabar tuvų bus bandoma daryti sta
būtų panaikintos, nes jos kenkia darbininkų ju gyvenimu, tas negali veik- ., • T, •, •
• ,
•’
.
kitas s*'al Meilei mirusioms sielom.1 tuojau užmegsti normalius sa- mbių sjiaudųiių. Todėl tai gasusiorgąnizavimui ir kovai sp išnaudojimu.
, los ir gyvybės' įnešti
‘
' tikėjimų, viltį ir meilę. Pavy-| ntykius su Jjenkį ja
Lenkija j
alae Sov.. Rusijos tarpi-1 sielas,
siela
Tąjį kova eina ne vien automobilių in-J
j visuomenę, nes lja s 1 do, neapykantos, keršto
<«Tsto sėji I tur(-,ta pi jpažįnti Vilniaus klau ; mnkavimų tarp Lietuvos
ir
dustrijoje, bet persimeta ir į kitus didesnius I <E asios gyvybes neturi. P,
vai nesnaudžia. Jie — praga- sll|,e, esant neišspręstą, o ko' jlatukijos kelia Lietuvos visuoindustrijos centrus. Darbo Federacijos vadai i'ai nešviečia, nešildo, jie
pasiuntiniai — skaldo mū ! jis bus'išspręstas duoti Vilui- j Jonėje didelį susijaudinimų
išsijuosę darbuojasi, kad sutraukti darbiniu- pridengia ugnį. Nužerkime, nu | s)( --gas< g.1.ol)ia
neatįurgia? į()S lietuviams plačių kultini 11”” susidomėjimų. Nes dalia r
kus į vieną galingą »niją.
jpūskmie'savo apsileidimų pe-< sit,las ŽU(J() |U tikybini gv
vc'jnę autonomijų. Žinoma, Lietu įtinėmis aplinkybėmis lžetuvos
'lenus, pradėkime iš naujo ge-]ni|H;J (!vvil(.)ju (ik-)illlH „f b,(‘ lya į tokius ar panašius Vii ] vyriausybei nuo tokio tarpiu.Dttl’bo Federacija daug gero darbo žmo
plėnis yj-a padariusi. Tai yra vienintelė orga- irn
111 darvti
udr''u savo
Sd'° artimui.
a,l,l,lu', ri, pavyzdžiu apsišarvavę, sto įnįans klausimo išsprendime ) nkavimo atsisakyti ir visai nunizaeija, karia šio krašto darbininkai gali.
Bet mes gyvename kiekvie-: kime į kovų už nemarias bro- kompromisus neis,
Imt Sov. j sileisti į bet kokias kalbas dėl
pasitikėti./Tačidu ji galėjo ir galėjų kur kaą I nas savo aplinkoje. Čia esan į lių sielas, ’l’ai bus trečiasis Rusijos tarjaninkavimas gali ! santykių su l>>nkija būtų la-

trisdešimts

tris metus, skelbęs žmonijai dieviškąjį moks
lą, jos našlaičiai.' nepaliko. .Jis ant visuomet
pasiliko su žmonėmis Jo paties

pirmasis

vis'ką, ko reikalavo. Jie vaiyšis, kad

nto. Ta proga Šv. Tėvas pkskelbė Švpntuosus Alėtus.

įsteigtame

Švenčiausia me Sakramente. Šventam Rašte pa
sakyta: “Valandai atėjus, jis sėdosi prie sta

lo ii- draug su juo dvylika apaštalų. Tuomet
jis jiems tarė.; Geiste geidžiau '"valgyti draug

au jumis šitų \ dykų avinėlį pirina,. nekaip
kentėsiu. Nes sakau jums, nuo šio jaiko aš
nebevalgysiu jo, kolei bus įvykintąjį dangaus

dąugiau nuveikti ir pasekmingiau darbiniu- Į čius žmones teisingai Ir labiau , mūsų veikimo vada?.
t sudaryti Lietuvai nemažų ke- l,ai nepatogi, o įsivėlus į bet
kų reikalus apginti, jei jos viršūnėje nebūtų įmylime negu svetimus. Tų pat! Kur eina kova, įen turi būt' blumų. Mat, Sov. Rusija
ir kokias derybas tektų pajusti

karalystėje. Paėmęs taurę, jis dėkojo ir ta
I

RUSUA BANDYSIANTI
SUTAIKYTI UETUYA
SU LENKIJA ‘

Katalikiškojo Veikimo Vadai

miausiai progai pasitaikius, J j išduoda.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki

e.

Ketvirtadienis, kovo 29, 1934

steigtos llauiyčios mokslo dėsnių, bet pir

■kflblmų kalnee prlalundfamos parelkalarua
Bendradarbiams lr korespondentam* raitų ne<rąM**» Jei neprašoma tai padaryti lr neprMunfilama tam
HbMai palto taikiuRedaktorių* priima — nuo 11:M tkl II :t* vaL

r

J

DRAUGAS

“DRAUGAS”

i

* '

><

o

/

TA™

'V

J

rt: Imkite ir dalinkite tarp savęs. tNes, sa

kenksmingos politikos ir noro pasipelnyti. Į .matome visuomeniniam veiki- h kovotojai Ajes (,saill Kris-(Lenkija labai rūpinasi suda-j otelių jėgų spaudimą. Tiesa,
šių organizacijų suplaukia didėlės pinigų su-j me. Pirmiausia, rūpinamės sakariai ir kovojame
v.i ryti Vokietijos rytuose neper tai dar vis tiktai plačiai pa

kau jums, aš nebegersiu šito vynmedžio vai

siaus, iki neateis Dievo karalystė. Paėmęs

duonos, jis dėkojo, laužė, davė jiems ir tart: mos, kurių pagalba, rodos,- būtų galimą kurįvo tautos dvasine ir medžią Kristaus valios įgyvendinimą laužiamą sieną nuo ,Suomijos rididę gandui, tačiau atrodo.
v•
gyve ]-ki Rumunijos. Bet čia kliūti
tie. gandai guli turėti ne
Tai" yru mano kūnas, kuris Aižjju* duodamas; ! kas daugiau nuveikti nt’gu. ligši^jjyįj^įkja-* gine gerove, d vėliau savo-mei' pri. va/-mine
ir vn.isajaim
lės
veiklų,
praplečiam
toliau.
mi
yra
Lietuvos
—
Lmikijos
,lia
^
a
pagrindo.
'
Tsb.
•AjU/darykite mano atsiminimui. Taip pat pa ma.
nimo.
Kova tarp darbo ir kapitalo ėjo ir eis.
stoja1 santykių
įtempimas, kitaip
žemė ir taurę po vakarienės ir tarė? Ta taurė
Prieš Krislu ir mu
Todėl antrasis mūsų kataliI
Jaunamartė Marytė pirmų
yra naujoji sandora mano kraujuje, kurs bus Dėl tu darbininkai turi būti ne tik gerai or- kįškojo veikimo vadas yra Kristaus priešai. Jie dažiai tu sakant, Vilniaus neišspręstas
ri daug ir įvairių ginklų. Nu- klausimas. Tų klausimų i šis pre1 kartų savo gyvenime judi jiak£ jus išlieta.-. Tačiau štai mano išdavėjo ganizuoti, bet savo organizacijų priešakyje Sventn Tėvynės meilė, savo

ranka yra su manim ant stalo”. (Luko 22,
14-21).
Į

šiuos Kristaus žodžius šiandien ypatiu-

gu4>ūriu reikia Įsigilinti ir juos gerai suprasti.
, ’ < Kristus yra ;>asaulio Išganytojas. Jis į-

fcteigė sakramentus, reikalingus žmonijos iš
ganymui. Stegiant Švenčiausiąjį Sakramentu

^Paskutinėje Vakarienėje iš dvylikos apaštalų

tarpo atsirado vienas, kuris sekė Kristų, klauJo žodžių, suprato Jo mokslą, iš paties
Kristaus rankų priėmė amžinųjų Duoną, ta-

čieiĮ Jį išdavė baisiausioms kančioms ir miirčiai. Tai buvo Jmjas.
f
Visais amžiais buvo išdaviko Judo’ pase
kėjų. Netrūksta jų nė šioj gadynėj, Bažny*

BS čia visada turėjo-su jais kovoti. Kovoja ir
šiandien.

yra krikštytų

Kiek

A.

turėti gerus kovotojus, jimtus ir sąžiningus taulos nieį|ė Kristus mylėjo galėtų mus, jei jiats Kristus
vadus. Kitaip jie visada bus pralaimėtojais. I ist|> -;jlllorles. f ž visus gyvybę nebūtų su mumis, jei Jis neva
dovautų per savo Bažnyčios
laukojo, skausmuos ant krv
MIRĖ “Iš. DR. ’ REDAKTORIUS
į žiaus matomų viešą veikimą vyskupus ir šv. d’ėvų. Dabar
mūsų laimėjimas užtikrintas.
į baigdamas, nors čia prasidėjo
ftkotijos lietuviai katalikui išleidžia sa- įjnonijos atgimimas. Bet Kp- Nebijokime vargų, darbų. Uovairinį laikraštį “Išeivių Draugą”. Pastaruo- Įstug mylėjo savo aplinkos žmo liui pasišvęskime ir nuošird-

sius kelerius metus jj redagavo kun. J. Pet- j nes< mylėjo Palestinos žemę,
rauskas, Škotijos lietuvių vadas ir veikėjas, i mylėjo Jeruzalės miestą. Jisai
kuris kovo G d. pasimirė. Velionis dar buvohuotni pašventė mūsų Tėvynės
pačiame stiprume, jaunas. J kunigus įšven-1 ,neįię. Ką gero pastebėję ki

Varguolis

TIES KLAIPĖDA

krikti šeimą, kad bent į vie-| nuryti nė viepo kąsnio. Jau

Įmink nuliūdusius, sušelpk va

dyk lient

tiek uolumo,

Jo as-,kvt. apsaugot, apsiginti. Tėvv j Kristui atvestam Km t

prie durų į kambarį, kur būrio vadovybė
rinkosi tinkamiausius.

Tą rytų būrio būstinėje ir susijiaži

čioniškosios meilės visuomeni

— Kodėl nevalgai, Petrai?
Juk mano pačios gaminti pie

tūs ir pūgai receptą, kurį va
kar girdėjau jier radio! Neįve

— Kių šv. Metų proga paro ] igšus. gera daryk visiems pats rtini mano pastangų!
Laimėsi!
— Aš jiilnaj įvertinu, Hrankad ir kitus jiaragink.
daug.
nes
Dievas
padeda
j
gioji,
tavo triūsų. Bet ar kar
vienų

menyje ne tik Škptijos lietuviai, bet visa tau- nės ir tautos meilė yra krik-;-Nuklydusią sielų, kad sutaikin- ' t nulis, kurie Jį myli.

katalikų, kn- tu nuteko uolau. veikėja ir laikraštininko.
.
-- .
- . -.
_ - .
—I-

Bet parėjęs vyras neįstengė

------------------------------------ --------------- |

— vaduokime sielas iš praga- ] kviestum Kristaus meilės ža
iro pinklių. Tasai uolumas — į dintoją
katalikiškąjį laik
Itai ketvirtas mūsų veikimo va iastį. Aplankyk ligonius, ra

1920 metų. Jis buvo gabus organizatorius, dėliįr kūno gerovę, — stengiamės Į

ligiškai įsisamoninti, bet ir tautiškai.

santykius tarp Lietuvos ir Tje- lą, laukia vyro pareinant ir
nkijos, nebūtų didesnių kliu“ džiaugiasi, kaip skaniai val‘‘'’J nudaryti Rytų Eurojios šie įgys jos mylimas Petrukas jos
nai
Vokietijų. Ta sieną | pačios pagamintus pietus.

čiai dirbkime Krstaus darbą, nus krikščioniškus namus par-[ noji supyko.

tintas 1916 m. Škotijoj gražiai darbavosi nuo tur, kas galėtų pakelti dvasios Idas. Jis mums sako:
to daug padėjo Škotijos lietuviams ne tik re- patiekti kitiemšj' juos pamo-

nustačius normalius [gamino pietus. Paruošusi sla-

ndtis ir

tais tu nenugirdai agronomo

K. Matulaitis Į j ranešiiiio apie kiaulių šėrimų.

lum bent vienų [iradėjusių iš-

Pakalnio barzda, kelias dienas skus

sio į jiašuipų skambančius Pakalnio žod
žius, bet eidamas pro duris, vis dėlto aki

tuvo neinaėiusi, atrodė neblogu

nius skubiai uuo nosies nutraukė.

.Mažytės jo akys ir Kasytė menkai iš po

šejieėiu.

durnų dvigubu nuoširdumu atsimokės, at
virumų suriks be jiašaijios, kiekvienų Ja
vo žodį gei Ninu at versdamas.

nau su Petru Pakalnju. Stovėjome vienoj

Sekančiam Pakalnis jiatarė labiau su

šerių matėsi, užtat plačios raudonos lū

eilėj. Jis jiiimas, as užpakaly.
Mane »š karto nustebino pernely g pla-

siveržti, kad pilvas ne taip aiškiai kyšo

pos kraujo (lėmė ir sveikų dantų Itallumu

jiirmų mūsų su juo pažinties vakarą pa-

tų, kitam labiau juikelti galvų, dar kitam

apskritam, gal rivirieš-imt

jienkerių metų

jiasakojau apie save visa, kas,-man ro

Taiji greit visa klojosi. Laikraščiai
A-:
ttiargiiMi žiniomis apie -ukilimų Mažojoj

Jūs Pakalnio jMm.iai, jo sena be antpečių

užsisegti apsiaustų* ir jninašiai. Jo akys

senumo, veide žėrėjo.

atsargos kareivio milinė ir plytos raudo

kiekviename mūsų matė ydų. Tik buvę

— Susibadysi,-broliuk, urano šeriais.

— Blogai, broliuk, jiadarei, kad be

Lietuvoj, <mntiė- miest<*. kur tik pasisuk

numo šviesiais pūkais ajižėlęs sprandas.

kariai, kuri<* mūsų tarjH- skyrėsi taiji pat,

Per daug jau tavo snukutis baltas ir mi

tėvų žinios išvykai. Vyras jau esi, galė

Prieky ir uz|iaknly, pilnus erdvus korido

kaip žuvys tarp vėžiui, m*krci|»ė į Pakal
nio žodžius dėmesio. Jis jų ir nekliudė.

nkštas, -

kA

Apsakymas

ai, kalličjc apn- *-ukiiėlių laimėiinuis. m r

vingumo,

m-kantrūmo sbiguti- švaistėsi i rius, buvo kandidatų eiti į pagalbą suki
| lėliams, bet visu vyrų tfirpe Pakalnis bu

visų širdyse...

f'kanolą, drėgme

jnamirkusj

rytų

mieste netikėtai >imtMJg«vo dideli žali pla

vo centrinė figūra. Iš-ižergęs, rankas su

kišęs

į

;itlapotos savo milinės kišenes, jis

katai. 1’lakntai be truiikiam iųi įrgėjimn | garsiai alsavo raugintų agurkų ir rupios
se s 11 raŠy 1 n i s ž< w !ži ji i s.
Mjižo-io

Li-lavos sujrilolmi

Tn nusiimk akinius!^— rėkė jifi

kos laisvės!

1 lailnim nioks|ei\iuį, kurio eilė buvo įriti

Įiuiį

rytą, ir k'/ii'iim salandoins I į vadovyliės kambarį. — Nusiimk, sakau

nep,Tėjus, š- uliii būrio būstinė buvo pri
.VigiTniusj jaunų ' ym dų liti'o pilim sai

koridoriai, nemaža , būrys stovėjo kieno*
ir n-(

•’-atvėįc

Vį./ liiūb-i. vi-i grūdo i

j'tau! Karys
ii sn akiniai.*, lygiai kat'*
! su dviem '.Kolegom! Nepriims dėl akiniu.
Vyruko

su

ūkiniais

(ik

pečiai

uer

'ingai krutėjo. Stengėsi įiekreijki dėme-

jai atvirai

Likimas taip lėmė, kad
SU

Dabar jiems

kiek

— Nebūtų leidę.

Negi jėga būtų laikę.
•
*
išrausiu, j»rašy(ų, o jiaskui ir leisti), jei
— Jau

ant |M*ties tanką.

jiasakyti.

bus rūpesčio...

A'ėl po (o nusigręžė.

aš, ar tinku .’ -- padėjau jam

gos kankinamą nosį ir svaidė savo seno
šaukėsi Į kareivio, ir šilto ir šalto mačiusio, kriti-

kovoj dėl šimtus iiu-tii ilgi'io-ios lietuvi"
Tą

o

Pakalnis atsigręžė m* iš kartu. Dar

Ui'lmos saulių ir vi-iirmenės pagalbos Į kos žodžiais.

ir kietu

plačiu

kalnis mane.
-- Nji,

greta Pakalnio,

dėsi, galėjo būti jam įdomu.

delnu jier žandų.

Panorėjau sužinoti, kaip įvertins Pa

duonos atrūgom, kas minutė šnyjištėsi slo

pūkinių, sjiai\ ų. Imt šankią ir jaudiną juo

paplojo man

Gulėdamas vagone

|«iklitivome

tai.

1’aknlniu į vienų vagonų, vėliau, jau ! i,š tikrųjų užsisjiyręs būtum... Na, nieko...

ten, sukilimo sūkury, ne tik į vienų kom

Tik pasiteisink, laiškų jiems jrarašy k. Tė

sknmbiui nusišnvjjštė, pdsimalė rankomis

panijų, bei n būrį, Jis, kaip buvęs karys.

vai, broliuk, ne juokai!

milines kišenių gelmėse ir tik jh» to ma

Imvo |»ikoLii!- v vresniuoju. Aš buvau tik

lonėjo fttirodyfl vci<tų.

jo valdinys.

Pakalnut žodžiai man smigo

į

širdį.

Graudu kiek buvo tamsiam, niauriam va

— Tu: Tu kaip' ir tinki... Tik p<*r

Pakaltus iš |iirmo jiamat y mo man pa

gone, daugi lio svetimų vyrų tarja*. Jau

riesta ir š<9-in ant snukio

tiko. Juk sutinkama kartais tokių žmonių,

ilgėjausi tėvu. saviškių. B<*t |>askuliyiųjų

trūksta, —- dūstelėjo man į v“idą agurkų

į kuriuos jiiijnų žvilgsnf metęs pasijunti

Pakalnio žodžių intonacija

atrūgom.

radęs jei ne draugą, tai bent iš tikrųjų
įniršti apie save. Su didesniu įdomumu
nuoširdų žmogų, jiajunti norų arčiau su ( j»až\elgmii • tų, rouos',, kareivių batų kie-

daug nosvtė

v

Paiai.daii. Im*< kartu su*Pakalniu ir

visai* aplinkui nusijuokiau.
Keikės iŠ tamstos šerių pasiskolint.

privertė už

jun susipažinti, jaųiasakoti apie save ir 1 tunio sielos žmogų. Pakalnio žodžiuose aesi įsitikinęs, kad tas žmogus už nuošir- I pie tėvus girdėjosi skausmas.

i

z-
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PRIEŠ PAČIAS VELYKAS sav° I’nvHrt^

Danties Skausmas

(Iš atsiminimu)

pasivadino sn ' mus, paguldė į lovą, verkda-,
>žė*ku
arausku; nepadėkoį mi apie jį bėgiojo, parvey.ePku
ve ponu Baran
jęs savo tt •vams už išnukleji- nigą ir gydytoją, kad gelbėti ,
! sūnaus kūną ir siela. Adomu
ir. n, išėjo i svietą.

u

■■

.m,, ■«-——

ori’K’E oi' roi M'Y ci.RItK
<>!■' ,'OoK tol VIA UJ IMUS

Intronizacija. Parašė* kun. J.

Vaitkevičius,
Vaitkevičius, M. I. (*. Pusk 92; ST VI I <>l' II I l\ois
COI VIA oi < nok
kaina 30e.

Stacijos ir Graudūs Verks
Jaunas būdamas, karta Ve'levai laukdavo pareinan kas verkė, (lai norėjo atsipra- mai. Pusk G2; kaina 10e.
Tmbūl, nėra žmogaus, kuris niugiimu bent laikinai galiMisijcnieriaus Užrašai. Pa
syti gimdytoją už savo prasi
įiebūtą turėjęs patyrimo, kas jum sulaikyti skausmą varto- rbų sekmadienį nuėjau į km- čio sūnaus. Bet veltui. Dažnai

Rašo Dr C K. KLIAUGA, dentistas. Chicago, III

----- ----- ----- T

I
I
•
1
I
i

l

Ss

Pagal provlzi us 'U S. k. iji.a llliiioji, um Prlinary Itlnklnoj (slao.i. aš i'tona| par. lšklu. kan apiovoa popieros.
kuri bua vari niurna ininaavų partljij
I’rlmnry luilotmiis.
PrOuary rinklinaiiiM. kurie bus laikomi < ook iipnkrilyj, lauku ini*’»iij Itervvyn. (’htea-

mą pas man gerai pažįstamą klausinėdavo ponų, kurie par- . kaitimus, liet negalėjo žodžio rašė kun. Riehard W. Alex
j\aikiną paviešėti. Jo tėvai bu važiuoduvo iš didesnių miestą, 1 ištart i. Imnnino kunigas jį, o i ander. Verto Tironai Muiijo 'pero. Ir kalniu Evrrgr.an Park. Morveltui žmonijos istorija, dai- įgeraiusias būdas yra, tai praar nieko nežino apie ją sūnų.Į.1° t(*vai karštai meldėsi prie Inai. Pusk IBS; kaina $1.2.).
Į1,<I,J.°'Iuiian<i>.io ū> j. \ n. i'J”i.
, vo pusėtinai pagyveni;, apie
lioji literatūra ir tapyba nuo salinti esamas
skaudėjimą
Sv. Teresė Vaikelio Jėzaus i b"M
Į (K) metą amžiaus. Radau dau Ponai Barauską pažinojo
i? V. Dievo, (lydytojas dėjo pas-j
seniausiu laiku pažymi įvai priežastis, kaip tai: užtaisant
langą, bet veltui. Ant rytojaus Parašė Dr. V. Padolskis. Pusi.’ It« Mpulillb.ni'- l’-irl I h .s
,:"*
nva
Kalia
giau susirinkusią jauną vuiki- kai kada jam primindavo nIN VVITNESS VVH I: lt l-:< »••*. I bftvo
liausiu pobūdžio dantų skan- bei Isgydant dantį, kol ne ve-,
I ną, kurie kalbėjo upie viso pie jo tėvus. Bet Adoniukas, Adoniukas mirė. Tėvai iškėlė j 112; kaina ode.
lieri-iinlo s,-I fily IiuikI ui-l afdėjimo žmogaus emocinius ken lu.
flx..l lh<- seni of 'b*' Ponuly ot
laidotuves,
bet
nieks
nenorėjo
į
Sv.
Teresės
Vaikelio
Jėzaus,
kius jiuotikius, vienus peikė, gyvendamas Varšuvoj nenorė
Pi.fik, tins l’iiili. il.iy of Mareli.
A. H. Petį.
Įėjimą reiškinius.
,
Jeigu gj tas nedaroma, vė- o kitus gyrė. Simas tu namą
eiti;
visi
buvo
pikti
už
tai,
kad
Į
Novena.
Kaina
10e.
jo prisipažinti, jog yra sūnum
ji.- buvo nevidonas. V..... i lė j
Gyvenimas Sv
' (SEAL)
Dantu skaudėjimas sn'aitnc |įau danties nervas miršta ir šeimininkas, klausydamas to-Į Adomo Voveraičių,
KOliElIT M. SU I l l'/.EIt
( minty < l«-rk of ( ook
tai nėra liga, bet ženklas bei j.linpU užkrėstu. Po to žinovai
i
r
koletas
dievotu
s!apilJ
kiu kalbą pratarė:
Ciriinly. Illinois
Per
lenkmetį
Adoniukas
įsekuies esamu aiba pasinis- ; nift se|.a Veitio įr žandu tiniji palaidojo. Paskui, kada tik
— Visi geri žmonės mėgsta stojo į kariuomenę, čia jam
Giesmynas. Paruošė kun. J I
kianeią dantų ligą.
Imai ir kitos komplikacijos.
Įkas atlydėdavo į tuos kapus
apie gražius daiktus mąstyti, gerai sekėsi. Buvo mitrus, tirą
Kaip viskas, taip ir dantų Skaudėjimas šiuo atžvilgiu ir
<okį nabašninką, tėvai vesdn- Tilvytis, M. I. ('. Ph.-I. 49(1;
KVIEČIAME ATIDA
kalbėti ir gražiais darbais pa |sus ir užtektinai gudrus. Tru
skaudėjimai
ne. atsitinka be gj yra
jan kitokio pobūdžio
.....
.,
,.
.....
, vosi savo vaikus pnrodvti Vo kaina $2.25.
RYTI ČEKIŲ
• rpz.li i z. v
!•.
*.
. ..
,
sirodvli.
Dėl to sunku yralmpu laiku jis iškilo i aukšta1
...
, i
,
priežastie.-. lodei, be abejo-Juiuo ,-eikia vengti iš ankstoj .
‘ .
.
. . ,
‘
‘
‘ 1 veraiciu sūnaus Adomo kapą
Apie Kristaus Sekimą. Pusk
SĄSKAITAS
i.ės. verlėlt) arčiau pažinti |
Paprastai žmonės nnsisknn-Į '!ln!' z"lzini'l"s- •>'1 ul*
orini" '!•
išakydami: “Čionai guli ožkaBalansas turi būti
priežaslis ir laiku prašalini! džia dantį) skaudėjimu, Auris1"e,lori> """''j
Vieni, kartą lenk,j kareiviui, ,,„s A,,„|||US Vovernitis (P.a 2S4; kaina $1.20.

yra danties skau.lėįimas. Ne-ijunt atitinkamus vaistus. Bet

art,a visai apsisaugoti nuo ne- g„|i paeiti ne vien dėl pūvan-"/

'

bet, ir nuo ,lžsikrė-.|Z'‘'<’g"S

geistinu ir itin dažnai kenks-

J

°g?, Pa9yl«H"'> 'ė.l" l«'f

l’l'll'o

, l,,k",s ^•'•y.tvo ir hetiiv,,,. Sužinota,

j rauskas), sūnūs nevidonas",

kad

DRAUGAS PuH. CO.,
2334 So. Oakley Avė.

ne mažiau
PARANKUS

$10(1.

DRAUGIŠKAS

TVIRTAS

Taip tai baudžia Dievas vi
n.ingų apsireiški,,,,į su dnnt , tusi„ ,|antu ir taipKi „„„
'-.„slgąsta, kada savo ak.nm | Voverau-u) -sūnus veda pulk,,
-kuudėdima'pš
i
‘
‘
•
i ♦ « i I Pan,ato nedorybes ir neteise- ,aitelią ir joju tuo pačiu ke- sus sunus
duktens, kūne
i . ‘
,* .
.,
- v įbes pditąją. Kad jūs gerai su- liu. Tėvas ir motina neapsa-,1>s zni a sa'° b*\ ą, kurie seDanties skaudėjimas
yra, nis- ^era abejones, kad Vl'rs'| nrnstinnėt k«« t«i vm žn-.IK
— Jnatvėje juos apleidžia, ją ne
ADVOKATAS
i
,
i ..
,
. , , | prastume!, kas tai yra žodis komai džiaugėsi, kad rvtoį aa
.
,
.
105 W. Monroe St.. prie Clark
mna jkvrus ir kartais sunkiai "»"oti skaudančių dantį, ženk-1
- .
ų
nA .
.
.
' .. T ,
Telefone sTA.e t««o
Halsted St ir 19th PI.
i, . .
,
_
v . ne\ ulonas, prastai sakant, ne-1 matys savo sūnų sveiką, links- kenčia, jiems duonos kąsnio
ansireiškimas lai
J11 pasekmes nemažai ....
, ,
, .
. .
!
.
'
Valandos 9 ryte Iki i popiet
ceneiamas
pavydi.
Kas
išsižada
savo
tėi
Narys FEDERAL
1
1
• - , ,
•
t
'dorelis, paklausykite, as jums mą ir laimingą, išėjusį į dide
2201 W. Cermak Road
Intų skadėjimai turi savotiš-,prisideda prie sveikatos ^ine, .INSURANCE KORPORACIJOS ]
vu ir ją kalbos, sunkiausiai nu l Panedėllo, Seredoe fr Pėtnyčloc
kas ypatybes ir yra net kelių) galėjimo. Kol ne vėlu, prisi- (
I
1
vakarais B Iki 9
sideda. Šv. Povilas apaštalas
Telefonas CANal 0123
rūšių. Dėl aiškumo, čia prisei-(šikant propliylaktikos ir hiN
pakelėm aki- ii ausisį
Į
'
t?
sako: “Visi nevidonai yra kai I Namai: 6459 S. Rockwell St.
na suminėti danties sudėtį, 'gienos priemonių užlaikyme pastatę pradėjom klausyti.
| «aus. išgirdę tnnnto balsą ir
Ketverto Ir 8ubatos
menė niauriausių grubijonų ir j Utarnlnko.
Vakarais 7 Iki 9
Dantis yra si darytas, pamati-1 bu™os švarumo galima daug!
— Per lenkmetį
lazdynų ^aieivlQ amas, išėjo is namų
Telefonas KEPnhllc BADO
piktadėjų”. šventasis grasina!
niai, iš trijų dalių: dentiną, jnps”na£un>U ir pavojingą dan-j kaime gyveno geras ir dievo ir pitmatė atžygiuojančią ka jiems amžina prapultim
po Į
riuomenę. Kariuomenei prisiar
tas ūkininkas Adomas \'ovekuri sudaro beveik visą dan-pk1
išvengti.
mirties.
K. J. Žvirblis1
I
.
.
.
, raiti.-. Dievas jam davė viena- tinus, žiūri tėvai, kad vyres
t į ir turi nervą jausmo; ana-l
------------ nysis jų sūnus, gražiai pasi
Jtinį sūnų, kuris per šv. Krikš
mėlius, kuris dengia paviršių,r
rėdęs ir turtingai išrodantis.
tą gavo Adomo, t. y. tėvo, vatai yra kiečiausia danties da
Jei taip, tai neužmiršk, kad dienraščio “Drau
— Adomuk, mano vaikeli!
Įidą. Tą dieną, kaip susilaukė
lis ir netari nervų jutimo ir
go” laivakorčių skyrius aprūpins visus Tamstos ke
sūnaus, tėvo džiaugsmas buvo — sušuko tėvas, -— jok į milJėzaus Širdis ir Jaunimas.
vidujinė, trečioji danties dalis,
lionės reikalus, išgalįs reikalingus dokumentus, iš
neapsakomas. Bankietą tėvai
mCf’ tavęs pasiilgom. Laisvai vertė kun. Zajančkau
tai yra tuštuma, kurioje ran- [
rašys
laivakortę geriausiais ir patogiausiais laivais.
Kas čia nėr sudriskėlial skas, M. 1. C. Pusi. 55; kaina
iškėlė labai didelį. Xei>aise iė
dusi nerAiii, kraujo, Ivmphos
Per “Draugo” agentūrą bile kada galite važiuoti j
šų. Ir nuo tos dienos A. Vove, Ko j‘e nori ? ~ tarfk Bnraits-110(
Inkai ir kiti audiniai. Kitaip
Vasorio mfn pra,,;iojc L„.
Lietuvą, bet ypatingo dėmesio kreipiame į šias eks
kas.
Imkite lazda!
krei-i švenč. Jėzaus Širdies Troa
sakant, tai yra danties gyvo-,n(|on(, prasidėjllsios |ip,„v-|u . raičiui visos dienos taj>o linkkursijas:
pės į kareivius, - ir varykite, kimai. pflraSė k„n> pr> Vuitu.
a,s. per kuru, ve.k.a nervą'
h) p„kvW f|prvhos ,jar jsine-nės, darbai lengvesni ir
neį kokių vargų nejautė, ka-! tl1os mužikus iš kelio!
kaitis. Pusi, 32; kaina JOe.
jauslumas arba skaudėjimas. I wpasibaig6'. Mat, Šiuo metu
da matė augantį savo Ado-i
0811
t(,vas,- o to
švenčiaušios Jėzaus Širdie:;
Skaudėj,,nai bendrai paeina U),tllva n(.ga|i pat(.„ki„li vi
li,ūką. Vaikelis buvo labai grai-*’ >,a ^axo metina.
tarė \ odėl susidatiusią iritacijų bei
šų anglu reikalavimų, kol ne žus ir augo, kaip radasto žie-!'eiablsspaudimo į dantų nervins se
paaiškėjo, kiek ji galės Angli delis. Yoveraitienė visados jį
noPažįstu! Likite į
kamais būtUis,
pavyzdžiui,
joje savo gaminių parduoti. J
5332 So. Long Avė.
i glostė, glamonėjo ir saldžiais sau namo, mužikai, nelįskite,
kuomet dantis genda ir puvi
Angliją Lietuva įveža dau
iman į akis, nes liepsią lazda1
Chlcaro, 111.
[\algiais valgydino.
mas gilinasi arčiau
danties
giausia bekono, kas sudaro G0
Sulaukus 12 metą, Adomu-'
nervų, tuojau pajuntama šilu
nuoš. ten visą įvežamą Lietu- j.ką lehlo į mokyklą; nuvežė į!
ii dedami tai tė\ai nusiga
mos ir šalčio temperatūra, kli
\os
prekių.
Tuo
tarpu
iš
Anli sudaro erzinimą į nervus ir
‘
”‘v • miestą, gražiai aprengė ir su-! n^°’
sll,nis toki- nevi
\
x
fflijos Lietuva kasmet įveža uz],
. donas.
Norintieji vykti -u šiais laivais, kuriais vyksta
Ino sukelia kartais n<>t aštriau
. laike su turtingu ponu vaiKatrie perkate anglis Ifl dral
.
,
,
,
; <0 nulipini litu anglą garnį
. r
.
ekskursijos
į LIETUVOS EUCHARISTINĮ KON
rerlų, siųskite Juos Į CRANE
— Dieve, Dieve! Kaip skau
sius dantų skaudėjimus. Be to,
•
ri ,
. ..
,
...
kais.
COAL CO. Gausite geresnes
v.
,
nių. Bekono įvežimo Anglį pn ,
...
GRESU, pradėkite ruoštis iš anksto ir dėl visokių
anglis, už mažiau plnlgi)
da mums širdį, kad tas, kurj
pūvančią dantų mikrobą tok- |{inusjmns jr su4aro dervbu1 *’1'aino*<<?s lenkiškai skaityti
Pnrahontaa M. R. tiktai $7.00
informacijų kreipkitės į
tonas.
sinai ir burnos sultvs gamina
,
,
.
’iir rašvti jis jautėsi Ivgus po- mes [lagimdėrtie, mylėjome, di
» .
...
sunkumus js anglą puses.
„
.
chemiškas rūgštis, kurią irita'nains. Bet negražu jam buvo. deliu vargu užauginome, į niOŠiuo laiku anglą vyriausybė | kada pamatė savo, tėvą atva-įksla ir ž,nones '^leidome, (bl
eįja užgauna nervus ir sukę
iaukia atsakymo iš savo do-Jyį avusį ūkiškais ,(lrabužiais.|,’a'' npnori ",r,s Pa^nti. Dieve
lia aštriu- danties gėlimus.
Prie to reikia žinoti, kad minijų, kiek jos šiems metams Miela jam buvo žiūrėti į savo |,lt?ve! Pasigailėk mūsą!

JOHN B. BORDEN

HALSTED E1CHAHGE
NATIOHAl BANK

GARSINKITĖŠ “DRAUGE’

LIETUVIŲ - ANGLŲ DE
RYBAS TIKIMASI SĖK
MINGAI BAIGTI

DVASIŠKOS KNYGOS

Crane Coal Co.

kaudėjimas paeina ne vien iš Kab*s pagaminti bekono vidaus tėvo kišenių, bet viduryje nite-'
priežasties pūvančią dantų, bet.1 *nka*- Jp*Ku pasirodys, kan sto nenorėjo pažinti tėvo dėl |

taipgi ir sveiki dantys

gali

P-

Katiuomenė nužygiavo.
T,aė.jo pusė metų, užėjo di

gaminamas bekono kiekis'to, kad jis ne poniškai buvoifie'* «ah‘iai. Daugybė kareivių

skaudėti. Kuomet danties a- | fl-Hp^ros bus permažas,
tai apsirengęs.
Išėjęs ^domukasI
kiti, kurie nesušalo, ba
nameliaus viršutinioji dalis Lietuvos — Anglijos prekv- ^aukštesnes mokyklas, pakeitėj^11 ni*re! kitus rusai iAžiuL
dėl kramtymo ar kitų priežas- boH derybų sėkmingam baigi-,--------------------------------------- x--------- D kurie gyvi, bego atgal
čią tampa padilusi, tai skau- Į H1'1' i°kią kliūčių nebus. Ta-jkumo. Anglai lietuvius gerai didžiausia baime.
dėjimas gali būti jaučiamas ir,'<!au

‘hibar Lietuvos delega isupranta, kaipo Baltijos beko

išgirdo Voveraičiai, kad

su

Ar Važiuoji į Lietuvą ?

BALANDŽIO 11 D., Holland America laivu “S. S. STATENDAM”
GEGUŽĖS MEN. 26 D. Scandinavian—Amerikos linijos laivu “FREDERIK VIII”.
BIRŽELIO 16 D., Cunard laivų
linijos laivu “BERENGARIA”.

Geriausios Anglys Už
Žemiausias Kainas

TUMONIS GOAL GO.
12132 UNION AVĖ.
Chicago, III.
Phone PULlman 8296
Dabar laikas prisipirkti
anglių dėl žiemos

JU
cija
mano.
kad
esant
gerai
nu
didžiausius
gamintojus.
liaunus,
sunkiai
sužeistas,
guli'
kartais, gana aštrus.
'aliai susitarimas bus pasiek todėl jie Lietuvai norėtu su .ant šiaudą šlajose galėjų kai-j Res. 10742 S. Wabash Avė.
Kitos rūšies dantų skaudėji
Phone PULLman 8092
mai galį būti dėl patologinių tas, ypač, kad Lietuva Angli- teikti net tam tikrų pirmenv-i nio. Nusigandę nubėgo ir ran-i
joje sutinka ypatingo jialan bių.
Tsb.'da jį apleistą. Parvežė į na-,
rdegimų apie dantų šaknis, tai
yra smegenų liga,

vadinama

škorbutu, pyorrbeja ir tt.
Pasikartojantis, arha nuola

yra kuomet smegenis yra rau

IN OUR OFFICE
1r'
NOU' MtN Akt

donos, kraujuotos ir skaudžios

i

tinis,

smegenų

dažniausiai

vojingo

įdegimas,

tai

išvysto gana pa

pobūdžio

1 OO'NMltrt
xOUVt> OMVJ

*-

4V

A

MAN.Btt.NNE AHO.

pasekmes.

Kur peridentinė plėvelė apie
dantų šaknis dalinai arba vi

sai yra sunaikinama, tai šia
me atsitikime dantys atrodo
įstyrę, baugus, neretai danių i

gėlimas esti ne pakenčiamas ir |
net galvos skaudėjimas kar- i

tais iŠ to paeina

Bet gi jmi

tvs dantys atrodo kaip kad
būtu sveiki.

Kad išvengus tą visą nes-

|S»e.

Ketvirtadienis, kovu 29, 1934

Tamkevičius, Antanus šikors- mūsų klebonus

SVEIKI, SULAUKĘ SV. VELYKŲ.

Pittsburgho Liet. Žinių Redakcija

užeina pažiit-

kis, Bronius Blažaitis ir kiti'rėti, kad viskas būtų tvarkoje,
soutlisidiečiui buvo išvažuvę t Enkime visi, bus smagu ir gra
Velykose 7:30; S. L. K. K. A. l’ittsburgho A- 4.U.
Rep
\al. vakare įvyks ypatingomis 1 pskričio susirinkimų, kuris Į
pamaldomis šv. \ alanda
ir 1
vyko šv. Vincento parapijos1
KAZIMIERO MOKYK
užbaiga Šventųjų Metų. Apie svetainėje. Svarstyta duug sva
LOS ŽINUTĖS
tai Velykose per Mišias šv. ibiu dalyku ir priimta rezo-'
bus plačiau paaiškinta. Šiuo- 1' liucijų, apie kurias kitų syk mi tiktai kviečiami \ isi kuo- 'parašysime. Tarp kitko nutar-'

South Side.

K L I) A K P 1 J O S
A D K K SAS:
Pittsburgh ’o Lietuvių Žinios
P, O. Bo\ 342, Bridgeville, Pa.
KONSTANTAS J. V AIŠNORAS, generalis agentas
2013 Carson Street, S. S. Pittsburgh, Pa.
Teleplione Hemlock 2204

į

skaitlingiausiai

■ ta suruoSti dalelį išvažiavimų 1

tas pamal

dus atsilankvti. Kun. M. J. K 1 Adomo sodų birželio 17 d.

Sodaliečių mergaičių ir baž.- t

į

(Tęsinys)
I

T ii privalumų neturės kūnai

Kristus Karalius pažvelgė iš Į

savo rūmų. Kiekvienas vienuo-

prakeiktųjų. Jei norime,

kad

j

mūsų kūnas būtų amžinai gra

lynas, kuris kada nor* buvo į- Į

žus ir garbingas, — stengki-

steigtas dėl Jo meilės, yra Jo,

mės

rūmus, kuriame Jis noiiai ir

ant žemės gražių ir nesuteptų

mielai apsigyvena.

sielų.

Jis yra galingiuusias iš ka-

užlaikyti

begyvendami

į

ralių; .Jo kariuomenė suside

da iš i langu us angelų ir žemės

šventųjų; Jo karalystė,: dan
gus — miestus, žemė — Jo

li

mus. Jis visko turi, nieko ne
reikalauja, o tačiau Jo Sal

džiausia Širdis pilna meilės dėl

mūsų.
kelio dulkių, stovi

pavargėlė

myli.

klebo- "

Į laidai. Misijos ir 40 vai. atlai- i l iaus jo parapijoje. Kun. Ab Įtaria tam bizniui. Kartuis
i tomaitis labai prielankiai ab
j dai baigsis balandžio 11 d.

nuo

mergiįitč, kurių Kritus karu

liūs taip labai

kun. Kazėnas.

Nusa-Tone

kis, o pragaras — Jo kalėji

Štai kieme, susitepusi

20 d.

n.yčios maršalkų “bingo”, va- j
Amerikos Lietuvių li. K. Ke I dūsaujant Aleksandrai Pociū-i
nas iš sakyklos paskelbė, kad
derucijos iždininkas, buvo Cle tei ir Jonui Gailiui, eina visu
balandžio 4 d. vakare prasivelande pas kun. Vilkutaitį ir smarkumu, bet po Velykų kas
dės Šv. Vincento bažnyčioj se
kun. Karužiškį pasitarti aph trečiadienį (seredomis) vaka
ptynių dienų Misijos. Misijas
surengimą šiais metais Kede- rais žadama dar smarkiau pu
ves kaip klebonas garsino, ga
i acijos kongreso Clevelande. , varyti. Labui gera proga sma- j
bus ir garsus pamokslininkas
i
Kokios sekinės to atsilankymo, giai laikų praleisti ir dar lai I
Marijonų Provincijolas kun. J.
dar neteko sužinoti. Visgi lig . meti jvainų gerų dalykų. Kur
J. Jakaitis. Pirma jam, turbūt,
bai įdomu, ar Kedcracijos ko lošiama “bingo”, į Petro Ba
Išvengk tą Baimę
bus proga Pittsburghų aplan
Abejojimų
veikli taip, kaip veikla
ngresas ivvks Clevelande, ai iiškėčio ir Antano Sikorskio
tfkri vyrai ir moterys -—• nėra rei
kyti, tad ir tikimės, kud Pittskalo kankinti!) nuo įtemptų nervų Ir
ištorelį įsilaužė, turbūt, vagvs nusilpusios sveikatos, uidls Gydyto
I burgho apylinkės turės progos
I
v
jas Specialistas iSrado preskrlpcljtį,
į bet nieko nepavogė, tik duris kuria dabar vartoja tūkstančiai. Ji
I pa s i nu mloti tomis Misijomis.
parduodama vulatinyčiose irt vadinasi
Ana dien girdėjau, kaip (šie jir langų “baru” sugadino. Vi
' Visi kviečiami į Šv. Vincento
i
•
! skų Sikorskis jau sutaisė ir
j bažnyčių atvažiuoti
ir pasi- bliūnas ii kum Kazėnas tarėsi
j klausyti to gabaus ir garsaus j su gerb. kini. V. Abromaičiu, biznis po \ dykų eis paprasta
j vaga. f'ubis, Simonavičius, Ma Į
| pamokslininko. Misijos prasi 1 šv. Izidoriaus parapijos kle
jičulaitis, Petronėlė Blažaitie j
Įdės balandžio 4 d. ir balandžio bonu, Braddock, Pa., apie su
organizavimų Kederačijos sky Į nė ir daug kitų širdingai pri-į
:9 d. bus prijungta 40 vai. atPraeita sekmadienį,

|

Tikroji pasaka

Kovo

Vėpla |."ilie})ė apie E’ed c racija ir pasi

Į

į šaukti

nkų, taria: “Jlūsi mano sužie-

I katalikų, kad sutverus Kede-

I

bemir'a sus-mų

.

..

Brightwood. Pa

laite’’. Bet ši pavargėlė Ji ne

.

LIETUVIAI DAKTARAI
ranka rankon ji ir Kristus su- Brightivood
, meilės-gyveninio istorijų.

Office: 2643 W. 47th 8trM

šalto vienumo už aukšti.

Bridgeville, Pa.

(Prie Archer Avė. netoli Kedsle)

Kaip V.1

garbingai iš numirusių kėlėsi, i
taip iv mes privargę ir priken-

žmonių gerovei.
_ __________ -

Office Phone
FHOspect 1018

--------------

4204 ARCHER AVĖ.
corner Saęranicnto
: nuo 9 v. ryto iki 8 v. vak,

West End Pittsburgh ir Mc

straipsnius

skiitinėje dienoje
prisikelti, (ta ir suvargus dėl užsidarvĮ taip kaip varpos išauga
išimo vielinių bankų, kurie per

l'iilenyviii.s akių Jt» niphną, kuris ■
esi: prieinamu!
galvos skaudėjimo, !
svaigimo tikiu aptemimo, nervuutu-i
tno, skaudamų akių karši), atitaiso i
trumparegystę ir toliregystę. l’rtren- '
gni teisingai akintus. Visuose atsiti- ‘
kiniuose < gzuruitiavlmas įlaromas su1
elektra, parodančia mažiausius klai
dus. Speclalė atyda atkreipiama
j
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki X v.]
Ncdčlloj nuo 10 iki 12. Akint’ų kai-1
nos per pusę ptgians, kaip buvo pir- i

“DRAUGAS
Katalikiškas!

■ niaus. Daugely al-ilikimų akys ati
taisomos be akinių.
K "irtos |dgiatl
kaip pirm|a„.
4712 SOUTH ASHLAND AVĖ.
Pitone Itoai'lcvard 7r«k0

Lietuviškas!
Patriotiškas!

ne

vii*i

nai

kelsis

Praeitų sekmadienį S. L.

Kristaus kimų, o piktų išeis K.

bortaininį

Sulig purins šv. Ihindos ap

reiškimo teisiųjų žmonių

kū

v ieiiymo reikalus. Tarp tų sva-

Sroves wi»h what Juos daugiau nekankins

oth Pešte gaunama po 2 6c.

Tėmyk. kaip gerai JI vei
kla.

.

matui

Jg

vartotadani»«Į
sutaupei 12 88

per

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

25c

buvo svarstomas

imi 1 p. Janušausko į Lietuvų skri-

8 lubos

tel.

PKOspeot

1829

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS tr CHIRURGAM

3147 So. Halsted St
Ofiso valandos: 1-4 lr 4-8 vaL

Tel. BOUIevard 7942

nk.

Bealdemcljoe Ofiaaat MM W. Mth M
Valandos: 18—18 ryte
.
leredomla lr Nedėllomla pasai aatam

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

Tek

DKKaal 9191

GYDYTOJAS

lr CHIRURGAM

4142 ARCHER AVINUI
IU*.

Rusas Gydytojas lr Chirurgas

CHICAGO, IKIOFISO VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 vai. ryte, nuo 2 ll
vaL po pietų Ir nuo 7 Ikt 8:20
vakaro.
Nedėllomla nuo 10 ikf
valandai dien*.

TaUfooM MIDway 2880

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų

ir

visų chroniškų ligų.

I’ItOspect

«658

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

Ofisas 3102 So. Halsted St
Kampas 8let Street

Valandos: 2—4 popiet. 7—9 vai vak
Nedėlfomls lr Aven tądien lais 18-—1)

• 991 BOUTH HALSTED STREBO

Kratdeacsja leno Ro. Ąrteelsn avė
Valandėtu 11 ryto Iki 4 popiet
8

lk(

8:88

vakare

DR. G. I. BLOŽIS
DENTIBTAI

2201 W. Cermak Road
(Kampas Lsavltt st.)
Valandos: Noe 8 Iki 1B ryta

Nuo 1 Iki 8 vakare

Offtoe Phone
TRIaugle 0044

i išvaizda čia bėdų ir biaiitiuii-

■eredoj pasai sutarti

Šiltini.“ dii ii'oinis čionykštė-

kūnas Ims skaistus, gružus, a

moterėlės, kuip skruzdėlės, du-

pi įaustas dangiška

iluiojusi pauHpijos labui.

šviesybe

Ramti

Ofiao: Tel. UALiumet 40*8
Kert.: Tel. HEMIoek «2M

4729 So. Afhland Avė.

ligos, nei kitokios nelaimės, dimas ir, besvarstant, visi suNors doro žmogulis veidus ir tiko šį reikalų remti,

>ia, prisikėlus iš numirusių jo

OFISO VALANDO8;
Nuo 2 iki 4 lr nuo 4 tkl 2 vak.
Nedėliomis pagal sutarti
Ofiso telef. BOUIevard 7820

OFISAS

susirinkimų,

'lino ir svarstė svarbius Susi

nai daugiau nemirs ir neges, ibių reikalų

Neteik mokėti 60c. ui
dentų nsostj. Llsterine To-

R

, Atvyko daug narių, kurie ju

žinom kančiom.

REZIDENCIJA

6631 B. 0&li£onūa Ava

Mai.:

VICtory «R9S

Kaa.

A. apskritys laikė čionai

iš kapų binurūss paskirti am- savo

it savęs

Ofiso Tel.

—-------- -—

panašūs į Jėzaus

vak.

4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street
nuo 8 Iki 8 vakare
•eredoj pagaJ eutartl

persimainysi- ritelių.

nu ”. Gerui, dorų žmonių kū-

7—8

4645 So. Ashland Avė,

1 me visi, - - sako šv. Povilas, žmonelių sunkiai sutaupytų ei

bei

Ir

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

Ši kolonija labai miskriaus-

siu prisikelsime ♦ “ Prisikels!- i nui vis dar uždarytos. Gaila

2201 W. Cermak Road

DR. STRIKOL’IS

išų kūnas kaip kokia sėkla j- rašyti.

dytojų lr <tlaugių.

GYDYTOJA* <v CHTB.UROA*

Seredomls lr NedėUcsnla pagal autaiV

I sikėlimų” (Jori. 5, 28-2UJ- Mū , džiau šį-tų iš šios kolonijos pa

Kokiais gi įųes jš numirti- į ris atidaryti, bet iki šiai die

BUROKO N

Valanda* 1—I

gi piktai darė — į teismo pri- intrybės netekęs ir aš nuspren

|

and

I

kurie pailsę serga tinginio liga. Kū

siorgaiuzuvę, nors žadėjo du

PHY8IC1AN

OFFICH HOURS:
to 4 and 7 to 8 P. M.
Sunday by Aspolntment

įsų. Ir išeis kurie gerai darė Viliukas, Spirgutis ir Artimas

I apmirusios sėklos.

GYDYTOJAS Ir CHIRUGAS
242* W. MARGUETTE ROAD
VaL 2-4 lr 7-8 vak. Ketv. 8-11 r
Nedilloj susitarus

DR. J. J. K0WAR8KAS
2403 W. 63rd St., Chica«o

ir '

i tuose, išgirs Dievo Sūnaus ba- burgho Žinias deda. Dėdula,

fhl> Ik krūtinėj n.rbų gerklėj g.iii liūlį
pgvo lingas Palengvinkite Ji ) 5 inl'MritcH su Musterole, •'erzinimo stab'dytojp"! Vartojant viena kartų valaadoje per penklus valandas, ut uo
la paloiigvmlnių. Vartota* milijonų
.per 26 metus
Rekomenduotus gy

Rea and Office
U&8 8o. LeavlU Bt
CAMAL 0708

susivienys su siela. “Ateis va- j straipsnelius vienį pailsta, ar

mesta į žemę, pūsta, kud pa-1

8408

DENTISTAS

tėję šiame gyvenime kelsimės Kees Ročka, Pa. — Korespon-j
iš numirusių: mūsų kūnas iš- dentų šiai kolonijai netrūksta. Į

į gyvenimo prisikėlimų,

CAMal

Offlse Tel. REPnbllc 7899
Ras. TH. GROvehlU M9U
•917 8. WABHT^NAW AVB.

V. Į

nign D AQIM AlMVflAMI 1
llAoU rAdlIflAlll I UAml

siliuosavęs iš mirties nagų, vėl! Bepyškinant

TeL

'Klos durys jaį įžengiant užs į landa, — sako šv. Evangelija, I ba, geriau sakant, aptingsta,
daro.
kurioje visi, kurie vnukars- ■ tai kiti šį-tų surankioję į Pitts'

r Don’t
neglect
. Colds

Res. 2136 W. 24th St.

Ueredoiuls tr nedėllomla pagal
sutarti

Kai, ir visa kita, pasidaro m

kaip, seka Kristų ir suriku

▼*1.: S—4 lr 7—8 vaL vakare

Valandos: nuo 2 Ik. 8 vai. vakaro

miškus ir upių [lakrašė-iais k(

tik ne šie vienuolyno rūmai.
5A Bet, palengva, nežinomam

4140 Archer Avenne

3051 West 43rd Str.

viškai ir siela ir kūnu atsida |

Jėzus po visų vargų, kančių jr
į baisios z ant kryžiaus mirties |

Viską

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

X—SPINDULIAI

VISI KELSIMĖS
________

VaL: S Iki i popitt, 7 Iki 8 rak
Nedėlioję pagal |utarti

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

tės. Visos kalba grąžini lietu-

-------------------------

•'•nulį su jo žibučiais ir laisvi

brangūs.

buvo užvažiavu- '

kaus vienuolyno keturios sesu-

Rūtelė

ji prie jų prisidėtų,
v? Ar gali atiduoti Šį puikų pa

^pbakomai

DR. A. J. JAVOIŠ

iŠ

kas ir sykiu pradeda gražią sios į Bridgeville Šv. Francis-

‘atsigrįžę mostelėja į jų, kad

£ Staiga laisvė, vingiuoti pe

Kovo 25 d., grįždamas

Pasaka pasidaro tikra, nes j

mergaičių žengiant pirmuo-

dėl

i

Vai.: 8-11 ryto 1-4 ir 7-8 vak.
Seredcmla po pietų lr Nedėldlenlat
tik susltarui

9433 W. MARQUETTBI ROAD

liu mato linksma būrelį vyrų

ir

DR. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

•Juozas

as malonus. Šen ir ten pasigi
rsta dainos ir muzika. Toli ke

nės žingsnius. Jie sustoja

būtie

jkiško veikime.

pasaulį, kuris guli už aukštų
Vienuolyno sienų ir mato, kaip

tSius, lengvus gyvenimo kelio

Tei. GROvehlU 1585

I prisidėjus prie dideliu katali

noromis seka. Ji atsigręžia į

DAKTARAI

Amerikos Liet. Daktarų Draugijo* Nariai

visu

• racijos įkyrių ir tokiu

dotinė ir padarysiu tave kara

iri

LIETUVIAI

žadėjo tuojau po Velykų so-

Nueina

Jis j kiemą ir, jiaėmęs jos ra

it

1

Jon

Moterų kltihų,
i Teisingųjų kūnai prisikėlę bus suorganizavo
galingi ir nepririšti prie že kad tiktai daugiau pasidar

mės. Jie akies mirksnyje per- buoti parapijos labui. Mat, už

DR. A. R. MČCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

7850 So. Halsted Street
ROOM

v»L:

2-4

118

lr 7-8 vaL

vakare

GYDYTOJ AB Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVB
Tel.

Rm.:

VARds

TeL

0994

PLAsa

S2OO

’
VALANDOS;
Nuo 10-12 v. ryto: 2-8 Ir 7-8 v. «

NedtldiehUUf htto 18 Iki 12 dlsn*

Lietuvis Chirurgas ir (»\dviejus

2515 H ĖST 69th ST.
Of. ir Rez. Tel. HEMIoek 6141

V a 1 a n d o s :
2-4 popiet; nuo 6-8 vakarais

Tel. OflNO BOUlsvaM 691 B—14
lU-a. MCtery S6<1

DR. A. J. BERTASH
Oftao val.t nne 8UU

4:89^189

756 W. 35th 8tmt

■

! '■

,

r

”
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■t vb t;, liviiis, kovo 29, 1934
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DRAUGAS

seserinis, Lui vienok tas viskas, Tas jo straipsnis ne tik irc-i , Straipsnio autoriui, jeigu ue
seserinis ir parapijiečiams į pakenks, bet atpenč seserims i užpyktų, tai perspėčia, kad

PITTSBURGH 0 LIETUVIŲ' bloga. Dubai- gi turime pasi-: $17, Aleksienė $14, Ptuskuici
tikėti žmonių geraširdiuguniu. $10, Aadrulieuė $5, Novakicnė
ŽINIOS
širdingai učiū dvasiški,įai už $2; Phlladelphia., Pa., A. Jas
paraginimų jiarupijoiių ir už ! keleviėienė $5; Kenosha, Wis.,

(TęMnvs nuo 4 pusi.)
•
i
gautas aukas.
Ačiū visiems
jie guli būtį maZais misi,omemūsų prieti J iams, taip pat ir
i iais.
už užuojautos žodžius. Žadame
Tikslus draugijos yra — pa
visus atminti
savo maldose.
traukti vaikučius arčiau prie
Duota mums teisė vienų vala
Kūdikėlio Jėzaus, knrj
turi
ūdą kasdien per visus šiuos
pasiimti sau už pavyzdį. Dr
metus turėti išstatytų švč. Kū
jos nariai maldomis ir aukelėkramentų. Tuo laiku melsimės
mis stengiasi išganyti stabiliauž visus geraširdžius aukoto
,ldžiu vaikelius. Nariai kalba
jus.
vien;) “Sveika Marija” su Iru
Sekintieji aukojo: kun. J
lupa maldele ir aukoja vieną
$50; kun. J. Juras $25.,
centą į mėnesį. Priklausanlie- I Inčiūra
1
ji dr-jai įgyja daug maloniu.' *v‘ >J‘»>‘«-iškaus Rėmėjų 2 sky

Visi mūsų mokyklos vaikučiai !,JUS *109; fiv- ,>,an-

žadėjo įsirašyti. Ruigys

^7’*'

J. Švelnis $5, Kliukini $1,

J.

Y raškei is $2, K. Venckienė $2
■ A. Petroševič $1, S. Petroševič
$1, ti. Pocius $2; Detroit, Mi

ch., Sniolekiai $2, Lukoševičiai
$2: Shenanacah. Pa., Nauju

i menė $10; Kansas City. Kan.,
$5; Grand Rapids. Mich., Dru
skiai $5; StejibenvilD, Ohio,
Yilsonienč $:>; Cicero, III., O.
Reikauskienė $3; Du Rais, Pa.,
,

M. Klimienė $1.

Kovo 19 d. pas kun. J. Skri-

3

skyrius $85.50; Šv. Pran. Iiė- pkų, Šv. Pranciškaus seserį)
mėjų S skyr. $200.00. Chicago, bape.liona, įvyko Pittsburglio

savo

kalbų, svečias suteikė vaiku

III., J. šiaudvitienė $100, \’3. I provincijos lietuvių kunigų sn
čiams Popiežiaus palaiminimų. ckai $5; Braddock, Pa.. Po- ! *irinkimns. Užgirta Pittsburg-

SKAITYTOJŲ BALSAI i ir
Meškos patarnavimas

Ko nemato korcspondentusi
Pirmų dienų kovo ‘ Drauge’| tų pamatė visos parapijos žmo respondento intencijų rems ir ti gerų parapijos vardų tokius
straipsnius berašant ?
Pittsburglio 1 jetuvių-žinių sk> nes; jie atjaučia gaisro padu šelps seseris ir aš tvirtai U
Benas Klebonas
įiuje tilpo td-rųjji.-nis užvardi lytus Šv. l’ranciš. vienuolyno kiu, kad tų mat y durnas šv. Ka
zimiero parap. klebonas širdi
ntas “Keistoka”.
nuostolius; jie subruzdo sese
Pittsburgho Liet. Žinių red.
Perskaičius tų straipsnį ta ris šelpti. Jų pavyzdys pura nguį iš jų pasisekimo džiaugsis, kuip juu daug kartų tųĮpnerašas: Mes labai apgailėsriau, na tai, p. Senas Eks-cho- gins ir visų Amerikoje esan
suvo darbais parodė.
j taujanie, kad Seno Eks-choriristas jį rašydamas atliko ti čių kolonijų lietuvius.
sto nevykęs rašinėlis pakliuvo
kriti “meškos patarnavimų”.
Kas link klebonijos neina-1 .
Kbresp. kaltina seseris, koį Pittsburglio Žinias.
Straipsnyje nupieštas skurdus
kud gerb. klebonas
i
•
i
i•
|
nau
irgi,
ui ■l jos neapdraude nei name- 1
šv. Kazimiero parapijos kle
nusiminime gyventų, .lis ir i
ko nei uutoniobiliaus, nei ri
bono gyvenimas. Sudaro jį ne
žmonės laukia geresnių laikų.
kio padaigų bei rakandų. Dar
patogi jo klebonija, nejš pei
Laikam pasitaisius
visiems I
labiau galima būtų apkaltinti
langų ir durų plyšius sniegų
korespondentų, kad jis per 40 i bus geriau.
■vėjas pusto klebonijom o per
'įuetų bežiūrėdamas ant klebo
skyles klebonijos pamatuose
nijos nesistengė sulaikyti jos
katės landžioja.
į sienų ir apsaugoti nuo iškryKorespondentas už tų viską | pimo!!
PAMINKLŲ DIRBĖJAI
kaltina parapijonus, prie ku
Specialistai Iškalime ir išdirbi
L/
nu* visokių rūšių paminklus ir
rių ir jis nuo 40 metų plikiau

-J

GABSINKINTES
“DRAUGE”

.1

ROSELLI BROTHERS, INC.,

nas (ilebis $!•(>, A. (iailienė $3; iio Dederacijos apskričio įstei
Hartford, Cmn. šv. 'Trejybės gimas ir jo valdybos numato so, o kurie nesirūpina klebono
parap. $200. Urbonienė $10 ir mi artimos ateities (kirbai. Sva L veik irta į,, patogumais.

BALSAS NEPASILIKO
TYRUOSE

Šv. Pramjiškaus vienuolyno — saugotųs panašaus ” meškos
pagelbės. Žmonės, supratę ko patarnavimo”.. Kam reik terš

išeina j gerų.

PAKVIETIMAS

Širdingai kviečiu visus Chi
Devonai lienė $3; Brooklyn, N. rstvta “Pittsburglio Lietuviu!
ragos
ir npielinkinių miestelių
. .
‘i
'Tikrai sumanus ir klebonų
Žinių
”
bėgami
reikalai
ir,
dėl!
lietuvius,
draugus iš senus pa
Y., Aįiieiškimo Marijos paran
! mylintis parapijos žmogus, kn žįstamus atlankyti mane mano
$3li, J. Žydanavičius $10. A įvykusio nemalonaus inciden- ,
Moiint Providence.
lis net per 40 meti) darbavosi biznio vietoje. Užlaikau dide
ue- j (iarbaliau.-ka.- $20, Y. Kliti- to, išnešta tam tikra režoliu i parapijos naudai — neprivalė lį pasirinkimų. Visokių dagti
įlįs nelaimei. kreipėme:I cija. Pasitarime dalvvitvo šie
nių; visokių rūšių vyno ir
kširtlžius lietuvius visose ko įgiūtė $15, Devonai $1. Batiejo taip padaryti. Mano many
Misius,
!
alaus.
Pristatome aludėms.
Į
kunigai:
Vaišnoras,
lonijose prašydamos pagalbos, i ūė $1; Detroit, Mich., Šv. Ji r.
imu, reikėjo imtis tuojau dar
Damanskio- įšimkevičius, Kazėna
J argu-!
'
Dovanos visiems atsilankuŽmonės atjautė ir. sulig savo, P10 parap. $86,
bo, pataisyti kus bloga, pra
aukojo kas
kiek gale- 111(‘ $B), Vaškevičiui $1; Pitls lis, Skripkus, ’ikuti: ir Vaši šalinti tuojau priežastis tų vi siems.
išgali
•uis kiel
V
liauskas.
Jūsų ŽYDUKAS patarnaus]
jo. Iš vieni) vietų jau gavome i burgh, Pa., Šv. Kazimiero pa
su nesmagumu.
l
jums mandagiai.
pagalba; esame tikros, kad ir |UP- $•’-*- Harrison, N. J.. So
Nors
šiaim
straipsnyje
kas
kili mūs nepamirš.
į pūlingos Motinos klubas $15:
Reikale esant, atsiminkite
link klebono atliktas meškos žydelį.
St Cliir, Pa mergaiičų card
Nuo.-tolio gaisras padarė viri
palaina\ imas, nors korespon i
palty $48; Rochester. N Y.
Pradžios niokvkla baigdami (lentas ir pats save kaip ma
$3,000.00, o aukų gauta $1,šv. Petro ir Povilo draugija
t
■ mokiniai ės pradeda galvoti a tome papeikia, nors jiapeikiū
2811.50. .Mes norime tik apnio- 1
$10, šv. Rožančiaus draugija
4707 SO. HALSTED ST.
! pie aukštesnės mokyklos pas. ir parapi jomis, nors parodė ne
kėti tų nuostolį. Jeigu būtų $5,
$;>, a. Butrimas $3:
linkimų. Vienį pasisikiria vie prielankumų šv. Pranciškaus j
Tel.: YARds 08C1
duiktai apdrausti, nebūtų taip Mahanoy City, Pa., Svirskienė
! šasias, kiti privatus mokyklas.

grabujunius.

klūbų šeini j u a specializuoja šia
me darbe per šešias kurtas.
Veskite paninklų reikalus tie
siui mi pačiais Išdlrbėjais

MOUNT CARMEL
KAPINĖSE. '
I
Vtcųas blolcas J rytus nuo
didžiulių vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

MOKYTOJŲ DĖMESIUI

Alfred Rosclll, pres.

Rez. PENSACOLA »Oll
BEI,.MONT 3485
Office: HILLSIDE 3865
Viucent Rosclll, secr.

NATHAN KANTER

Be to,

užsiregistruoja

I rijonų ir kitataučių, kad tap

i tų vienuoliais, vienuolėmis.

--------- o--------

Ar vi.-i, kurie pareiškia no-

Smiiš 50 metų prityrimo

, pi iimumi *

---------o---------

Telefonas SEEley 6103
Chicago, Illinois
GRABORIAI

j

SIMON M. SKUDAS
718 W. 18th St.
Tet. MOHroe M lt_________

J. F. RADŽIUS
Ino.
LIETUVIŲ GRABORIUH
Palaidoja už *25.00 lr aukfcėlao
Moderniška koplyčia dykai
MH W. lM(h HL
Tel CJANal 6174
Chlrago. III.

1,J.ZOLP
ir laidotuvių
▼ EDCJAI

oRABORina

STANLEY P. MAŽEIKA

Tinkamiausis

Į proto ypatybės puola žemiau
| vidutiniškų gabumų,

ANTANAS PETKUS

atrodo

asiueniiM jtasaulv
tlidesnių progų užsiėnegu aprihuotoj vio-

kad tokiam

GRABORIUS
j( yra
Koplyčia Dykai
I miltini,
<830 WEST 15th STREET
, nuolvno srity.
Cicero, IUinoia
Prisiminkime kad kumJidaTel. CICERO 2109 ir 859-J.
las ė vienuolyne atatovauja sa

A. MASALSKIS
GRABORIUS
3307 Lituanica Ave.

iiį.

Sesuo Mana Aloyza. O.3.F.

geru spaudu ir platinimus jos

TeL I.AFajretUi >578

J. Liulevičius

yru vienus iš geriausių darbų,

Gr*hnrlna

l ik visas savo pareigus, yput

Liaudos atžvilgiu,

Tel. (KERO 8* t
P»farn«ii)»
Chi
o«KoJfl Ir aplella
k6j»

>ra«
Roplyė.UIr dykai

Didelė

■! tlK ••

gOPCIOIA DTK *1

L344 8- BOth Ava., Cicero, IU

4068 Arr bct

*

SOLUS
STOMACH

Ulcer I’ouder

Tai yra geriausias—vienatinis vais
tas nuo
SKILVIO — VIDURIŲ SUGEDIMO
Jeigu į tris dienas nesijausi geriau—
atnešk dalį likusio pauderio, gausi
pinigus atgal.

LAIMIAM PIGIAI) NEGU KITI
Ambulanee Patarnavimas Dieną ir Naktį
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS

4’®-

ri-ū

atlikdami

panieksime ir sielos išganymų

SKAITYKITE TR PLAT1AJ
KITS “DRAUGI”

I /

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

BAKSIUKAS DABAR TIK $1.50

MICHAEL MASSAR
LIETUVIO VAISTINĖ

Chicago, III.

3201 S. Halsted Street
TEL. VICTORY 7386 7048

J.J.BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs

A. F. CZESNA’S BATHS

savo rūpesčius. Pašaukite:

TUR&IAKOS, RVSHKOfl SCTJ'ERIW#>I VAIVOS IR ELEMTROS
TRR A T M E W T A I

A vediški mankštini innl Ir elektros masažas
TreaImantai visokių Ilgų. reumatizmo, nervų atitaisymo, SaUMo
lr taip tollaua, ru elektriniais prietaisais Violetiniai Kaulės Spin
dulių treatmental.
Mineralinės, aulfarlnėa vanos duoda didžiausių krėujo cirkulia
ciją, kuomi galima Išsigelbėti nuo visokių Ilgų.
Kambariai dėl pergulėjlmo.
Motorų skyrius atdaras Vtarnlnkals nuo 8 Iki 12 vai. nakties

1657 W. 45th Street

Tel. REP. 3100
2506 W. 63rd St.

. Tel. Uoulevard 4558

Rantpas Ko. Paulina Bt.

kšmingų tanios kultūros Jaijis-

Atminkime kud rūpinimusi?

(1UBORIOI
lAblotu»*m« pUn»»

Telefonas REPUBLIC' 4544

Yards 1741-1742

vo mokyklų, o vienuolynas rei

Tel. Boulevard 4139

SYREVVICZE

(arti Rockuell Street)

kandidatas-lė i

Turiu autoinoJiilius visokiems r::11 !,is»ko visiems minėtiems į
reikalams. Kaina prieinama. Į 1’ ''<alav'llliU,,S- ^un° *r Jnidc
netobulumai, kartais, vra j«i j
3319 Lituanica Avenue
taisomi,
bet kada Mfdikantc |
Chicago, 111.

ROPIetard HO®—M1>

2555 WEST 63rd STREET

Visi Telefonai:

yra tas, arba toji, kurie

GRAĘ0RIUS

1646 VVEST 46t.h STREET
Tei

2. Turi būtį palankaus būdo.

3. Privalo turėti jtakanka! nuii }»roto gabumų. .

Telefonas YARds 1138

Tel. (ICERO 5627

ORABORIU8 IR BAIRAMUOTOJAP
P atara avi maa (teras lr -nebrangu*

Rekomenduodamas

mokytojas privalo kreip
; ti dėmesio į kiekvieno vienuo
1 lyno reikalaujamas iš kandidato-ės ypatybes.
Sekantieji
! reikalavimai, galima sakyti, y! ra bendri visiems vienuoJynaĮ nis;
, "
:
1. Kandidūtas-e turi būti
1 liuosi nuo ligų ir kūno iškryi pimų.

arti Grand Ate.

Cicero, III.

Si naujoji vieta labai gražiai išpuošta ir moderniškai
įrengta.I /.laikoma gardus alutis ir skanūs užkandžiai.
Simpatingas patarnavimas. Užprašome visus lietu
vius pas mus atsilankyti.

mų,

527 N. WESTERN AVE,

1439 S. 49th Ct.

BIRCH TAVERN

j jaunuoliiis-cs į vienuolinį luo

Mes atlikome darbų du-iiilcIUii žymes
nių dili ūglis Lietinių.

Tel. CANul 8515 arba 2516

A. BER2YNSKIS

io tapti vienuoliais, turi būti

Pirkite tiesiai iš dirbtinės Ir
Laupykite piuigus

2314 W. 23rd PI., Chicago

vienuolynų į

kyklas, k. a. Sejy-rų Kazimierieč-ių, Pranciškiečių, Tėvų Ma

Didžiausia paminklų dirbtinė
Chicagoj

Pntn r nauju laidotuvėse kuopigiausia
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
darbu būsite užganėdfnti

į

vedamųsias aukštesnesias mo- 1

Išdirbėjai aukštesnės rūšies Paminklu
ir 'Grabnamių

LIETUVIAI GRABORIAI

ir mergelių

j lietuvių bernelių

VENETIAN MONUMENT Cū„ INC.

LACHAVVICH
IR SŪNŪS

kasmet keletas šimtui*

GRABORIAI:

VELYKOS!
MIDLAND BARBER
BEAUTY SHOP.
4182 ARCHER AVE

VELYKOS’

- I R-

TĖVAS

LAF 4639

Yra |Hi-4r.-<iuus( jMulahlnll \ i-l» kėnis
MOTERIS TAIPJ’AT IR V V RIS
Darbu-. tlMrttu*. )<-a I žllkiiiilns

Permanent wave auo $1.95 iki $G.
Visi kiti pudubiniiriai: Shampoo,
Einger \\mvc. Muiiieiire. Aidi.
l’e»xHinlity Hair Cnt. Kacials
Mes tiirinK- iruėLJmoshis Ir tėllaiisios
niMiius JreiigtuMas
Drivl.ioii l'ui-k.

UOZAPAS EUDEIKĮ,

<2*

JEIGU NORITE DAILUMO IR NEBRANGUMO
LAIDOTUVĖSE....... PASAUKITE......

RE Public 834
5340 So. Kedzie Avenue
(Neturim* aųryAlų su firma juo padu vardu)

V

t* \

draugas

i
Be šio darbo, Barius - Gi-; \Klebonas taipgi kviečia vi-1
Į lėnas moterų ausiliarv lietu- >ą Aušros Vartų parapijos jnn }

ŠIANDIEN PASKAITO
KURSUOSE NEBUS

MARGUMYNAI

\ iškošė mokyklose veda kon- • niimf naudotis šia proga ir da-i

i

rius

Mcsso

skystimo
galiuko

paėmė

lašą
ir

ant

20

IM'

Į9JJ-.

kraujo nuodai nustoja savo žudomą daro mirti nutraukdami kvėliežuvio savybių. Ypatingai
svarbu-:' puvimą. Su dirbtino kvėpa-

pajuto j profesoriaus

tučtuojau

Mosso

aiškini- | vimo

pagalba

nuodu

/.Ui |u
astrą aitrą skonį o tuojau |X>' mas apio nuodu veikim
rūs!, mas veikimas gali Imti pa
sielio) dėl “ l’oppv Buy” ku
| to atsirado gausus seilėtekis nes tas aiškinimas šiek tiek; naikintas, ir organizmui leiD. V
Atsižvelgiant j tai, kad šia
J nuodą sąrašą jmstaruoju j ir pasidarė sunku nuryti.
ri kas met būna prieš pat * Denušviečia gyvatės įkandimo I sta palaipsniui atgauti savo
ndien Didysis Ketvirtadienis,
;
laiku
mokslo įrašyti dar vieni,
eoration’dieną. Toji rinkliava
SVEIKINO SU VARDA
gydymo būdą. Mūsų skaity
Arėjas Vitkauskas,
paskaitą liaudies kursuose ne
Kaip
paprasto
ungurio
i kuris baisiui veįkįa t. y. unbūna dėl cks kareivių. KonteDIENIU
tojams, net nežinantiems jis
bus. Jo- į\ yks po Velykų ket(’AMDEuN, N. J., kovo 2S.
Įgurio kraujuje. Ir kas galėtą kraujo skystimas, taip ir jū
\
stos vedamas tik larp iŠ sky
slapčių, tur būt, žinoma, kad
virtadįenvje.
ros
ungurio,
o
hiip
pat
ir
žu

— Apie 3,(KM) darbininką stn i
riaus mokinių. l'ž gerinusį pie
Marąuette Park. — ftv. .Juo pamanyti, žiūrėdamas j ridai,
pailgose smegenyse via ne
vies
“
nailono
”
vienodai
kuoja laivą statymo jstaigo.-e.
pagamintą
ungurį,
šinį Amerikos Le.gijonas yra zapo dienoje, kovo 19 d., ar skaniai
didelė vielelė, vadinama gyveikė.
Nebuvo
nei
mažiausio
i paskyręs $25.0(1 dovanu. I’-lė timąją būrys bičiuliui susirin .kad iš tos žuvies kraujo .gali
vyliės mazgu. Ji didinu nrdi-l
Užsienio lietuviams
rim tį
abejojimo, kad kraujo skysti
ma
gauti
tokį
nuodą
kiekį
knS. Daėiolaitė yra kontesto vc- I o į žinomu veikėją p,>r AJū'
desnė už smeigtuko galvutę'draugija iki šią metą kovo
mas turi nuodingą savybių.
,įa
Paplauskaitė
yra
i
Leliūnų
namus,
kad
pasveiki-i
**
s
visai
pakankamas
užmtiš' dėju. .
ir sudaro kvėpuojamųjų ju-Įniėii. pradžios pietą Amerikos
Turine
buvo Ya,luryti to
jos pagelbininkė. M. Čaikuus-j ims Juozapų Miekeliūną, ku- t i dešimts žmonių! Tačiau fa
desią centrą. Jeigu tą ma^gą > lietuviams šelpti surinko apie
limesni bandymai, ir ungurio
kienė yra mūsą pirm. ••Aguo lis su žmona buvo išvykęs į ktas tikras. Profesorius Mopradurti stora adata,* gyvu- 22,l)DO litu. Ją kultūrinei p;skystimas žudė visus
savo laiku 1S-| kraujo
nėlės dienai”, t. v. Dariaus - vidumiestį. Grįžęs namo rado sso, ruimo,
iiiius, 'kuriems bandymo ’-vs staiKiai krinta negyvas, rainai _ lietuviškoms knytyrinėji- gvv
Per radijo buvo paskelbta j Girėno posto rinkliavai. Jinai surprizą.
Sakėsi pirmą sykį spaudine įdomius
ė-.- •
’
• I nes tuomet iš karto sustoja gomtis, mokykloms ir kt. — pimus toje sritvje. lr mes ima-Į
ia1’
,uvo įleidžiamus į
...
v
, •
A. L. liet. posto moterų - re-, vėliau patieks visas infonna- savo gyvenime buvo taip apnigai jau juisiąsti. Daugiau
ine iš jo veikalo tai, kas sva-1 k *l -1-1- -*aiPI,a'- tuu. i> ku- j
.
.
mėjii pirui. M. \\’aitclics, kad j vijas.
litas.
riarn buvo {švirkšta po oda 3 ka,P "ngur.o, taip u g\sn- sia pinigų nusiusta Brazilijos,
Prie skoningai suderintos Į' blausiu.
Darius - Girėnas postas \ elv-■
Am. Leg. Hario - Girėnai mo
muronos
K ra ujo skistimo Tės, matomai, labiausiai vei-1 Argentinos ir 1’ragva.jaus liesušelps
Profesorius Alosso zoolog;
ką dieną aplnnky :ir........
/.i.— i' (erą “au\iliarv” susirinkųnus Į vakarienės, pasakyta nuošird-Į
(vr- j decigramai, buvo jo vciksmo kia pailgąsias smegenis ir tuviams.
vargšus lietuvii s Oak Forest, Į laiko kas trečią ketvirtadienį, 1 žiu linkėjimą. Peikia pažymi' jos stotyje, Neapolyje,
91/ miliutų;
2*/2
III., įstaigoj. Dabar pranešu-Į .Juškos svetainėj, 2417 \Y. 43’ti, kad abu pp. Miekebūnai y-1 žuvies kraujo sudėtį ir norėki užmuštas per

testą nupiešimui skelbimo (po-, Iyvauli kartu adoracijoje.

r varino xron.ii

DARIAUS - CIRĖNO
POSTO MOTERŲ
RĖMĖJU VEIKLA

ma,

kad

įvykis

V. |

dėl įvairią St., H vai. vakare.

priežasčių atidėtas iki baland

žio 15 d. Visi prašomi tą die
ną nuvažiuoti į Oak Forest, i

SODALICIJOS NARIŲ
DĖMESIUI
—

pamatyti vargšus (55 lietuvius,

’•'*

Ikelifinienė

taipgi

daug dirba .ir gibune vandenyje, tuo tai- l’oz-vnuai tle Pal>’s’ kun,‘ Pa*

| ypatingai snjungietėms ir vie- Pu, kaip kitos jūrą žuvys mi r- siro,l<’ osani aPaa<>‘iyniui gy-

Nekalto Pra-1 tos parap. reikalams. Ta patilta netrukus po ją perkėlimo |
iį gilu vandenį. Tam tikslui
pasiklausyti programos. F. Zu aidėjimo Pajudės ftvč. merginą
Kiekvieno kataliko turi bū-I P1 •'d’esorius Mosso leido su-i
rienė, vice pirm., bus tos die sodalicija dalyvaus klūpojimo
valandomis jirieš išstatytąjį ti didžiausias rūpestis, kad bū Į krekėti ungurio kraujui. Tue
nos vadas. Jinai rūpinasi, kad
z
visa tvarka būtą. kuogražiau- ftv. Sakramentą ketvirtadienį, tų stipri katalikiška spauda.jmet, kaip paprastai liūlia, pa

moterų teikiamą pašalpą

St

ra žymūs darbuotojui. Nėra į J pirmiausiai
nustatyti, kodėl! suo’ kuria,n uivo įšvirkšta j ,
| žymesnio darbo, kur Mickeliū- kai kurios žuvys, kaip pav. kakk VP,IJL
tframo, padvP-,
Inas nebūtu prisidėjęs. Gi M ie-Į ungurys, gali gyventi ir j,-,roa
po 4 imnutą; Apnuodymo

ir

West Side.

vates nu"(lais’ tik su tuo skiltU11111’ ka<^ gy'atės
nuodu,
\eiksinas daug stipresnis. Lai-'
,n< *’ Zl,v*(s nuodai veikia tik
tiesiai juos

įleidus

į kraiijr.

taip kad galima ir toliau be

krekenos
ir
sia. Nuo 2 iki 4 vai. popiet pa- penktadienį ir šeštadienį nuo kad ji pasiektų visus tikin- Į sidarė. kraujo
baimės valgyti ungurius “vičiuosius ir kad nekatalikiško- kraujo skystimas; pastarasis
skirtas laikas svečiuotis. Oak 6:30 iki 7:3(\kas vakarą.
taip pat
Forest įstaiga randasi ant 159
Visos narės malonėkit bud ji spauda būtų išmesta iš ka buvo geltonos spalvos su žy-'R0*P pagamintus
Liukais atspalviais. Profeso-j dėl žuvies virinio
ungurio
j talikų tarpo.
inai susirinkti ir dalyvauti.
ir Cicero Avė.

Big
MEAT
Sale
■■■■■■■M
-AT-

,

M. BERTASH MEAT MARKiT
3239 South Halsted Street
WE DELIVER.
Tel. Victory 2168
Frash Dressed Turkey 15^0
Ducks ....................................... 13/2C
Fresh Dressed ChicMens........... 1 31/Z2C
Fresh Cut Pork Loinš............... 1 “I
Rump Beef Roast........................... S12C
Lamb for Stew............ ..................51/2C
Leg of Lamb........ ...................... 14
Leg of Veal........................... '. .. . 9l/2C
Armour’s 9tar Lard, 3 lbs............. 25c
Smoked Ham (Ea.ster Fancy) . . 1 2l/2C
F TI F. E ! Tlcket given wilh <-nch 5<»c purehase. 4 Lucky wlnnor»
u
» twh rceelvp u dc-Ucious. Ea«tvrn Ham. \\ intu-r*. wlll IM- ilraun

March 31st at 9:OQ P. M,
TN

BERTASH MEAT MARKET
3239 SO. HALSTED STREET

CHICAOO

PERKAM
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PIRMAS LIETUVIS BUICK DEALERIS

* *

Visuomet yra malonūs jūsų gerklei

UR tiktai piiikiaiiniaft tflliakaa auga— Jung skonį ir ūkininkam* mokama aukštesnė* kaino* už
tiniu ValMijų piefuo#c. Turkijoj, Graikijoj— juo*. Tie viduriniai lapai yra vieninteliai naudo
jami įdirbime Luckics. Be to, “It’s toasted ’—dėl
visame pasaulyje, mes surenkame dėl I.ueky Strike
pačią tabako derliaue grietinę. Ir tai reiškia liktai gerklė* apsaugos. Ir kiekvienas Lueky yra pilnai
viduriniu* lapu*. Ne vidutiniu" lapu*—kadangi prikimštas šiuo rinktiniu lakaku —padarytas apva
anie yra nedasivyslę- uetkutokę. Ne apatinius lapu* lus ir kietas, laisvas nuo liuosų galu—štai kodėl
— kadangi anie yra pfaatėani kokvbčje— jie auga Luckies neišdžiūsta. Suprantama, Luekies visuomet
arti prie žeme*, yra *tambū». purvini, nnėlėti. Vi- ir visai* atvejai* yra malonūs jūsų gerklei.
durinDi lapai yra lengviau*! lapai — turi geresni
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“It’s

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

toasted”

Luckiet visuomet yra malonūs jūsų gerklei
NE vlrlntlaial lapai—Jie yra neWa«iryMę—
Jie yra ilurkftiil

Tiktai Viduriniai Ltipai—Šie Yra Lengviausi Lapai

Jie turi geresni skoni

Iki šiol dar nebuvo nei vieno Lietuvio Dealerio,
kuris pardavinėtų Buick automobilius. Domininkas
Kuraitis bnvo pirmas lietuvis ^pardavinėti I’ontiac’s,
General Motors išdirbystės, ir pirmas lietuvis Buick
Dealeris. ftios abi kompanijos Buick ir Pontiac yra
General Motors gamybos, ir atsako už savo vertę.
Domininkas Kuraitis jau varo biznį per 10 metą, di
džiumoj turėjo reikalą su lietuviais ir tikisi, kati su
Buick ir Pontiac ateityje dar daugiau patenkins lietu
viu 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
80G-8 W 31 St., - Tel. Victory 1696

NE apatiniai lapai—Jie yra šemetnės kokySfi
tltmhii Ir imililll
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