
DRAUGAS 
vienatinis tautinės ir 
tikybinės minties lie
tuvių dienraštis Ame
rikoje.

LITHUANIAN DAILY FRIEND
No. 15

“Draugas,” 2334 So. Oakley Avenue, CHICAGO, ILLINOIS KETVIRTADIENIS, SAUSIO (JANUARY) 19 D.. 1933 M.
3(5 A COPY ENTERED AS SECOND CLASS MATTER MARCH JI, 1916. AT CHICAGO, ILLINOIS l'NDER THE ACT OP MARCH 3. 1879

DRAUGAS
The most influential

Lithuanian Daily in

America.

3c A COPY METAI-VOL. XVII
Telefonas: Roosevelt 7790

Kongresas nepaiso prezidento nurodymų

VOKIETIJOJ PASKELBTAS ŽEMĖS 
OKIO MORGICIAMS MORATORIUMAS
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ATIDARYTAS PRŪSIJOS SEI
MAS; KAIP BEMATAI

MUŠTYNĖS
'♦ s j

Jokohamoj japonai sunaikino 
amerikonišką biznio įstaigą

i

NIEKO NEDARO IŠ 
SĄMATOS

MORATORIUMAS ŽEMĖS 
ŪKIU MORGICIAMS

WASHINGTON, saus. 19. 

— Nepaisant specialaus pre

zidento Hoover’io pranešimo 

kongresui, kad valstybės są

mata ko veikiau būtų balan-

BERLYNAS, saus. 19. — 

Vokietijos vyriausybė vakar 

paskelbė moratoriumą žemės 

ūkių morgi čiams.
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H
suojama, kongreso atstovai de įsirašytam nusprendime pažy 

mokratai neturi noro šiuo klau j minia, kad morgičių savinin- 

simu apsidirbti. Matyt, viskas kai ateinantį pavasarį negali

., . . Naujai padirbtas Sikorskio lėktuvas laivas. Jį nupirko filmų gamintojas milijoninkas

Prezidento llintlenbuigo Pa‘ J jp Hughes. Nupirktu lėktuvu iš rytų nuskrido į Burbanką, Cal. Ši lėktuvų lūšis yra vadina

ma “amphibian.” Tas reiškia, kad galima vandeniu ir sausžemiu skristi.

bus palikta naujam kongresui, 

kurs bus specialėn sesijon su

šauktas.

jokių išmokėjimų reikalauti iš 

ūkininkų. Tik po javų valymo 

jie tai gali daryti. Moratoriu

mas tęsis iki spalių mėn. 31 d.

PASKELBTAS KARALIAUS 
SUTUOKTUVIŲ DOKU

MENTAS

REIKALAUJA BALAN
SUOTI SĄMATĄ MUŠTYNĖS PRŪSŲ 

SEIME

IŠGRIOVĖ AMERIKO
NIŠKĄ ĮSTAIGĄ

YOKOHAMA, Japonija, sau

šio 19. — Keli šimtai japonų ROMA, saus. 19. — Vati 

profesijonalų triukšmadarių ’kano laikraštis “Osservatore

AVASHINGTON, šaus. 18. 

— Prezidentas Hoover’is pa

siuntė kongresui dar vieną spe 

cialų pranešimą. Reikalauja

BERLYNAS, saus. 18. — 

Vakar atidaryta Prūsijos sei

mo sesija. Komunistai su fa- 

balansuoti sąmatą. Bara de- šistais tuojau sukėlė muštynes.

vakar puolė čia Singer Se'vv- Romano” pasįcelbe bulgarų 

ing. Maciūne Co. ofisus, kurie karaliaus .pasirašytą prieš, su 

yra keturių aukštų namuose, 'tuoktuves dokumentą. Jis sa 

Visus ofiso tarnautojus suva-jVO parašu patvirtino pasiža- 

rė į ketvirtąjį aukštą ir vis- dėjimą, kad jo vaikai bus au

ką ofisuose sunaikino. Rekor- 'ginami katalikų tikėjime.

mokratus, kurie sudaro kon

grese daugumą, kad tuo klau

simu nieko neveikia.

Prezidentas sako, kad paja

mų ir išlaidų nesubalansav i- 

mas gręsia krašto kreditui. Sa

ko, krašto vyriausybė negali ŽENEVA, saus. 19. — Ja 

ilgiau verstis skolinamais iš, ponai pranešė, kad jei kada

Ėmė apie pusvalandį juos nu

malšinti.

JAPONAI PRIEŠ J. 
VALSTYBES

bankų pinigais. Bankuose tiek 

įsiskolinta, kad šie neturi at

liekamųjų sumų pramonei sko

linti. Tuo būdu geresniųjų lai

kų grįžimas trukdomas.

prisieis turėti dėl Mandžiūri-

jos taikos derybos, J. Valsty-isutiltimus su savo agentais 

bės nė kokiu būdu nebus jsi- Einasi apie atlygini,mj.

leistos.

KENKIA KONFERENCIJAI
PANAIKINS SUTARTĮ SU 

RUSIJA

•e
AVASHINGTON, saus. 19. 

Miss Mary E. AVoolley, J. 

atstovė nusiginklavimo ko

nferencijai, pareiškia, kad ja

ponų veikimas Azijos rytuose 

nusiginklavimo konfereųcijai 

daug kenkia. \

ROMA,- saus. 19. — Arti

miausiuoju laiku Italija panai 

kins prekybos sutartį su Ru

sija. Ši sutartis buvo padary

ta 1924 m.

NUSKENDO ITALŲ 
LAIVAS

NORI PARDAVIMO 
MOKESČIŲ NEAPOLIS, saus. 19. —

Jugoslavijoj vyksta katalikų 
persekiojimai

ZAGREBAS, Kroatija, saus. katalikiškas žinias reikia j už- 

18. — Jugoslavijos (serbų) vy jsienj šmugeliuoti. Šis darbas 

riausybė, kuri valdo Kroatiją vra su dideliu pavojumi suri- 

ir Slovėniją, ir toliau vykdo štas.

katalikų persekiojimus. Iš va

ldiškųjų mokyklų katalikai 

mokytojai pašalinami, o jų vie 

ton skiriami stačiatikiai mo- 

kytojai, daugiausia serbai. Pa 

šalinti mokytojai, siunčiami Į

KOMUNISTŲ SĄMOKSLAS 
JAPONIJOJ

Zagrebas yra svarbiausias 

Kroatijos miestas ir perdėm 

katalikiškas. Nežiūrint to, Ju

goslavijos vyriausybė įkūrė 

šiame mieste stačiatikių vys

kupiją ir prisiuntė iš Nišos

Bosniją, ar Makedoniją, ki- savo vyskupą. Vyriausybės lė-

tiems gi visai atsakomos nau

jos vietos.

šomis pastatyta stačiatikiška 

katedra, o vyskupui gyventi

Katalikų laikraščiai griež- ;pavesta mirusiojo austrų artri

tai cenzūruojami. Svarbesnius kunigaikščio Leopoldo rūmai.

CHICAGOJE BEDARBIAI PUOLĖ 
ŠELPIMO STOTĮ

Keletas šimtų bedarbių, ku

riems vadovavo radikalai, puo 

lė vakar Lawndale distrikto 

Nežinoma moteriškė vienos fimaus šelpimo stotį, 2133 So. 

vidumiesčio departamentinės Kedzie avė. Kovoje su bedar- 

parduotuvėsj k r a b ė n į- biais sužeista penki policmo- 

metė surištą pundelį. Vienas naį. Du įg pavojingai, 

tarnautojų tai matė. Pakvies-1 Areštuota 10 vyrų ir 3 mo-

METĖ DU REVOLVERIUS

TOKIJO, saus. 18. — Japo

nų vyriausybė tik dabar leido L" "7.™."’/ 7> “‘”V aresiro

ZlhH „„i„ ta P°lle,Ja- Easta lvynl0tl du ,‘ėrys. Šie asmenys, sako poli-
spaudai skelbti apie susektą 

Japonijoj komunistų sąmoks

lą. Šį sąmokslą rėmė raudono

ji Maskva.

Praeitais metais tad Japo

nijoj areštuota apie 7,000 ko

munistų. Jų' tarpe pasirodė

revolveriai.

Policija labai norėtų žinoti, 

kam šie ginklai priklauso.

cija, riaušėse vadovavo.

NEDUODA SALĖS

Roselando ’ taksų nibkėtojų 

J sąjungai atsakyta naudotis Pa

dus gi išnešė ir sumetė upėn. I Dabar ji8 gį pasižadėjimu «'>“■';« asmenų. Chieago majoro įsakymu ii|l™r parko sale, lll gat. ir

Visi langai išdaužyti. 3 tar-Lulaniė. Vatikano atstovas Bn' Komunistų sąmokslo tikslas “o “Seeret Stx”• tstrau-
nautojai sužeisti. ^arijoj, Jo Eksc. arkivysku- sukelti revoliucijų ir įve->ta 4 pohcmomm S.s kotnite- kad „ savo susinnkunuose ne

Kol atvyko pašaukta polici

ja, užpuolikai jau buvo apsi

dirbę. 154 nulaikyta.

J. Valstybių ambasadorius 

Grew asmeniškai įdavė japonų 

užsienių ministeriui protestą.

Ši firma jau senai turi ne-

pas Roncalli, pareiškia, kad sovietus.

dėl to įvykio karalius nėra 

džentelmonas. Jis turės pasi

aiškinti.

KARDINOLAS IŠVYTtO Į 
BAHAMAS

IŠTRAUKĖ POLICMO'NUS

tas tyrinėja įvykstančias pik- kartą pareiškusi prieš mokes- 

tadarybes. Ištraukti policine- čių mokėjimą. O Chieagos va-

nai jam pagalboje buvo.

PRINCAS NEKLAUSO 
TĖVO

MIRĖ PRANCŪZŲ VYS
KUPŲ DEKANAS

BERLYNAS, saus. 18. 

Buvusis vokiečių kaizeris įsa

ke savo sūnui, princui Augus

tui ^Vilhelmui, išeiti iš fašis

tų partijos ir, abelnai, neda-

NEW YORK, saus. 17. — 

Jo Eminencija kardinolas O’ 

Connell, Bostono arkivvsku- 

_ pas, išvyko atostogoms į Ba

ilumas salas.

TIK KRAŠTO GAMINIAI

PARYŽIUS, saus. 16. — Mi IvVauti politikoje.

rė Jo Ekscelencija Perpigua- 

no vyskupas Julės de Carsa- 

lade du Pont, 85 m. amž., pra

ncūzų vyskupų dekanas, įžy

mus mokslininkas.

Sūnus neklauso. Jis išrink

tas fašistų partijos atstovu 

Prūsijos seiman ir šiame da

lyvauja.

AVASHINGTON, saus. 18. 

— Kongresui bus įduotas su

manymas, kad vyriausybė pi

rktų išimtinai tik savo kraš-

PERMOKĖTŲ MOKESČIŲ 
GRĄŽINIMAS

TURI VILTIES KONFE
RENCIJOJE

NAUJAS KOMISIJONIE- 
RIUS PATVIRTINTAS

Chicago miesto taryba pa

tvirtino majoro paskirtą nau

ją viešųjų darbų departamen

tui komisijonierių Oskarą He- 
vvitt.

PAŠALINS MOTERIS

Chieagos aldermonų taryba 

nusprendė pašalinti iš miesto 

to (amerikoniškus) sau reika- 'darbų visas tas moteris, kurių

dingus gaminius.

DAUG SNIEGO

| vyrai dirba. Į jų vietą, sako, 

bus priimtos bedarbių vyrų 

žmonos.

VIENA, Austrija, saus. 18. 

18.'-— Austrijos kancleris Doll-AVASIIINGTON, saus _ _____ _____

Tarpžemių jūroj nuskendo i-_ permokėtq mokesčių grąži-' fuss reiškia vilties, kad Si.) 

AUSTIN, Tex., saus. 19. — lalų, prekybinis laivas ^oe'jnimo visą darbą kongresas iš- metai bus geresni žmonijai už 

Šios valstybės gubernatorė f’a- 24 vyrai įgulos isgelbė- trauicg, įg iždo departamento praeitus metus. Daug vilties 

Mrs. Ferguson reikalauja, kad ^a-

BTSMARCK, N. D., saus. 18. 

— No. Dakotos valstybė pa

sijuto tikron žiemon atsidu 

rusi. Kai kur iš sniego sta

čiai neišsikasama.

DAUGIAU SKOLŲ

legislatura įvestų valstybėje 
3 nuošimčių pardavimo mokes
čius.

PRIEŠ J. VALSTYBES

HINDENBURGO PILY 
GAISRAS

BERLYNAS, saus. 19. — 

Hindenburgo pily, Neuriacke, 

Rytų Prūsijoj, siautė gaisras.

ir pavedė kongreso komitetui, dedama įvykstančioje pasau- 

Pasirodė, kad iždo departame- lio ekonominėje konferencijo- 

ntas dideles sumas grąžina. 1 je

KVIEČIA ATSIIMTI PI
NIGUS

MOTERIŠKĖ — GUBER 
NATORIUS

MIRĖ POLICIJOS KA
PITONAS

Mirė Chieagos policijos ka

pitonas J. J. O’Connell, 63 m. 

amž. 40 metų policijoj ištar

navo.

ldovai reikalauja, kad mokes

čiai turi būt mokami, nepai

sant to, kad jie ir neteisingi.

Sąjunga nutarė kreiptis tei

sman.

KATALIKŲ PARAPIJŲ 
AUKA

Chieagos arkivyskupijos pa

rapijų bažnyčiose apskr. ge

rovės fondui surinkta 40,121 

dol.

Vakar tie pinigai minėtam 

fondui pavesti.

AVASHINGTON, saus. 18.

— Vyriausybei pranešta, kad 

japonų laikraščiuose propaga

nda prieš J. Valstybes lieps

noja. Tai dėl Amerikos nusi- gando. Daug moterų bijo iš-! atsiimti savo indėlius. Bankas^on. Prieš du metus ji guber-

statymo Azijos rytų klausimu, eiti į sniego užpustytas gatves, bus uždarytas. natoriavo.

HARMON, III., saus. 18. — AUSTIN, Tex., saus. 18. —

MADRIDAS, sauR. 18. — T-1 Vietos banko prezidentas pa-lGubernatoriaus ofisan vakar 

spaniją ištiko didelė sniego skelbė, kad bankas negali da-Į dviejų metų terminui inaugu- 

pūga (blizardas). Žmonės išsi- ryti “biznio”. Kviečia žmones ruota Mrs. Miriam A. Fergu-

Chicago majoras planuoja 

miestui gauti ndrs 17 milijo

nų dolerių paskolos iš Recon- 

stroetion Finance Corporation. 

Norima užstatyti mokesčių 

“vvarantus.”

PAŠAUTAS AGENTAS
Ties namais, 3339 AV. 66 

place, pašautas prohibicijos 

agentas.

PATRAUKTAS TEISMAN
“Grand jury” apkaltino ir 

patraukė teisman areštuotą 

poliemoną Fred Cordes, 35 m. 

amž. Jis kaltinamas vienos 

moteriškės užpuolimu.

BOMBA TEATRO PRIE
ŠAKY

Gary teatro priešaky, Gary, 

Ind., susprogdinta bomba. Ke

letas šimtų dol. nuostolių pa

daryta.

Dvi plėšikės moteriškės kaž 

kaip įėjo į namus, 4511 No. 

Keating avė. Jos kankino jau

ną šeimininkę, kol ji 10 do

lerių joms neatidavė.

SKAITYKITE TR PLATIN
KITE “DRAUGĄ”

ORO STOVIS
SUMAŽINO SAU ALGAS
Aurora miestelio majoras ir 

tarybos nariai nusprendė sau 

algas sumažinti.

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Šiandien rytą numa

tomas lietus; kiek šilčiau.

I
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DIENOS KLAUSIMAI Į

MŪSŲ DRAUGIJŲ ŪKIMAS

ne daug tesame jaunimo organizavimui pa

darę. Mes ir mokyklas turime, bet iš tų mo

kyklų kažkodėl jį paleidžiame palaidų neor

ganizuotų.

Dabar, kada aiškiai matome, jog be tin-

KAIP “DIRBA” GPU
(Čekisto pranešiiųas Prahoje)

Nesenai Prahoje kažin ko

kainai išauklėto jaunimo neturi ateities neijk8 N. Gromov. buvęs čekistas 

draugijos, nei organizacijos, nei visas mūsų įkaitė paskaitų vardu “10 me 

veikimas, sujungtomis jėgomis rūpinkimės j tų tarnyboje.“

jaunimo organizavimu, jo palaikymu, steng- J^il>aį daug čekų iaįkražčių 

kimės jį įtraukti į lietuviškas draugijas. Tai karespondentų toje paskaitoje 

yra vienintelis kelias išgelbėjimui mūoų drau- dalyvavo ir paskum plačiai 

gijų, kurių padėtis šiandien tikrai nepavy- apra§ė. paskaįta padarė 

dėtina. baisų įspūdį.

Gromovas — buvęs balto

sios Denikino armijos kari

ninkas. Armijai traukiantis iš 

Novorosijsklo, jis buvo su ki

tais ligoniais paliktas ligoni

nėje, turėjo stoti į raudonųjų 

armijų, paskum ir į ČK. Iš 

Rusijos išbėgęs per Murman-

BOLSEVIKŲ BAIME IK ŽIAURUMAS

Kiekvienoj mūsų parapijoj yra keletą, 

kai kur ir po keliolikų taip vadinamų pašal- 

pinių draugijų. Laikams pablogėjus, naujų 

narių nebeprisirašant; daugelis draugijų di

delį krizį pergyvena.

Prieš keletu metų gana daug draugijų 

susijungė iš kelių į vienų ir tuo būdu išsi

gelbėjo. Dabar jau yra tokių, kurioms ir su

sijungimas nieko nebepagelbėtų. Mat, nariai 

sęsta, jauni net-irašo, iždas tuštėja ir nebe

gali garantuoti žadėtų pašalpų ir “pomirti

nių.“ Jų ateitis nepavydėtina.

Vis dėlto gaila, kad taip yra. Juk mūsų 

pašalpinės draugijos yra svarbų vaidmenį su

vaidinusios religiniame ir tautiniame lietuvių 

gyvenime Amerikoj. Jos dėjosi prie visų tau

tos reikalų rėmimo, rūpinosi, šelpė savo na

rius, guodė juos nelaimėje, viens kitam gel

bėjo. '

Kuo labiau silpnėja mūsų draugijos, kuo 

gausingesnis jų skaičius likviduojasi, tuo la

biau turime susirūpinti pavo tautiniu likimu 

šiame krašte. Juk tai reiškia lietuvių tauti

nio sųjudžio mažėjimų ir yra įspėjimų, kad 

mums, lietuviams, gręsia pavojus.

Pašalpinėms draugijoms reikia padėti, 

jas gelbėti. Jei jos kelios gali susijungti į 

vienų ir tuo būdu išsigelbėti ir išsilaikyti, 

reikia dėti pastangas, kad jos jungtus. Rū- 

rios gali, turėtų dėtis prie Liet. R. K. Sus. 

Am., į kuri noriau rašosi jaunimas ir dėl to 

jo ateitis yra daug tikresnė negu bile kurios 

utskiros draugijos.

Besirūpinant draugijomis ir organizaci
jomis, drauge reikia rūpintis ir jaunimo rei
kalais. Jei savo jaunimo nepajėgsime taip 
išauklėti, kad jis savo laisvu noru dėtus prie 
lietuviško veikimo, mūsų pastangos išlaikyti 
draugijas ir organizacijas bus tuščios. Nors 
dar turime ir stiprių draugijų, bet, neįtrau
kiant jaunimo, ir jų ateitis neužtikrinta.

Ligšiol, tiesa, apie jaunimų buvo daug 

kalbama ir rašoma. Jis daugiau buvo bara

mas ir net kai kada smerkiamas, negu ragi

namas prie visuomeniškų darbų. Konkrečiai

Vakar trumpai minėjome, kad bolševikų 

diktatorius Sovietų Rusijoj įvedė vidaus pasų 

sistemų tam, kad dar labiau žmonių laisvę 

suvaržyti ir kad iš miestų darbininkus išva

ryti. ;
Bolševikai pasų siatėro, įv.'.iS dar ir dėl ’Tai <iar‘ jaUna8 35 4<) 

to, kad pabūgo revoliucijos. Darbininkai, ne- met^ žm 

gaudami darbo ir badaudami, kelia riauSeo. Jis & bu.

Miestuose jie turi daugiau progos susiorga- deKko „darbii„ gnMlfan 

nizuoti ir savo teimngus re.kalav.mua nau- aĮ CK žvėri8kumus

jos gadynės carams paduoti. Dėl to juos veja
lauk iš miestų, nes kaimuose jie nebus tiek

pavojingi bolševizmui.
Pasirodo, kad pasų įvedimas dar ir kitų 

tikslų turi. Jis prisidės prie bažnyčių ir dva

sininkų dar didesnio persekiojimo. Kunigams, 

šventikams ir vienuoliams pasai nebus iš

duodami, jie negalės miestuose gyventi ir sa

vo pareigų eiti. Tuo būdu jie bus verčiami 

badu išmirti. ,

Tokiais žygiais bolševikai dar kartų įro

dė savo žiaurumų, nežmoniškumų ir kerštin

gumų. Taip pat jie įrodė, kad jiems ne dar

bininkų gerovė rūpi, bet visai kas kitas. Tai 

patvirtina ir Chicago Tribūne korespondentė 

Aiva Cliristensen, kuri su savo drauge važi

nėjo po Rusijų ir dabar tame' laikraštyje 

vaizdžiai aprašo savo patirtus įspūdžius.

apie “paprastus" ir 

rinius“ kankinimo 

“Kultūrinis“ — tai

Šis atvaizdas yra tilpęs ant pirmojo puslapio (viršelio) didelio 

Amerikos kolekcijoninkų žurnalo “llobhies“ (.ausio mėn.), kurio 

tiražas siekia virš GO,(XX>, ir kuris plačiai yra paplitęs ne tiktai vi

soje šiaurės, pietų Amerikoj, Kanadoj, bet taip pat ir kituose kraš

tuose. Paveikslas imtas buvusioj lapkr. 16-20 d., 1932 m. Chicagoj 

(Slierman viešbuty), Amerikos hobby’istų kolekcijonierių parodoj, 

kurioj dr. Aį. M. Račkus buvo išstatęs savo begalo įdomių senosios 

Lietuvos didžiųjų jos kunigaikščių monetų kolekcijų, kurioj buvo 

nemaža ir unikatų, senus 16-18 šimtmečio Lietuvos ženilapius ir ki

tas retas bei brangias Lietuvos senenas, taip pat didelę gintaro ko

lekcijų. Kairėje stovi p-lė V. Vilkanskaitė parodos metu pasipuo

šusi tautiniu Lietuvos mergaitės kostiumu, dešinėj p. V. Insodierė 

— tautiniu Lietuvos moteries kostiumu ir dr. Al. M. Račkus. Paro

dų aplankė virš 500,000 žmonių. Dr. Al. M. Račkus, nepaisydamas 

vargo ir lėšų, prie kiekvienos progos plačiai garsina pasauliui Lie

tuvų.

Jugoslavijos vyriausybė mėto lauk iš mo

kyklų katalikus mokytojus. Tai yra prieš į- 

statyriius. Bet Katalikų Bažnyčios priešai ne

siskaito nei su įstatymais, nei su paprasto 

teisingumo dėsniais. Be to, to krašto vyriau

sybė ir kitais būdais katalikus persekioja. 

Ypač griežtai yra cenzūruojama katalikų 

spauda.

• * ♦
Jungtinių Valstybių politikai daug gin

čijasi dėl davimo nepriklausomybės Filipinų 

Saloms. Mums rodos, kad čia ginčų neturėtų 

būti. Amerikos visuomenei jie nėra įdomūs. 

Daugumos nusistatymas yra toks: jei fili

piniečiai nori nepriklausomybės ir yra prie 

jos pribrendę, nebūtų teisinga jiems jų atsa

kyti. -| , j

• • »
Kų manote apie tai? Baseball “karalius“ 

Baby Ruth atmetė pasiūlymų $50,000 metinės 

algos! Can you beat that! Ir dar tais laikais, 

kada milijonai žmonių jau kelinti metai jo

kios algos nebegauna. Mątote, šie laikai vis 

dėlto ne visiems yra blogi.

Rostove ir kituose Pietų Ru

sijos miestuose, o paskum 

apie šiaurės ištrėmimo sto

vyklas.

Baisus buvo jo pasakojimas 

“kultū- 

būdus. 

pakabi

nimas aplink žmogaus juosme 

nj keturių pūdinių svarų; 

“paprastas“ — pūtimas siur 

bliu oro, kartais iki vidaus or

ganų trūkimo.

s'
Klausytojams parodė visų 

galerijų čekistų sadisčių ir 

sadistų. Kartais tai žmonės 

didelio partinio stažo ir re

voliucinės praeities. Rostove

viena sena bolševike GPU po- 

23 i
žemyje savo aukas piudydavo 

žiūrkėmi8, kurias specialiai

tam reikalui laikydavo.

i

Paskum ątpasakojo žiauru

mus, kurie sekė 1924 m. gru

zinų sukilinlo malšinimų.

Antroje paskaitos dalyje 

buvo aprašoma Solov’^ų ir ki

tų šiaurės stovyklų “tvarka“ 

ir rėžimas — Gromovas ten 

buvo atkeltas iš pietų.

Štai kelias iš Lenigrado į 
Murmanską: aklai užrakinta
me vagone 100 žmonių. Čia 
pat kibiras gamtos reikalui 
atlikti. Kelio trys dienos. Kiek 
vienas valgytojas gauna po 
200 gramų duonos ir po kąsne
lį džiovintos žuvies per dienų. 
Vandens visai neduoda. Prie 
įėjimo į stovyklų pakabinta 

j virtinė nukir tų pirštų ir

rankų — tiems nugųsdinti, i 

kurie norėtų susižeidimu iš

vengti darbo.

Šiaurės stovyklose taip pat 

kankina. Nusikaltusį verčia 

baisiame šaltyje lakstyti tarp 

dviejų sargybinių, stovinčių 

vienas nuo antro per kilomet

rų. Arba taip daro: pririša 

nusikaltėlį prie medžio stuob

rio taip, kad jo nosies galas 

siektų medį: viršuje pritaiso 

kibirų, iš kurio laša vanduo. 

Kai nosis prišąlą prie medžio, 

jų Atplėšia1...'Vasarų nelaimin-

ĮVAIRENYBĖS,
Baltijos jūra negili. Viduti

nis gylis viršija 20 sieksnių. 

Giliausia vieta yra arti Got

lando salos, kur gylis siekia 

116 sieksnių. Jūros dugnas 

Baltijoj ne vienodas, dažnai 

mainosi. Kai kada atsiranda 

negilios vietos ir akmenys ten, 

kur jų nebuvo. Vanduo Balti

jos jūros nėra toks sūrus, 

kaip Atlanto vandenyno dėl 

to kad. į Baltijos jūrų įteka

Kolnu mieste, Vokietijoj, 

kur randasi viena gražiausių 

pasauly katedrų, bokšte kabo

didelis istorinis varpas. Tą 

varpų vokiečiai nuliejo iš at

imtų prancūzų patrankų per 

vokiečių-prancūzų karų 1870- 

1 m.

apie 260 upiu, kurios atnuesia 

guosius pririša prie inecžių ir! . . .
... . . . .vandenį. Prėskas vanduo grei-

nnlieka uodams silpsti
čiau uzsala negu sūrusis, dė! 

to žiemų užšąla visa šiaurinė 

ir pietinės jūros dalis.

palieka uodams suėsti. 

Gromovo žiniomis, 1930 m,

Solovkose buvę uždaryta l i
tūkstančių
tūkstančių

Nuosaikus

dvasininkų ir 12 

raudonarmiečių. 

eekoslovaJčų ka lvai kuriose Klaipėdos kruš-
taiikų laikraštis “Lidove Li-1^° viet°se y-ft paprotys ark- 
sti“ atpasakojęs čekisto pas-j^’l tvarte laikyti ožį. Sakoma 

kaitos turinį, šTaip baigia: ji arklių sveikatos. Persijoj 

“Atėjo valanda, kada naujas į^uo Pftčiu tikslu krūvoj su ar- 

Linkolnas turėtų panaikinti kliaL laikoma kiaulė, o Olan-

■ Anglijoj, Rhos mieste, neto

li Liverpolio, yra Juozo iš Lic 
j tuvos (Joe from Lithuania) 

aikštė. Mat, pereitų metų va

sarų dalyvavę tarptautinėje 

studentų darbo stovykloje du 

j Lietuvos universiteto studen

tui Andriusevičius-Pulgis ir 

Raustis labai gražiai ir origi- 

'naliai pasižymėjo. Nesenai jie 

'gavo iš Anglijos laiškų, ku

riame pranešama, kad Rhos 

miestas, kur ta stovykla buvo, 

viena gražiausių aikščių, visuo 

menės sprendimu pavadinta 

“Joe from Lithuania“ vardu. 

Tai padaryta todėl, kad mies-

dijoj senas gaidys arba sanas 
žąsinas.

baisią, Rusijoje įvestą vergi

ją. Visos valstybės, kurios 

materialiai remia bolševikus, 

turi žinoti, kad jos palaiko ne Berlyne kai kuriose vietose 

girdėtų barbariškumų ir kad laikraščius pardavinėja ne vai 

nekaltų au:{ų kraujas krinta kai, bet automatai. Įmetus pi- 

ir ant jų galvų... (“R.“) nigų automatas išmeta laik

raštį, išduoda Černiaus, jeigu 

reikia ir dar vokiškai ačiū pa

sako.

tas atmintų čia gyvenusius lie 
tuvius studentus.

Šriubinis garlaivis, kol per

plaukia Atlantiką iš Liverpo- 

lio į Nevv Yorkų, garlaivi va

rantieji sriubai (skriuj apsi

suka 630,000 sykių.

*

SKAITYKITE IR PLATIN

KITE “DRAUGĄ“ MRSiMiUS "BRAU

Kun. A. Petrauskas, M. I. 0.

Praeities Pabyros
(Tęsinys)

Kurie buvo pasirašę po protokolu, ži

noma, dabar atsidūrė labai nemalonioje 

padėtyje. Rusų valdžia jų vardus radusį, 

be abejo, juos palaikys revoliucijos va

dais ir smarkiai nubaus. Vargšai apgauti, 

ateina pas mane pasiskųsti, kas daryti 

jiems toliau? Žinoma, man buvo labai ne

smagu, kad šitaip dalykai virto. Bet ką 

dabar darysi? Kad viršaitis būtų mums 

palankus, tai pusė būtų bėdos: išplėštų 

tuos lapus, kur surašytas protokolas, ir 

kvitą. Lengva pasiteisinti — revoliucijo- 

nieriai išeidami išsiplėšė, ir tiek. O kas 

rinko ir balsavo — visi! Kas būtų surė

kęs!

Bet čia buvo visai kitaip Viršaitis 
Virbauskas buvo labai piktas už tai, kad 
jį numetė ir viešai iškeikė, buvo pilnas 
keršto n I \ k;,(| mirtų savo mpi u

teliajus atkeršyti. Taigi jis pasijutęs ant

*•
kojų, kai išgirdo ateinant kazokus iš Sim

no, knygas uždarė ir nenori nė užsiminti 

apie tai, kad pagelbėtų žmonėms.

Būk dabar gudra.s ir patark jiems, 

kas daryti? Subariau už jų nesupratimą, 

kad dėjo savo parašus. Revoliucijos metu, 

kai viskųs verda ir nežinia, kų rytojus 

atneš, kas savo parašus kur pavojinga 

kiša? Kodėl jie mano vakarykščio pata

rimo neklausė, kad liepiau su parašais 

nesiskubmtj. Dabar kų darysi? Eit pas 

Virbauskų ir gražumu prašyti, kad jis 

jiems knygas išduotų arba pats išplėštų 

jų parašus.
Nieko tačiau iš to neišėjo, nes, kaip 

minėjau, Virbauskas nenorėjo nė girdėti 

apie tai. Nieko daugiau jiems dabar neiš

liko, kaip pasivesti Dievo Apvaizdai ir 

laukti, kas bus? A6 tikėjau, kad Dievo 

Apvaizda jų neapleis, ne, visi penki buvo 

geri ir dori žmonės, kų darė tai darė tik

rai norėdami visiems įmonėms gero. Ir 

neapleido jų Viešpats. *

Blygstelia pagalbos viltis
Taip mums besirūpinant ateina sek

madienis. .Vadinasi, nuo įvykio prabėga

visa savaitė. Tų sekmadienį man reikėjo 

iš eilės sakyti pamokslas. Taigi atsilaikęs 

ankstyvąsias šv. Mišias, po pusryčių pa

rėjau namo ir rengiuosi prie pamokslo. 

Tik girdžiu atsibeldžiant pas mane tris 

ar keturis jaunus vyrus. Gerai neatmenu, 

keli jie tuomet buvo. Drųsiai įeina jias 

mane. Vieną iš jų aš pažinojau, tai buvo 

įš gimnazijos laikų mano vyresnysis drau-

e X
gan, kaimynystėje esančio kunigo Baltra

miejaus C. tikras brolis Liudvikas, kitų 

nepažinojau. Neatmena gerai, ar jie man 

prisistatė, ar neprisistatė, tik tiek, kad 

nieko nelaukdami pradeda mane klausi

nėti apie vaito rinkinius ir apie žmonių 

nuotaikų po pirmųjų revoliucijos žings

nių. Aš jiems atfiasakojau, kų girdėjęs. 

Būt(*nt, kad žmonių nuomonė apie revoliu

cijos vedėju* labai' bloga. Kas matė, taip 

liegėdiškai išduoti sau patikimiausius žmo

nes į valdžios ranka\? Palikti nesunaikin

tus dokumentus. Ir taip nusigąsti tik gan. 

dų, nes jokių kazokų niekur apylinkėje 

nebuvo. Pridūriau dar prie to, kad jei du- 

lyko nepataisys, tai jau nėra kų žmonėms 

į akis rodytis, nes jie įpykę po šitokio

pasielgimo, gali vi ui nekaip su kalbėto
jais pasielgti.

Tai kas darytina? Kokiu būdu daly

kus reiktų taisyti ?

Muno svečiai kiek susimąstę pagal

vojo ir nutarė šiandie viešai su prakalbo

mis nesirodyti. Pirmiau reikią atįtaisyti 

{įdarytoji klaida: išgauti iš valsčiaus 

•raštinės parašai, o tuomet tiktai pradėti 

kų naujo. Tai kaip gi išgauti tieji para

šui Nutarta, sulaukus nakties atvykti ke

liese ir užpulti raštinė ir varu atimti kny

gos ir sunaikinti parašai.

{Daugiau bus)

PASKUTINIS LAPAS
Ruduo urtiktas be širdies 

Išmargino girias.

Jo spalvos nuodų bei mirties 

Ir puošia mirčiai jas.

Kur rausvu nutepė dažu,
Ar tėškė geltonai, —
Vos spėjai tart: O, kaip gražu!
Ir nieko nebmatai.

Tik likęs lapas ant sukos,

Lyg be matušės vaik’s,
Tau apie saulę pasakos
Raudodamas:'“Lik sveik’s”!

“Lik sveik’s ir pilnas būk vilties, 

“Gadynių lauk brangių!

“Nevisa nuveikta mirties, -- 

“Va želmenis rugių..!

“Te šaltis pyškina tvoras

“Visomis jėgomis, —

“Jie šiltą patalų' sau ras

“Po sniego duknomis.

I

“Ir pasilsėję lig įgrįs,

“Iš miego vėl atbus;

“Ir iš po duknų greit išlįs,

“Įgys naujus rūbus.

4
“lr dangun varpomis žiūrės,

“Giedra ar apsiniauk’,

“lr tyliai ginčysis, šlamės:

“Aš augsi u! Tu neaugk!..

Adomas Jakštas “R. A.“
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DIEVAS
(Jono su Raulu pasikalbėjimo 

tęsinys)

kai mąstai, kad pats nematy- 

! damas ir nesuprasdamas sa

kai, kad nėra. Tai nori, Rati

lai, visus aukšto gamtos moks

lo vyrus lyginti prie savęs? Iš

tikrųjų, Raulai, esi juokingas

dyti, apdrausti nuo ugnies ir 

galybės kitų reikalų aprūpin

ti. Prie to dar prisideda nuo

šimčiai^ kur skolų yra. Per tai 

susidaro begalinės išlaidos, k u 

rias juk kas nors turi apmo

kėti, keno nors priedermė yra 

tas išlaidas padengti. Tad žino 

nės vadinami parapijonais su

sirinkę susitaria po kiek au

koti, arba mokėti į parapijos 

iždą, kad tas visas išlaidas 

padengtų. Jei patys parapi

jonys, kurie susitarę parapi

jos nuosavybių užlaikymui mo 

kėti užsidėtą mokestj, nemo

JONAS: — Raulai, man at- žmogus, kaip ir visi bedieviai; . .... . ,
. ..v i . , f . ka, tai, reiškia, savo prieder -

do, kad tarpe mus ginčo yra nieko nenori mąstyti, nei mo- . ... , , v », .
. ....... i c j i mm neatlieka bažnveios uzlai-

rodo

kas nors keisto, kodėl jūs bi- kytis, o ypač apie Dievą; nė

jote žodžio tikėjimas?

RAUDAS: — Tikėjimo nebi

mių neatlieka bažnyčios užlai

. kvmo atžvilgiu. Todėl čia kle- 
nori net nei pamokslų pasi- , * . , . ,
, , r |bonas karts nuo karto ir pri

mena apie tas priedermes. Tai 

gi ar čia klebonas kaltas, ar 

patys žmonės, parapijonys,

klausyti, nei gerų knygų pa

jau, tiktai, jeigu aš pripažin-'skaityti; dėl to nieko ir neži-1 

-čiau tikėjimą, tuojau jūs man j nai apie svarbiausj žmogaus 

kištumėt į akis Dievą, ko aš ne tikslą; gyveni tik, kaip vėžys, 

nmmi nei girdėti. Įkurs eina atbulas, tai yra gin-

^^■AS: — Raulai, kodėl gi čiji visokias tiesas, net ir patį 

^I^Fjote Dievo 'Įmoksią. Gerai graikų išmin-

RAU1AS: — Aš Jo nema- čius pasakė, kad vienas, bepro- 

tau, Jo nerandu, Jo nesupran- tis gali daugiau klausimų už- 

tu, todėl nenoriu nei girdėti. Įduoti, negu devyni filosofai at 

JONAS: — Raulai, jei ne- sakyti.” Taip ir tu, Raulai,

kad nesirūpina klebonui pale

ngvinti atsiteisdami savo mo

kesčius parapijos reikalams. 

Klebonui be galo yra įkyru, 

kai bažnyčioje reikia apie pi

nigus priminti. Kur kas būtų

kurie neatlieka priedermių ba- prizą, tai reikia gauti dovaną vo priimta.

žtfyeios užlaikymo atžvilgiu, j dykai.

M. Parvfclkietis įdienos 

m.

SOUTH SIDE X Sekmadieni, sausio 15 d. 

tai — mėnesinė vyrų šventė 

Mflsų, Šv. Kazimiero, moky- __ Sakramentas išstatytas 

klos neturtingieji ir silpnos vįSq; dieną — maldininkų

Ti'.: kad nepamiršus Kaip padidint įplaukas per 

sausio 25 d., 8:30 p. i 1933 metus, vyrai ir moterys 

Ausis sutartinai tarėsi ir vienbalsiai 

parėmė ir toliau rengti vaka

rėlius, kurie jau nuo praeitos

Tie svečiai lai buvo didž. ge

rb. kun. dr. V. Bartuška, at

vykęs iš Klaipėdos, ir gerb. 

kun. J. Klimas iš Mt. Carmel, 

Pa. Seserys labai įvertina šių 

garbingų svečių atsilankymą. 

Dr. V. Bartuška atminčiai

ltori nei girdėti žodžio Die- kaip ir visi kiti bedieviai, ga-'

as, tai bijai Dievo? di tik klausimus statyti, užme-

RAULAS: — Taip, aš bijau, timus daryti, kad tik daugiau 

nes nesuprantu; nematau ir pasiginčyti, kad savo sąžinę 

'nerandu, tat kamgi man reik nuraminti. Bet įrodymų netu-

Dievo ?

JONAS: — Dabar aš gerai 

suprantu, kodėl visi bedieviai 

bijo Dievo; nes jeigu yra Die-

sveikatos vaikučiai gauna iš 

valdžios pieno, o gailestingieji 

lietuviai biznieriai karts nuo 

karto parūpina užkandžio. A- 

nuo kart Jonas Cbubis atsiun

tė porą dėžių “crackers.” A- 

nę dien Mrs. K. Stravinskie

nė ką tik iškeptų pyragaičių 

(cookies). Paskiau Stanley Si- 

monavičius didelę dėžę “cra

ckers.” Jis jau ir pirmiau bu

vo keletą dėžių “crackers” 

atsiuntęs. Už tad vaikučiai ši

rdingai dėkoja savo gerada

riams ir kasdien meldžiasi už 

juos. Tokius gailestingus biz

nierius turėtų visi paremti ir 

tik pas juo3 viską pirkti. Yra 

čia ir daugiau lietuvių biznie-

pilna bažnyčia iki vakaro. Ma

lonu pastebėti, kad šį syk per 

visą dieną daug žmonių ėjo

grupęmis atlankyti V. Jėzų 

Švč. Sakramente. Antrą vala- kurios pašvenčia savo brangų

vasaros kas savaitę būna pen 

ktadieniais 9 vai. vak. Mene-1 paliko keletą įspūdingų žod- 

sinė atskaita tų vakarėlių pa- žiu, kuriuos pasakė kalbelėje 

rodo, kad kas mėnuo porą ši- į seseris ir auklėtines. “Jūs- 

mtelių dol. į parapijos kasą seselės Pranciškietes, esate 

įplaukia. Tat, kas mėnuo vis

kitos moterėlės, arba panelės,

ndą po piet pusė bažnyčios 

prisirinko vien vyrų ir visi 

garsiai ir gražiai atkalbėjo šv. 

Rožančių ir kitas maldas. Nuo 

3 vai. atėjo seserys su mokyk

los vaikais taipgi atkalbėjo šv. 

Rožančių, pagiedojo keletą gie 

smėlių, pritaikintų tai dienai. 

Nuo 4 vai. Šv. Rožančiaus dr- 

ja meldėsi, c nuo 5 vai. Tre

tininkai. Tik nesimatė mūsų 

jaunuolių: nei vaikinų, nei me

rginų draugijų. Kur jie važia

vo? Tegul patys pasisako, ar-

rių pasiturinčią ir tikimės, kad, ba tegul jų tėvai paaiškina,

klebo-i*r neatsiliks savo duosnu-j kodėl jų nesimatė bažnyčio je.
maloniau kiekvienam meųu- į
nui, kad niekad nereiktų baž- mu nuo virš minėtų. Nekan- jVakare prisirinko žmonelių pi-

rite. Kiekvienas, net mažas 

vaikelis, gali sakyti, kad nėra 

Dievo. Bet mokslo vyrai ne

taip mąsto. Todėl, Raulai, pa-

nyčioje apie jokias kolektas 

kalbėti. Bet kad mūsų žmonės 

to nesupranta, nesijaučia, kad 

kiekvieno yra šventa pareiga 

dešimtinę bažnyčiai atiduoti. 

Daugelis mano, kad bažnyčia 

oru gali užsilaikyti ir už tat

triai lauksime.

vas, tai, ištikrųjų, kiekvienam ’ lauk, kitame straipsnyje įro- 

bedieviui dreba keliai, lygiai dygiu, kad Dievas yra, kad 

kaip pirmą kartą atsistojus kas netiki į Jį, tas pražus, 

ant estrados prieš didelę pu- _ t v c
bliką. Dreba bedievio kailis, UD'

nes žino, kad yra vertas baus

mės po mirties, ir kad toji 

bausmė yra neišvengiama. Dėl 

to bedievis nori užginčyti, būk 

Dievo nėra; tai nebus nei bau

smės. Dėl to bedievis, susiti

kęs kataliką, tuojau pradeda 

apjuokti, pažeminti, šmeižti ir

JŪSŲ KLEBONAS

laiką, eina po namus ir prašo 

dovanėlių-prezentėlių tiems va 

karams. Tas jų darbas ir pa

sišventimas daroma tam, kad 

neuždaryti durų mokyklos ir 

aprūpinti kitus parapijos rei

kalus. įkinkant tuos vakarė

lius matosi geraširdžių vyrų 

ir moterų kurie savo centu 

jnos remia ir palaiko.

Garbė tiems, kurie užjaučia 

parapijos ir mokyklos reika

lams.

Praeitą nedėldienį klebonas

Dievo skirtos palaikyti lietu

vių kalbą ir dvasią Ameriko

je. Sunku jums buvo pradėti 

savo vienuolynas, taigi tiki

mės kad dabar uoliai siekiate 

savo tikslą. Palaikykite lietu

vių vaikučius katalikais ir lie

tuviais. Airiai atvykę į Ame

riką palaiko savo tikėjimą, 

bet prarado savo kalbą. Mes 

gi, lietuviai, palaikykime ir ti

kėjimą ir kalbą, o ją’ kad pa

laikyti reikalingiausias daly

kas yra mokyti vaikučius lie

tuvių kalbos. Tas turėtų būti 

brangiausia lietuvio širdžiai.”

Sykiu su svečiais buvo at

vykęs ir gerb. kun. M. J. Ka-
paskelbė, kad sausio 29 d., 2 , . .

zenas, kurio rupestingumu kievalandą po pietų rengiama ne- . . _..A . , .
, . . . . v. jkvienam Pittsburghe svečiui

paprastas kortomis losimo va-1 , . , .

, , . , , . _ .tenka aplankyti jo pasisven-
X, 1,v rr- v v- Ikaras, kuris, be abejones, su-!,. ...... • ,

nas atkalbėjo sv. Rožančių, o t . -x r , _ ,. t tunu įsteigtąjį vienuolyną.

Maiiute,lnutėlė bažnyčia. Kun. Kazė-

X Pakelyje į Chieago pas 

kun. Kazėną buvo sustojęs se

nas jo pažįstamas, žymus Lie

tuvos veikėjas, buvęs Mt. Ca-

rniel, Pa., lietuvių parapijoj 

bažnyčios užlaikymo reikalai (klebonas, kun. dr. V. Bartuš- 

visados statomi paskutinėje ^ors jau apvaikščiojęs sa

vo auksinio jubiliejaus “birth 

day party” ir pergyvenęs į- 

vairių sunkių valandų, bet at

rodo, kaip ir visuomet, ener

gingas, linksmas, pilnas “fu- 

tėje jų niekad nematysi. Mu-jni^ ir visai nepanašus į “ba-

vietoje. Žiūrėk, kaip šiandien 

žmonės sugeba surengti įvai

rias pramogas bile kokiems, 

kartais net niekšiškiems, rei

kalams, parapijos gi darbno-

vėms, teatrams, šokiams, mu- 

nšainei, cigaretams, kendėms 

ir kitokiems lėbavimams ir iš

dykavimams kas savaitę išlei

džiama ne po vieną, bet po

tušką.” Už tad kun. Kazėnas, 

pasitikęs ant stoties visai jo 

nepažino, nes po daug metų 

nesimatymo,manė, kad tai bus 

visai pasenęs, sulinkęs, ilga

Gyvename sunkius laikus, 

perversmų ir suiručių laikus.

Girdėtis vargai, dejavimai, rū- 

gojimai, berybis nepasitenkini keletą kvoterių, ateina sekma- burzda apaugęs, tuo tarpu jau 

dienis reikia bažnyčios užlai- nas’ tiesus, vikrus... Laimin- 

kymui aukos, tai “blogi lai- 

kad klebonas per dažnai baž- kai”, nėr iš ko bažnyčiai duo- 

nyčioje primena apie duokles iti, Dievo garbei nieko nebeli-

mas... Nieko tat stebėtino, kad 

visokiais vardais vadinti, kad šiandien žmonės nusiskundžia, 

išplėštų iš jo širdies Dievą,

kad gautų sau užtarėją, kad

gai susilaukti dar daug įvai

rių jubiliejų ir dar daug pa

sidarbuoti kaip katalikybės,

ne vienas bedievis turėtų ken- bažnyčios užlaikymui, per ko. Lengviausis pasiteisinimas, 

tėti, nes kamgi tikinčiam tu- Į(laug kalba apįe pinigus. Kie- tai ką nors apkaltinti. Klebo

nas už tat ir kalčiausias, kam 

neduoda žmogaus sąžinei ra

mybės, kam jis primena žmo-

rės geriau buti. Anot priežo- Įkyienas turėtų apsistoti ir pa

džio, skęstantis žmogus ir už 

britvos griebiasi. Taip ir be

dievis; būdamas baimėj Die

vo bausmės ir teisingo atly

ginimo, nori net ir tikintiems 

įkalbėti, būk nėra Dievo, ne

bus nei bausmės. Bet palauk 

Raulai, ateis laikas, kada tu

rėsi pripažinti Dievą ir Jo tei

singumą, bet tada bus per vė

lu ir labai gailėsies. 

^^^UIAS: — Jonai, viso-

galvoti, ar tie nusiskundimai 

yra pamatuoti, ar jie teisin

gi, o gal tik taip sau, kad tik Įnių, parapijonų priedermes 

pasiteisinti ir pasiliuosuoti
ir pasiliuosuoti j Laimingas būtų klebonas, 

nuo savo priedermių. Tik kan- .Rad patys parapijonys labiau 

trybės, o pamatysite, kad tai .susidomėtų parapijos reika-

visai bereikalingai pykstama 

ant klebono už raginimą pa

rapijonų uoliau pildyti savo 

pareigas. Juk tik pagalvok,

lais, parapijos nuosavybių už

laikymu. Tuosyk klebonui ne

reikėtų nuolat kalbėti apie ko

lektas, pinigus, jei kiekvienas 

sąžiningai atiduotų “kas Die

vo—Dievui, o kas ciecoriaus—

ar gi klebonas sau visa tai ko- 

lektuoja, renka, rūpinasi? Vi-

pamokslais pnvedzioji Raį ne, bet tik pačių žmonių, ciecoriui.” Aršiausiai, kad mū 

man apie Dievą, bet as visgi pačįų parapi jonų naudai. Juk 'sų žmonės nei kiek negalvoja, 

nenoriu tikėti į Dievą dėl to, bažnyčia, klebonija, mokykla Įtik “užplūdo kas ant seilės” 

(kur ji yra), tai ne klebono, kalba: klebonas kaltas, bet 

bet parapijos nuosavybė. O pagalvojus, dalykus apmuš

tas parapijos nuosavybes rei- 'čius, pamatysi, kad ir parapi

kad Jo nematau, nerandu ir 

nesuprantu; todėl nenoriu ti

kėti ir j amžinąją bausmę. Jo

nai, įrodyk man, kad Dievas 

yra, kad Jis yra Teisingas, 

kad bus pomirtinė bausmė.

JONAS: — Raulai, galiu 

tau įrodyti, kad Dievas yra ir 

jeigu Jis yra, tai Jis yra Šve

ntas, Teisingas, Galingas, Mie- 

laširdingas ir t.t. Bet, Raulai, 

tu nori būti, kaip izraelitai 

dykinėj; nori, kad tau gata

vai kepti karveliai kristų į 

bumą, o tu tiktai juos valgy

tum. Jei argumentuoji, kad 

Dievo nėra, tai įrodyk man, 

kad tikrai Jo nėra.

RAUTAS: — Nu, kaip gi 

aš galėsiu įrodyti Dievo nebu

vimą, kad aš nežinau ir nesu 

Jo- matęs.

JONAS: — Raulai, nesvei

kun. Skripkus pasakė turinin

gą, pritaikintą pamokslą apie i 

Kristaus ramybę, Kristaus Ka 

ralystėje. Sakė: — “...žmonija 

neturės Kristaus ramybės pa

kol Jo Karalystėje neužvieš- 

pataus teisingumo ir gailestin

gumo dvasia, nes šių dienų vi

sokie izmai neduoda tikros ra

mybės ir negali duoti, bet prie 

šingai griauna iš pamatų vis

ką, kas veda prie ramybės. 

Tikroji gi Kristaus ramybė 

tik Kristaus Karalystėje.” 

Palaiminimu Švč. Sakramentu 

baigta vyrų šventė. Tai vie

natinė tos rūšies vyrų šventė 

visoje Pittsburglio vyskupijo

je. Kokie mes laimingi!

Senas Ex-choristas
X Antradienį, sausio 24 d. 

1933 m. įvyksta Pittsburglio 

Provincijos Kunigų susirinki-

ir iš apylinkės lietu

vius. Tą nepaprastą vakarą 

rengia Milašienė ir Guiskienė.

Praeitą ketvirtadienį pas 

-kleboną viešėjo garbingas sve

čias kun. dr. Bartuška, net iš 

Klaipėdos atvažiavęs, ir kun. 

Klimas iš Mt. Carmel.

Dėdula

Po apsilankymo, gerb. kape

lionas kun. J. V. Skripkus sve 

čius palydėjo pas kai kuriuos 

apylinkės klebonus. S.

BENTLEYVILLE, PA.

taip ir tautybės naudai, laimi- mas pas gerb. kun. J. Vaišno-

ngai sugrįžus į Klaipėdą. Dr. 

Bartuška Chicagoj žadėjo ap

sistoti pas savo seną draugą 

kun. Albavičių. Tas pats

X Kad tik nepamiršus nau

jojo parapijos komiteto “card 

party”. Mat, diena pakeista 

turėjo įvykti sausio 18 d.,

MT. PROVIDENCE, PA.

X Sausio 8 d. Keistučio dr-

ja laikė metini susirinkimą ir

rinko šiems metams valdybą.

Rinkimuose laimėjo Izidorius

- ... . , Gurgždis, pirm., naujas, o kiti
Šv. Pranciškaus vienuolyne, . . • / . .

v. . . , v. j„. .'visi valdybos nariai palikti tie
svečiai visuomet nuoširdžia: _J. .

priimanii. Kiekvienas atsilan

kęs pripažins seserų svetingu

mą. Pasitikime, kad ir svečiai, 

kurie pas mus lankėsi sausio

rą lygiai 2 vai. po piet. Tą ži- Į 

nią praneša. raštininkas. I

WEST END PIUSBURGH

(McKEESROCKS)

Kuo ilgiau gyvenu šioje ko

lonijoje, tuo ji man įspūdin- 

o dabar įvyks sausio 25 d. Te- gesnė rodosi.

ko nugirsti, kad Stanley Si- 
monavičius parūpino įžanginį

Buvau metiniam Šv. Vince

nto parapijos susirinkime, ka

prizą (door prize) kokį ten'™ man išrodė lab& rinitas ir 

navatną gyvą daiktą. Be to, daug žadantis, 

bus ir kitokių prašmatnybių,

nes mūsų komitete yra du ga
būs biznieriai: Jonas Čubis ir 
Stanley Simonavičius. “Rūtos 
Klubo” prizai, tai ne bet ko-

Klebonas susirinkimą pra

dėjo malda. Po maldos sekė 

atskaita įplaukų ir išmokėji

mų per 1932 m. Iš atskaitos 

pasirodė, kad 1932 m. daug

patys. Tai demokratų laimėji

mas.

X Sausio 8 d. įvyko ir Šv. 

(Tęsinys 4 pusi.)

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRA

Parduoda VISŲ LINIJŲ ir VISŲ LAI
VŲ laivakortes į Lietuvę ir visus pasaulio 
kraštus.

Išrūpina visus reikalingus kelionei raštus.
Dabar dar patogus yra laikas aplankyti 

Lietuvę.
Laivakorčių ir su kelione surištų doku

mentų reikalais kreipkitės į

kje _ visi rankų darbo mez- mažiau įplaukė, negu 1931 me-
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PtTTSBURGH'O 
ŽINIOS

LIETUVIAI AMERIKOJE
pasitaisysi. Neužilgo. pamaty

si, kad ir tavo draugai šalinas i 

nuo tavęs dėl tos pačios prie

žasties. Atmink, mano vaikeli,

. _____ , . kad visados reikia teisybė na-
(Tęsinys nuo o-cio pusk) . . . , , .

kyti, jei kas kada tavęs ko 

Luko parapijos metinis susi- klausia. Kitaip, niekas tavęs 

rinkimas, kuriame klebonas nemylės. Tai bus žemiškoji ta- 

kun. J. Misius patiekė metinę Vo bausmė. Bet ne tiktai būsi;

BIN8HAMT0N, N. Y.
LIETUVIAI KATALIKAI 

VEIKIA

klubui 22 d., 6:30 vai. vakare Šv. O- senberniais ir senmergių su n, 

nos dr. rengia neapsakomai' j- šliais. • •

X Du lietuviai profesijona- sP«din8* pasilinksmuiimy (J. [ 4 Biznieriai renkami į pili

gaitės Šv. Kazimiero 

nepasiduos.

tų nutarimų, nutarta:, .
* , . . ’ v lai: \\ . B. Ideskes, advokatas

26 tr.. nnes nat. uzira- I. . T . , . .
ir dr. I*. .Jagminas, dentlstas, 

iasi su kun. A. M art ink um.

Be kitų

'vasario 26 d., prieš pat užga 

ivėnes, surengti didelį parap* i" 

balių, italų salėj, 3.14 E. 14tk 

St.

nyčių vakarai visados visus liūs. 

žavėte žavi. Kas jųjų paren- Į_ 5 Našliai ir senberniai fun 

Igimuose dalyvavo, tai gerai dina našlėms ir senmergėms, 

atsimena ir laukia, kati jie da-! 0 Vaikinai, nenorėdami Bas

Laukiant Naujų Metų čia 

atvaidinta “Betliejus”. Vaidi

Minėtų, kurie pasižadėjo pusi- paras, kada tu prie ui',,e dalyvavo didžiumoje u,i-

darbuofi paiapijos naudai. vartų prieisi. Žinok, kad šv.,

X Sausio 10 d. Gibson ka- Petras savo ėdžioje knygoje! 

syklose užmušė viena darbini- turi ^irašęs visus tavo dar- parapijos choras vaidino “Ne- 

nkų, bet neteko patirti, kas,bus’ visus ?trus ir visus blo- paprastas siuvėjas,” juokmgų 

jis per vienas; sakoma, kad Su* darbus, ypač tavo melą-14 atidengimų veikalų. Baigė

pajamų ir išlaidų atskaitų, nubaustas čia, ant žemes, ir! 

Taipgi išrinkta pora naujų ko- pas Dievų. Kų tau paraitys šv.

nistrautai ir kiti vaikučiai. 

Sausio 14 d. Šv. Juozapo

įvykdyti kų tai nepaprasto. .... . .
it, . i i „ zmau butų. Šio pasilinksmini- liams ir senberniams pasidut
Bet kų, dar nepranešta. , , 5 . !

I , ,, , nio vakaro “ bosienėiuis yra ti, pradėti a flirtuoti su mei
| X Visi žmones laukia dar- .. ... . . - , i . . . .

...... p. Kasparavičiene ir p. Sai-'giliomis ir pirštis joms.
bų. \ įsgi kada nors susilauks. , , . _ T k •• -I

i ŠV Kazimiero r • 1 • r i. - • kauskiene. Jų. gabumai ir vei 7 Tėveliai ir mamytės džii
j bv. įvazuuiero Kai kurios dirbtuves iau ren- , . . . v. . T_ , J
.i.ou.ia.viooHrfn' :.d klumas visiems y ra žinomi. Ką gįasį įr su būsimais svotais

lenkas, bet ar parapijomis, ar 

ne, nežinia.

X Kol kas darbai pas mus 

visai nusmuko ir vis dar blo

gyn eina. Jei taip dar ir to

liau tęsis, tai gal reikės pasi

ėmus “Draugų” eiti kur ki

tur žinių ieškoti.

“Draugo” Draugas

X Lietuvių jaunimas subru

zdo. organizuotis ir veikti. Vai l 

kinai rašos 1

klubų. Šis klubas dar visai jau giasi prie darbų, 

nas; nesenai turėjo kortų ir 

kauliukų lošiitių, kuris labai 

pavyko. Neužilgo turės šokių 

vakarų.

Merginos jungiasi į sodali-

Rap.

INDIANA HARBOR, IND

jjos daro, tai tikrai sėkmingai kūmais ir kūmutėmis.

_______ _______________ 7 ______________ vodeviliu ir šokiais. Publikos

Čia Tamošius pažiūrėjo į .buvo daug ir visa liko paten- ^'dvj sodalicija turėjo 

mane ir mirktelėjo. Aš supra-[kinta vaidinimu. Laukia dau- sliek-tiek trukumų augti ir vei- 

tau, kad jis dabar ruošiasi giau tokių vakarų. Vaidinime kti. Bet tie trūkumai niergai- 

duoti nepaprastų pamokslų Jo-dalyvavo: V. Gudauskas —

r.ukui apie melagystę. .Zolis, bajoras; Genoriikė — jo

— Pamislik, sakau tau, Vai-!žluona; Bučinskaitė — jų tar-

čių dr-joj ilgai nebus ir mer-

SMAGUS PASILINKSMI
NIMAS

padaro. Programas bus sekan

tis:

Gražus veikalas “Motinos 

Širdis.” Lošime dalyvauja žy

miausi East Chicagos artistai.

2. Geriausias merginų orke

stras.

Štai, ir toji, taip labai visų 

laukiama diena.

Nagi, sekmadienyje, sausio I 3. Susi pažinimas našlių su

O kas daugiau? Visi ateil 

te, tai ir pamatysite, kas 

bus daugiau. Visiems patarti 

na nepraleisti šios progos?

Vakaro pelnas skiriamas 

rapijai. Raj

Kramtomasis čiuigamas, k 

lio karalium skaitomi 

ley, yra išrastas 18701 

ten Island, N. Y.
inaitė, J. Kavaliauskas — Sro

lis siuvėjas; A. Bučinskas — 

Šlomkė gizelis, E. Bučinskas

— Policininkas; V. Kalpokas

— teisėjas, J. Meškūnas — 

sekretorius; P. Juzbainis — 

laikraštininkas. Visi vaidinto

jai savo roles gerai atliko, t

keli, — tęsė Tamošius, — kų 

tu padarysi, kada tave pa-j 

šauks angelas Gabrielius ir pa

statys prieš dangaus vartus.

Kų' tu galėsi pasakyti, kada 

šv. Petras atidarys dangaus 

knygas ir atvers puslapį, kur 

užrašytas tavo vardas ir pa-

Vienų vakarų sėdžiu kam-Įvards įr paklaus:‘“Jonuk, ko J- K- (siuvėjas Srolis} net la 

bai gerai.

TAMOŠIAUS “PAMOKS
LAS” BE VAISIU

A
DUOKITE VISUS SPAUDOS 

DARBUS “DRAUGUI’l’J

baryje ir skaitau savo kasdie- !įu (-.įa norįj” tu pasakysi, kad 

ninį laikraštį ‘ Draugų . Žiū- . norį įeįtį j dangų, o šv. Pet- 

riil, ateina Tamošius sykiu sa- '

vo anūku — mažu Jonuku. Iš 

kalbos supratau, kad Tamo

šius Jonukui pamokslų sako:

ras tau atsakys: 

“Jonuk, tavo puslapis ro-

Abiem veikalam vadovavo 

p-lė K. Vinciūtė.

Sausio 15 d. gerb. klebonas

do, kad gyvendamas ant že- ! Pasakė gražų pamokslų, ragin 

mės tu buvai melagis; kad damas jaunimų draugauti tik- 

tur būt Jonukas kokį nusi-i tayo puslapig labai juodas ir j tai su savais, kurti iš savųjų

ATLIEKAME

kaitimų padarė.

— Gerų vakarų, — sako

man Tamošius.

— Gerų, gerų vakarų, — at

sakiau ir tuojau atėjo man į !eįspj

suterštas. Tokiems vaikeliams, 

kaip tu, nėra vietos danguje.”

— Kokia tau bus gėda, Jo

nuk, ir pamintyk, kur tu tada

galvų paklausti Tamošiaus, 

kuo Jonukas nusikalto.

— Tamošiau, kam tu čia ba

ri Jonukų? Kų jis padarė?

— Jonukas vėl pradėjo man 

meluoti, kai aš jo ko paklau

siu. Bet aš jį atpratinsiu nuo 

šito įpročio. Ir, at įgrįžęs į Jo

nukų sako:

— Jonuk, visados atmink, 

kad tiktai teisingi žmonės įeis

Jonukas labai nusiminė iš

girdęs tokius iš Tamošiaus lū

pų žodžius ir sako:

— Aš prižadu būti geras vai 

kas ir daugiau nemeluoti. Dė

de, aš seksiu tavo pavyzdį ir 

bandysiu būti tokiu teisingu, 

kaip jūs esate.

Vos tik Jonuko žodžiai išė-

šeimynas, vengti kitataučių, c 

labiausiai nekatalikų. 

Rengiamasi Vasario 13 dienai 
P. Balčys, V. V. S. skyriaus 

pirmininkas, lanko draugijas 

ir kviečia dalyvauti Vasanc 

16 paminėjime. Visos dr-jos 

karštai pritaria, išskyrus kai 

riasias, kurios, tiesų pasakius, 

menkų vaidmenį čia vaidina. 

Girdėjau šiek tiek ir apie pro 

gramų. Rodos, ryte Šv. Juo 

znpo bažnyčioj bus tani tikros 

pamaldos, o vakare Lietuvių

Spaudos Darbus
Greitai, Gerai ir Pigiai

SPAUSDINAME:

*4 į *
Labai Švelnus... stiprus, ska
nus mišinys parinktlnjo alie
jaus, švelnaus uksuso, rink
tinių kiaušinių, retų priesko
nių. Sumaišytas mažomis 
krūvelėmis dėl geresnio sko
nio.
Pristotoms ŠVIEŽAS groser- 
uinkams kas ke tos dienos. 

Pabandykit jįl

NOVV OFrERED AT 

REDUCED PRICES
Tikietus, Bilas,
Plakatus, Laiškus,
Serijas, Konvertus,
Programus, Draugijoms Blankas,
Posterius, Konstitucijas,
Įvairius atsišaukimus, Kvitų knygeles.

jo iš lūpų, tik štai: ding, ding, svetainėj koncertas, vaidini

ding, ding, Drrr, Drrr, Drr,inlas ,r P^albos. Kalbėtojų 

tikimos gauti i- 

Žodžiu, dir-

Povilas

į Dangaus karalij,). Melagio ne ........... j- irdoM d skal„. be vietinių, tiki

tikta! žmones ant žemės neke-Į^. bjg, la„. svečių iš toliau.

go pažiūrėti, kas atėjo. Pažve- bnnut.

«
Igęs Tamošius šmukšt nuo lan- i

go; jo veidas paraudonavo, lig CHICAGO HEIGHTS, ILL
. . būtų. kokių baidyklę pamatęs,

esi melagis. Ir negaliu tavęs T. , T . .

i-** i -i • • i L Jis sako Jonukui z / 2INELAS
X Šv. Kazimiero parap. pa

rapijonai sausio 15 <1., šių me

tų, turėjd metinį parapijos su

mų: Sus-mas buvo skaitlingas, 

sėkmingas ir pavyzdingas. Pra 

nas Jonutis, parap. trusjtisas 

ir gerb. kun. A. Martinkus iš

davė aiškų praeitų metų pa-

nč.ia, bet ir pas Dievų jie ne

turės vietos. Pasižiūrėk tik 

kaip šalinas nuo tavęs teisin

gi žmonės, kada pamato, kad

mylėti, kaipo anūkų, jei tu ne-

NAUJOS KNYGOS
— Jonuk, tai mano kraučius 

Mykolas atėjo, kad užmokė

čiau už drabužį, kurį pereitų 

savaitę nuo jo pirkau. Šiandie.

------------------------------ aš neturiu pinigų ir negaliu

Ką tik atspausdintos, nau- užmokėti. Jonuk, eik ir pasa

kingos knygelės, ir visiems kyk Mykolui, kad manęs nėra 

patartina viena kita iš jų įsi- namie. Sakyk, kad nežinai ka- 

gyti. Jų kaina visai nedidelė. ja sugrįšiu. Dėl Dievo mei-

Mokestį galite siųsti krasos pasakyk kad aš išėjau iš 

(pašto) ženklais (stamps). 1

Gyvybės Šaltinis, parašė 

. un. J. Vaitkevičius, kaina 19c

ap. raportų. Raportai vienba- 

namų ir negreit sugrįšiu. Bėg, priįmti

Ir Kitokius Spaudos Darbus

Visais spaudos reikalais kreipkitės,

v.

Draugas Pub. Co.

10 PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

This ls a F&moijs Vtvant Sst and Įn
eludes face penrder. >1.00; RoUKe, 7So, 
Tįsaus Cream U.C0, Depllatory *d.#0. 
kariai Astringent »1.7S. Bath Salt kOO, 
Tolis! Watsr JI.26. Psrfums M.T6. BrH- 
llantlns 76c, Skln Whltener 76c. Totai 
Valus 612.00. Suse lai price, »1.»7 tor all 
ten pleces to introduce this line.

Vardas ................ ..
Adresu . .......................................... ...

81unCiame per paštą COD
Pinigai gražinami, Jei 

nepatenkintas.

Bes Van 580-5th Avenue, New York

Mąstymai apie šv. Jėzaus 
Širdį, vertė J. Vaišnora, M. 1 

C. Turi 208 puslapius. Kaina 

40c.

Jėzus Kristus Karalius, pa
rašė kun. J. Vaitukaitis, kai
na 10c.

Žmonijos pradžia ir galas 
r.audinga pasiskaityti, kaina 
35c.

Su Baltu Nuometu, eilės, nu
rašė J. Augustaitytė, naujas 

dalykas, vakarų rengėjai gali 

pasinaudoti. Kaina 50c.

Viršminėtas knygas galima 

gauti:

“DRAUGO” KNYGYNE 
2334 So Oakley Ave.,

Chicago, I1L

Jonuk, ir pasakyk.

Jonukas krapštydamas sau

galvų nuėjo, atidarė duris ir 

pasakė taip, kaip Tamošius 

liepė. Aš tik nusijuokiau.

Moralas. Pamokinimas be pa 

vyzdžio nieko nereiškia.
Balabaika

SVAJONIŲ MINTYS
Pirmoji mintis paprastai y- 

ra geriausia.

Visi parapijonai džiaugiasi 

daug gerų darbų nuveikę pra

eitais metais. ,

Ant galo išrinkta parap. ko

mitetas šiems metams. Į ko

mitetų, be senesniųjų, įėjo 

daug jaunų vyrukų. Jų tarpe 

veiklumo nestoka.

Laisvė, tai sapnų šalis, o gra 

žybė, tai žiedai giesmėse.

Nepasisekimai yra žmogaus 

i išmėginimai, bet dorybė siekia 

prie garbės neatsižvelgdama 

net į didžiausius nepasiseki'-

mus.

2334 S. OAKLEY AVENUE

CHICAGO, ILL.

Telefonas Roosevelt 7790

NE
TEXTURE/n your cekej.
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Ketvirtadienis, sausio 19, 1933 T) H X r O A' R

SVEIKATOS SKYRIUS
6j skyrių tvarko ir prižiūri

Amerikos Lietuvių Daktarų Draugija

“DRAUGO” METINIS KONCERTAS
VASARIO - FEBRUARY 5, 1933 

Chieagos Lietuvių Auditorijoj

AKT A I

NEURASTENIJA

Rašo dr. J. P. Poška

vaikams. Tokie vaikai turi pa 

linkinių prie savo tėvų silpnu 

mų bei įvairių ligų. Kol vis

ra per daug ir nesveika. i Kadangi ligonis randasi nuo

Yra žmonių, kurie rūpinasi latos baimėje, tai jo širdis sma 

visai be jokio reikalo. Čia pa-Į rkiai plaka ir nuo to jis kar 

kas gerai eina, tai jie gali lai- duosiu P^dį. Ne labai segtais gauna širdies skaudėjimų, 

mingai gyventi, bet kaip jiems «“> ateina i niano ofis9 jauna kuris taipgi neduoda ramumo, 

priseina susidurti su gyveni- mergaitė ir pareiškia, kad ji Neurastenija serganti žmonės 

neranda draugų; jiems rodooi, 

kad visi yra jų priešai. Nie

kas jum nemalonu ir neįdomu. 

Yra dar daugiau visokių siiup-

OR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

144(1 So. 49th Ct. Cicero.
‘ Utur. Ketv. Ir Pėtnyčiomis

10 — 9 vai.
1147 S. Halsted St Chicago
l'uued., Sered. ir Subat. 2 — 9 vai.

UI.

y

Abelnai imant, reikia pasa

kyti, kati ši liga apsireiškia 

dideliu nervų sistenio nusilp

nėjimu, taip kati žmogus nebe

gali tinkamai atlikti nei pro

tinio, nei fizinio darbo. 6i li

ga gali paliesti vien tik kaip Neurastenija gali pakirsti turėjau. Bet man rupi 

kuriuos organus, kaip tai: ga- ir tuos žmones, kurie paeina gį -un rflpįf” klausiu

lvos smegenis, nugaros sniege- iš stiprių tėvų ir buvo sveiki << dirbau tokioj ir tokioj 

uis stuburo kanale, širdį ' ** A T_: ’’ "~

skilvį.

'mo keblumais, tai jųjų nervų nebenoiinti gyventi. Aš nusi- 

I kapitalas nebeišlaiko ir jie ju°kiau d sakau. Ar su niei- 

gauna suirimų. lužiu persiskyrei ?” Ji nusišy

psojo ir sako: “Aš dar jo nc-

ir iš pat mažens. Jeigu kuris as- djrbtuvėj ir truputį užsigavau 

;muo apsikrauna save dideliais galvą> uirbtuVė« gydytojai pe- 

, ir atsakomingais darbais, ku-
Priežasčių šios ligos yra ga-l“ lžiūrgjo ir paVeikslus nutrau-

na daug, bet čia paminėsiu tUe ”®dU^a r^U1U1 kę sakė, kad viskas gerai. Bet

tiktai pačias svarbiausias. .pamiegoti, nei pailsėti, nei pa- mftn dabar ,lūpi> kad aš nenu

Pirmiausiai 

siminti, kad

name į šį pasaulį su vienodu 

nervų kapitalu. Vieni atsineša

me to taip vadinamo 

kapitalo daugiau, kiti mažiau, j neurastenija dėl to, kad jie^tę ir parodė sumuštų vietų. A- 

Tėvai, kurie gyvena nervuo- perdaug rūpinasi. Be rūpesčio, part mažo gūželio, ten nieko 

tų, rūpestingų, trukšmingų bei, žiriome» mes negalime apsiei- nebuvo. Kuomet aš jai parei- 

tragingų gyvenimų, perleidžiami, bet jeigu rūpintis dienų irskiau, kad nuo tokio dalyko 

tokio gyvenimo vaisius savo naktį be jokios naudos, tai y. į nieks proto nepraranda, kad

........................... - 1.1 i --------------------------------------------------------------------------------  jai tas nekenks; viskas ko jai

trūko — tai poilsio ir kad vis

kas bus gerai, jos veidas nu

švito, akys nudžiugo ir su šy

psena išėjo namo. Jeigu ji ir 

toliau būtų rūpinusi, neieško

jus pagalbos, tai, gal būt, kad 

•ne tik būtų gavus neurasteni-

iai, mes turime at-|Talg5.p’ lol'ls, as.m"° anksl'lttu stoč-iau proto ir tuomi, nesu- 

J mes ne visi atei- “ V*!“U ‘Wn‘,a anka terščiau savo tčvy. brolių ir
šios ligos.

Daug žmonių,

seserų, ir visų tų kurie man 

ypatingai yra artimi.“ di pradėjo gai- 

nervų ^’a^s sunkiais laikais, serga liai verkti. Nusiėmė skribelai- 

I npurastenija dėl to, kad

GRABORIAl:

J. F. RADŽIUS
ILGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE
Laidotuvėms patar
nauju geriausia ir 
pigiau negu kiti to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirbys- 
tėa.

OFISAS
C68 West 18 Street 

Tel. Canal 6174
SKYRIUS * 

3238 S. Halsted St.
Tel. Victory 4088

LACHAVICH 
IR SŪNUS

LIETUVIS GKABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia.
Reikale meldžiu atuišauktl, o mano

darbu busite užganėdinti. , ,
Tel. Rooeevelt 8818 arba 1818 {Tadus.

8314 W. 23rd PL, Chioago

1439 B. 49 Court, Cicero, UL
TUL. CICERO AMT

Pbooe Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė.
Arti 47tto Street

Tai. LAFAYETTE 2067

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS 

X—SPINDULIAI 
3051 W. 43rd St.

(Prie Archer Ava. netoli Kedsle) 
Valandos: nuo 2 Iki S vai. vakaro 
Šaradomis Ir nedėliomis pagal

sutarties

Tel. Ofiso ir Res. Grovehill 0617

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

5147 VVEST 25th STREET

Vai.: 2—4 popiet Ir 7—8:30 vai. vak. 
Tel. CICERO 662 

Ir
2»2I W. WASH1NGTON 11LKD.
Kitos vai. ant Washingtt»n BĮ va. 

4:30 — 5:30 kasdien 
Telefonai; Kedzie 2450—2451: arba 

Cicero 662. Rez. tel. Cicero 288S

Office l’hone
Res. 6737 8. Artesian Avė. Prospect 1028

Res. and Office 
2359 So. Leavitt St. 

Canal 0706

Pbone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko

plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18th STREET

Tel. Roosevelt 7532

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas 
Turiu automubilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, TUL

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIŪOTUVIŲ 

VEDĖJAS
1646 WEST 46th STREET

Tel. Boulevard 5203—8413

Tel. CICERO >84

SYREVVICZE
GRABORIUS

tonų, bet jų visų negalima iš

vardinti, neg tai perdaug vie

los užimtų.

Dabar kįla klausimas, kaip Į 

nuo tos ligos apsisaugoti ir 

kaip nuo jos gydytis.

Pirmiausiai reikia rūpintis 

apsaugoti nuo tos ligos mažus 

vaikelius. Maželių nereikia er

zinti ir nerodyti jiems piktu

mo nei blogų pavyzdžių. Jeigu 

tėvai ir supyksta ant vaikų, 

taį tų,pyktį reikia slėpti. Vai

kų galima nubausti ir be pyk

čio. Mokyklų lankančius vai

kus nereikia per daug spausti. 

Paaugusias mergeles reikia 

saugoti ir prirengti prie to, 

kas jų laukia. Motinoms to iš

sireiškimo užtenki. Jeigu mo

kyklų lankantis berniukas ar

ba mergaitė pradeda rodyti 

didelio nervingumo simptonus, 

tai geriau vaikų sulaikyti nuo 

mokslo ir duoti pailsėti. Vai-

T*L Ganai 4111

DR. 6.1. BLOŽIS
t DENTISTAS

2201 West 22nd Street

(Kampa* Leavitt St.) 
Valandos; Nuo 9 iki 12 ryto 

Nuo 1 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti

Boulevard 7288
Re*. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 

Vai.; Nuo 10 ryto iki 8 vakare

Tel. Cicero 1260 X—RAY

DR. J. J, SIMONAITIS DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 \V'est Marąuette Road

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

TEL. LAFAYETTE 7858

DR. F. C. WINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas

4140 Archer Avė.
Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare

Kės. 2136 W. 24th St.
TEL. CANAL 8488

PHYSICIAN AND SURGEON 
2403 W. 63rd St., Chicago 

OFFICE HOURS:
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appointment

HEMLOCK 8151

DR. Y. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 West Marąuette Road

VALANDOS:
9 iki 12 ryto; 7 iki 9 vakare 

Utarn. ir Ketv. vak. pagal sutartį
f Rez. 6456 S. MAPLEWOOD AVĖ.

kus reikia, užlaikyti švariai, 

ja, bet ir pačių g)’tybę pra- Įypatįngaį gerklė ir dantukai 

turi būt švariai užlaikomi. Jei

gu vaikai bus atatinkamai au-Neprastenija kartais serga 

ir tie žmonės, kurie gauna pi

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Vai.; kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 
valandai vakare

Nedėliomis ir Seredomis susitarus
4847 W. 14th St. Cicero, lll.

Di*. C.K. Kliauga
DENTISTAS 

Utarninkals. Ketvergnis Ir Subatomis 
2420 W. Marąuette H<1. arti Weetern

Avė. Pbone Hemlock 7828 
PanedOliaie. Sered emie tr POtnyčlomis 

1821 So. Halated Street 

AKIŲ ftYDYTOJAIl

DR. VAITUSH, OPT.

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659 Tel. Lafayette 5793

DR. P. Z. ZALATORIS
>

Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET 

Residencija 6600 So. Artesian Ąve.

Valandos: 11 ryto iki 4 po plotų 
6 lki 8:30 vakare

| DR. A. J. JAVOIŠ
į Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak. 

Office: 4459 S. California Avė. 

Nedėlioję pagal sutartį

Ofiso; Tel. Vi tory 6893
Bez.; \ ei. Drezel 9191

DR. A. A. ROTH
Phone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West 22nd Street Busas ir Chirurgas
Specialistas odos ligų ir 

veneriškų ligų
Ofisas 3102 So. Halsted St.

Kampas Sist 8treet 
Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. v. 
Nedėliomis Ir šventadieniai. 19—11

Valandos: 1—3 ir 7—8 vak. 
Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį 

REZIDENCIJA:
6628 So. Richmond Street
Telefonas Republic 7868

OR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialiste
4145 ARCHER AVĖ.

Ofiso TeL LAFAYETTE 7887

Palengvins aklų įtempimą, kurt. , Ofl8° vaL Wekvlen* dien» n-uo 8 Ud 
MU priežastim galvos skaudėjimo, .la (išskyrus seredomis). Taipgi

, t valgi mo, aklų aptemmlo. nervuotu- nuo 4 IMI 8 vaL vakare Ltarniakata 
šokių gyvenimo nemalonumų, no. skaudamo akių karštį. Nuimu Ir Ketvergaia.

sataractua. Atitaisau trumpą regystf Į Kes. Tel. Hyde Park 8328 
ir tolimą reąystę. I

ginami bei auklėjami, tai jie

filį, vartoja per daug tabokos, i užaugs stifyFus, sveiki ir ligos 

alkoholio, kai kuriuos vaistus 

ir taip toliau.

Simptonai šios ligos yra į- 

vairūs, nevienodi ir nepasto

vūs. Beveik kiekvienas ligonis 

jaučiasi kitaip. Bet kiekvienas 

nustoja svorio, jaučiasi nuva

rgęs, dvasioje labai nupuolęs, 

beviltis, mažiausias bildesis jį 

erzina ir neduoda ramumo.

Toks ligonis (ypatingai mo

terys) laba: greitai dėl ma 

žiausio dalykėlio verkia, nėr- 

vuojasi. Įvairūs skausmai va

rgina. Svarbiausia, kad

guma tokių ligonių negauna

prie jų mažiau kabinsis. Su; 

augę nervuoti žmonės privalo 

saugotis nuo didelio rūpesčio, 

protinio pęjrsidirbimo bei vi-

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

įtempimą.

Ofiso Tel. Victory 1687
Of. Ir Rez. TcL Hemlock 1874

DR. J. P. POŠKA
3133 S. HALSTED STREET

Antras ofisas Ir rezidencija
6504 SO. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso vai.: nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. vaL: nuo 8-8 po 
piet. Utarn. tr Subat. nuo 8-6 vok. 

Aventadieniaia pagal sutarimą.
Reikia daug laiko praleisti ty

rame ore, valgyti sveikus val

gius, daug daržovių bei vai

sių. Nevartoti per daug tabo

kos, alkoholio, kavos, arbatos 

bei tokių vaistų, kurie erzina 

žmogaus nervus, nes nervuo- 

tiems tas viskas labai kenkia. 

Kuomet neurastenija apima 

dau-! žmogų, tai gydymasis jau il

gas ir sunkus ir be gydytojo 

priežiūros beveik negalima pa-

Prirengiu teisingai akiniu* Tisuose 
atsitikimuose. egzaminavimo* daro
mo* su elektra, parodančią maiiau- 
ua* klaidas.

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiam*.

Valandos nuo 18 ryto iki 8 vaka
ra. Nedėliomis pagal sutartį. 
KREIVAS AKIS ATITAI8O į TRUlf 
PĄ LAIKĄ 8U NAUJU IŠRADIMU. 
Daugailų atsitikimų aky* atitaisomos 
be akinių. Dabar kainos perpus pi
gesnės, negu bnvo. Masu kainoj pi. 
gesnės, kaip kitų.

4712 S. ASHLAND AVĖ. 
TeL Boulevard 7589

DR. M. T. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAM

OFISAS
4645 S. ASHLAND AVĖ.,

Ofiso valandos; nuo 8 Iki d Ir nuo 
8 Iki 8 vaL vok. Nedėliomis pagal 

sutarti
Ofiso Tel.: Boulevard 788® 
Namų Tėti Prospect 1880

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS,

4142 ARCHER AVENUE 
TeL Virginia 0036

DR. MAKLERIO

PRANEŠIMAS
Persikėliau į erdvesnę Ir pacogeeaerdvesnę 

vietą
8325 SO. HALSTED ST. 
nuo 10 ryto lki 2 po pietų 

nuo 6 iki 8 vakare 
Šventadieniais nuo 10 iki 12 

Phone BOULEVARD 8488

VaiPHONE GROVEHILL 0027 
Valandos: 2-4; 7-9 P. M.

Trečiadieniais ir sekmad. susitarus

DR. J. W. KADZEVVICK
Lietuvi* Gydytojas tr Chirurgas 

6859 SO. WESTERN AVĖ. 
Chicago, 111.

poilsio, nes negali užmigti, kas

___________________________ |\eda ligom desperacijon bei i s^Sy^yti. Visgi pajutus šių li-

1344 S. 50thAve..Cicero, IU. nusiminimam Neurastenikas SU reikia įgalinti visų tų, kas 

daug kenčia nuo išsvajotos bai priveda prie tos ligos, nepai 

mes: jis bijo, kad staiga ne

numirtų, kad apoplekcijos ne

gautų, bijo vienas pasilikti 

^nors ir ant valandėlės. Tai y- 

ra bijo ir pats nežino ko bijo.

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas už 835.90 

KOPLYČIA DYKAI

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ {STAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų sa savo nupigin
tomis kainomis ui aukštos rūšies palaidojimų. Mes 
nieko uerokuojame ui atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies. 
'Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 

namus ir atveš į mūsų jstaigų, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų 
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs kų pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Modemiškos Koplyčios 
Dėl Šermenų. Palaukite EUDEIKĮ pirm segi kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didyste Ofisas

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

I

J. J. BAGDONAS
Laidotuvėms patarnauja man
dagiai, simpatiškai ir Ubai pi
giai. Liūdnoje valandoje pa
šaukite

Republic 3100

2506 W. 63nJ Str.

sant kaip sunku bus tai pada

ryti. Žinoma, pačiam ligoniui 

prašalinti tas priežastis, ku

rios privedė prie tos ligo.s be

veik nebus galima, bet jeigu 

ligonis pasiduos gydytojo pil- 

non priežiūron, tai tuomet ga

lima tikėtis gerų pasekmių ir 

atgauti savo brangių sveikatų.

Judamųjų paveikslų žvaigž

dė Douglas Fairbanks pirmas 

pradėjo nešioti wri«t watch.

Kinijoj yra daugiau miestų 

su milijonu gyventojų negu J. 

A. Valstybėse.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPCIALISTAS

TsL Grovehill 1695

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė

756 WEST 35th STREET-
Kampas Halsted SL 

Valandos: nuo 18—4: nuo 1—8
M*<lėl<amta! b«o 19 iki 18.

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių 

akių. Ekspertas tyrimo akių 

ir pritaikymo akinių.

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994 

Rezidencijos Tel. Plaza 3200

VALANDOS:
Nuo 19 iki 18 dieną
Nuo 8 iki S po pietų
Nuo 7 Iki 8 vakare
Medei, nue 18 Iki 18 dieną

DR. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ® 
Vai.: 9-11 ryto 2-4 tr 7-9 vok. 

Beredomla po pietų Ir Nedėldie 
tik susitarus 

_ 8418 W. MARQUETTE ROAD

Rea. Phone 
Gnglevrood 8841 
Vontvorth 8008

Office Pboi 
Wentworth 88(

Daktaras
. Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISSIG,
Specialistas iš

Rusijos

DR. JOHN SMETANA,

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė eavo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVI.
SPECUALISTAS

Dilovų. Moterų Ir Vyrų Ligų 
VaL: ryto nue 18—11 nuo

pietų: 7—8:88 vai. vakare. 
Nedėliomis 18 iki 1>

Telefonas Midway 2880
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE MRS. ANELIA K. JARUSH
GYDO VISAS I.IGAH VYKU IR MOTERŲ PER 2* METUS NEŽIŪRINT 

KAIP UZSIHEN MUKIOS ir NKIUOYDOMOS JOS YRA 
Speclallškal gydo liga* pilvo, plaučių, inkatų Ir pūslė*, užnuodljlmą krau
jo. odos, Ilgas, žaizdas, reumatizmą, gal v o* skausmus, skausmu* nuru- 
roj*. kosėjtiaą, Karklės skaudėjimą Ir paslaptinga* Hgaa. Jeigu kiti ne
galėjo Jii* Išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką Jla Jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugel) metų ir Išgydė tukstanėlua ligonių. Patari
mas dykai. OFISO VALANDOS: Kusdle nuo 11 valandas rytrf Iki 1 
valamlai Ir nuo 5—8 valandai vakare Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 tsl. 
I2OO WEsr 20Ui ST, kampa* Km-ler Avė Tel. Ciaaforti &A7J

i

Platt Bldg., kamp. 18 st. 2 auk- physical therapy & mii)wife — 
šias. Pastebėkit mano iškabas. Naujoj vietoj

( 6109 SO. ALBANY AVĖ. 

Phone HEMLOCK 03(2 
rata.rnau.ia prie gimdymo, duodu 

masange, electrlc treatment Ir mag- 
netlc blanketa ir t.L Moterims ir

tj,____ i merginome patarimai dovanai. Patar-Phouc Ganai 0p2J nau£ wba ugoauėų.

Valandos nuo 9:30 ryto iki t 

8:30 vakaro. Nedėliomis nėra 

skirtų valandų. Room 8.

DR. A. R. McCRADlE
GYDYTOJA® ir CHIRURGAS 

6558 S. HALSTED STHEK
Vai.: 8-4 ir 7-0 vai. vakare

Tel. Lafayette 1016

DR. F. J. LOWNIK
Gydytojas ir Chirurgas 

1800 VVEST 47th STREET

Tel. Wentwortb 3000
Rez. Tel. Stewart 819

DR. H. BARTON
Gydytojas Ir Chirurgą® 

6558 a KALSTEI) SIREI
Vai.: 2-4 ir 7-9 vaL vakare.

Ofiso ir Rei Tel. Boulevard dm

DR. A. J. BERTASH
756 W. 35th STBEET

. uUf) i i. uuu 6.20-8:



“DRAUGO" VAJUS SMARKIAI EINA 
PIRMYN

S. STANIULIS ĮSIVARĖ Į 
100,000 BALSŲ SKAIČIŲ

“Draugo” vajaus kontesti-, lienė 62,175. Tikimės, kail ir 

jie neužilgo bus priimti į 100,- 

000 balsų “klubų.”

Sekantieji turi l(X>,0<)0 ar 

daugiau balsų:

P. Labutis, 917 W. 34th St., 

Chicago, III. ............................ 373,340

A. Švilpauskienė .103 N. 20 

Avė., Melrose Park,

III......................... .......................................... 341,435

V. Stancikas 1706 W. 47tb 

St., Chicago, II!....................318,985

A. Stulginskas 1628 S. 50ib 

Avė., Cicero, III.................... 223,935

S. Balčiūnienė 2212 W. 23nl 

St., Chicago, 11!. .... 117,0001

St. Stašaitis 1413 S. 48th i 
Ct, Cicero, III..................... 106,750

St. Staniulis 6651 S. Talman

; IŽ faARgffM'E PARk"

PADANGĖS

Ketvirtadienis, sausio 19, 1933

ninkai nepasiduoda depresijai; 

kasdien varosi pirmyn, kad ne 

pasidavus savo oponentams.

Šių savaitę didelė garbė ten

ka Marąuette Park’ui. S. Sta- 

nulis, Marąuette Parko kont., 

smarkiai varėsi per paskutinį 

mėnesį pirmyn ir šiandien pa

siekė 100,000 balsų skaičių; 

jis dabar septintas kontestinin 

kas pasiekęs tų laip nį.

Visi kontestininkai darbuo- 

jasi ir jiems, kaip matome, se

kasi. Ypač A. Valančius iš Ci

cero, P. Fabijonaitis iš West 

Sidės ir A. (lilienė iš Bridge

porto.

A. Valančius turi 84,500, P.

Fabijonaitis 83,8^0 ir A. Oi-'Avo., Chicago, III.

Marąuette Park. — Gimimo 

Pan. Švenč. parapijos didžio

jo choro pasilinksminimo va

karas (party) jvyks šj vaka

rų. sausio 19 d., 8 vai., para

pijos svetainėje.

Choristai ir choristės malo

nėkite visi atsilankyti. Vakaro 

rengimo komisija visus pavai

šins. Visi galės linksmai pa- 

įsilinksminti prie smagios niu- 

|zikos. Atsilankę tikrai nesigai 

jlėsite. Tat, prašomi nesivėluo- 

ti. Ieva Lukošiūtė, rašt.

PRANEŠIMAI
LIETUVIAMS LAIŠKAI 
CHICAGOS CENTRALI- 

NIAM PAŠTE

100,380

CHICAGOJE

KAS GIRDĖT VVEST SIDE
! biznierių Ivanauskų krautuvės 

Penktadienį Šv. V incento: ant 22 gatvės pagrobė keletu 

a Paulo dr-jos susirinkimas, drabužių. Tai jau trečiu sykiu 

parap. mokykloj, 7:30 vai. va- pp Ivanauskams padaryta pa- 

*are- našūs nuostoliai. Manoma, kad

X Šiomis dienomis AVestjtai darbas vietinių bom'elių. 

Side viešėjo Kenosha, M is.,, Bet sykį pakliuvę į spąstus.

lietuvių parap. klebonas, kun. 

B. Vitkus.

X “Draugų” ir Tėvus Ma 

rijomis užvakar atlankė sve-

ba neturintiems 21 metų be- liani, in whicb he will be co- 

darbiams. Įfeatured with Ralpb Bellamy.

Atsitikimo, kur vyras išgv-1 O’Brien, who entered pict- 

venęs per du metu ar daugiau I ures in “The Front Page,”

su šeimyna, kuri gauna pa

galbų ir kur giminystė yra ant 

visa d o s , agentūra rei

kale pašalpos laikys vyrų kai

po narį tos šeimynos.

Šitokiu nusistatymu mano

ma kad bus daug sutaupyta 

šeimyniškos pašalpos reikale.

RKO

Juozas Brazaitis, Aušros Vartų parap. varg., 

l.iet. Varg. Sų-gos Chicagos kuopos sekretorius, ga

bus chorvedis, dalyvaus metiniam “Draugo” kon

certe, vasario 5 d., Lietuvių Auditorijoj ųu dvigubu 

kvartetu.

mėjos, bet ir rėmėjai iš visų 

X Naktį iš pirmadienio Į Chicagos kolonijų, kad aptar- 

! antradienį vagys išmušę langų klausimų, kaip šiuo metu

pagelbėti seselėms.

Atkalbėjus maldų prieš ati

darant susirinkimų, kiekvie

nas skyrius įregistravo savo 

atstoves. Raštininkei perskai-

SUNKIAI SERGA ŠEDIS

Town of Lake. — Serga ši

rdies liga A. Šedis, Šv. Kaz. 

Ak. Rėm. centro vice-pirmini- 

nkės vyras.

A. Šedis yra buvęs žak ras- 

tijonu Šv. Kryžiaus bažnyčio-

turės už visų atsakyti.

X Grįždamas iš Florida

vals., kur turi didelį ūkį, P. 

Žilinskas, buvęs sunkiojo svo

čius nutarimus, Centro pirmi- 'je per 22 metus. Susidėjus ne- 
ninkė pakvietė senai laukiamų'palankioms aplinkybėms, daug 

rėmęjų tarpan p-lę M. Gurin- Jyra nukentėjęs neteisybės, per 

skaitę, nesenai grįžusių iš Lie- 1 kurias neteko darbo, ši prie- 

tavos, kuri trumpai atpasaka jžastis ir pagimdė jam sunkių 

jo kelionės įspūdžius po Eu- j ligų.

šias iš Klaipėdos kun. dr. Ba- rio ristikų čempijonas, šiomis roPfb bet ypatingai neužmiršo < Pažįstamieji ir draugai ap- 

rtuška. j dienomis sustojo pas savo bro- atstovauti rėmėjas kur tik ga- lankykite ir suraminkite liga

X Praėjusį antradienį buvo IĮ J. Žilinskų, turintį vaistinę ^ju. Rėmėjos dabar plačiai ži-

antras C.

paveikslų 

Žmonių buvo daug. 

paveikslai patiko.

Lukšio judamųjų 

rodvmo vakaras.

Visiems J kad kaip visur, taip ir Flo- 

j ridoj depresija. Gražiausi ku- 

X Ant. Aitučiui jau trečiu j rortai tušti. Puikūs vasarna- 

sykiu buvo leidžiama svetimo miai, kuriuose apsistojus pir- 

kraujo. Šiuo syk savo kraujo roiau reikėdavo po du, tris ši- 

davė jaunuolis Sereikutis iš nitus dol. mėnesiui mokėti, šia 

Dievo Apv. parap. Gydytojas ndie galima nusisamdyti už

ant kampo W. 23 Str. ir Lea- romos »e lik Amerikoj, bet 

vitt. P-as Žilin .kas pasakojo, Lietuvoje.

Po to, sekė skyrių praneši

mai, kurie buvo gražūs, turi

ningi, ypač kad kiekvienas 

skyrius rengiasi prie vajaus, 

rengia pramogėles savo para-

je ir sunkioje padėtyje. Rap. 

----------------------------J-----------J.— .

CHICAGOS LIETUVIAI 
SKRIDIMO GARBĖS 

RĖMĖJAI

Po $50.00 aukojo:

Girėnas ir Justin Mackiewich. 

pijos sesučių naudai. J Po $25.00: A. Kalvaitis, ko-

Baigus pranešimus (jų tar- nsulas, J. Krotkus, S; L. A. I

1 Arlauskienei Mrs Genrutai

2 Akuneriui Frankui

4 Barauskienei Magdalenai 

11 Bubinui Liudvikui 

29 Grigalioniui Jonui 

31 Gumaliauskui Juliui

ILLINOIS EMERGENCY 
RELIEF C0MMISSI0N

Pat O’Brien, who plays tbe 

leading malė role in “Laught 

er in Heli” at the RKO State- 

Lake Theater, is mueb in de- 

mand at tbe Universal studios. 

|Following bis work in tbe Jim 

|Tully pietų re, lie has lieen east 

in “Destination Unknown,” a 

story by Tom Bucking-

and f-eored a tremendous suc

cess by bis role as the re- 

porter, played a similar part 

for Universal in “Scandal For 

Sale,” witb Charles Bickforel 

and Rose Hobart.

Born in tbe German city of 

Miluaukee, this very Irish 

young man chose Marąuette 

University for bis alma mater, 

embarking on a legal course 

mixed \vith football. When 

law books palled, he left col- 

legp to join a stock company, 

spending several seasons on 

tbe road before Broadivav be- 

ckoned with the lead in “Gcr-

sea

EXTR&
Kad palaikius nepriklauso-

niybę tų, kurie turi namus, bet 

neturi šeimynos ryšių arba at

sakomybės, Illinois Emergen- 

cy Relief Comniission pagami

no planų, sulig kurio vyrai ga

li gauti pagalbų per šeimynų 

welfare, vietoj per vadinamas 

slielters. (Vietos, kur vyrai, be 

šeimynų gyvena ir gauna pa

galbų').

Šiuo planu Unemployment 

Relief Service aprūpino vyrus 

nuo 21 iki 60 metų, turinčius ! „

gyvenimų namuose per 2 me- j ciik-ago, 111. 
tu. Į tų grupę, Komisija sako,;

Įeina tie vyrai, kurie yra įgi-1 

je draugiškus santykius su na

mų sav., tolimais giminėms ir 

Petras t.t. /•

Negirdėta Amerikos Lietu
viams Naujiena 

C. G. LUKŠIS ATVEŽG
Pačių lietuvių Lietuvoje pa

gamintą Pirmąją 
Lietuvišką Filmą 7 Dailų 
“ONYTĖ IR JONELIS”

Filmos pastatyme dalyvavo Valsty
bės Dramos Kalėto Artistai tr 'Val
stybės Dramos Studijos Mokiniai.

Visi Amerikos lietuviai būtinai tu
ri pamatyti ti> filmą, nes joje apart 
labai gražiu kaimiečių ir miesto gy
venimo vaizdų bus daug gražių ir 
įspūdingų Lietuvos vietų. Apart to 

į bus įdomūs paveikslai iš Jaunų U- 
: kiuinkų Ratelių Darbuotės ir daug 
| kitų visokių įvykių Lietuvoje.

BUS RODOSI A:
Sausio IK lr 10 d. Lietuvių Audi

torium. 3133 So. Halsted SI. Chica
go, III.

18 ir Union Avė.

Sausio 22 
Parap. Svet.

ir 23 d. šv. 
Cicero, Iii,

Antano

Sausio 24—25—20 d. šv. Kryžiaus 
parap. Svet. 4flth Ir Wood st, Chi
eago, III.

VISUR PRADŽIA 7:30 VAL. VAK. 
ĮŽANGA 25c, VAIK. 10c

Field Service iš Cook Coun

ty Bureau dėl Public Welfarc 

parūpins pagalbos vyrams, su

mano, kad daugiau kraujo jau $l5-$25 mėnesiui. Miami apy- iPe kurbJ buvo pranešimai ir is 208-ta Moterų kuopa, Dr. A lnamaįg> kurie virš 60 metų ar- 

nebereiks. Ligonis jaučiasi ge-1linkėję vertingi lotai, kuriuos 

pirma galėdavai “įkasti” tikrai.
X Gulinčios toj pačioj šv. 

Kryžiaus ligoninėj Balsevičie- 

nės sveikata eina geryn, ta

čiau kartais užeina didelis ga- 

lvosopis. Nuo susirgimo ji dar 

nėra gavus nei vieno kristalė

lio druskos.

MOTINA HELENA ~

Federacijos), Centras tarėsi a- Juozaitis, J. Pačiulpa, D. Ba- ( 

pie naujus dalykus. Prisimin- lis; A. Regis, V. Butkus, Dr. 

už 4-5 tūkstančius dol., šian- apie ateinantį seimų, bet ka- , A. Davidonis, D. Pivarūnas, Į 

dangi dar biskį per anksti, pla j P. Palulis, J. F. Budrik, Dr. 

tus jo aptarimas atidėtas ki- A. Bertash, V. Bagdonas, K.

Stulpin, J. Kulis.

Fondo Globojai

die gali pirkti už $100. Orlai

viu p. Žilinskas buvo nulėkęs 

ir į Kubų “pusryčių suvalgy

ti”, ir ten, sakė, ta pati de

presija. Iš Chicagos jis grįsta

tam susirinkimui.

Ant galo prabilo rėmėju dva

sios vadas, vienuolyno kape-

algal į Vinipegų, Kanadoj, kur [b()nas kun> Urbonavičius. Ne

yra ristikų proniotorium ir tu- ih?ai kalbėjo, bet jo kalba ve

AŠTU0NI0MS MUŠANT

RAY-DIO SALVE
MOSTIS, ypatingai gert. 
dei didesnių skaudėjimų, 
tuojaus suteikia palengvi
nimą, kuomet kitas neį
veikia.

Pamėginkite ir pamaty
kite kaip greitai palengvi
na skausmą, giliai Įsiga
lėjusi kaip:

ri didelę treniravimos įstaigų. 

Iš profesijos P. Žilinskas yra 

vaistininkas, mokslus baigęs 

Europoje ir Amerikoje.

Pasaulio lOirmu.llnė žolininkė išgydo 
tbk-tnnčius sų žolėmis

Nuostabi nauja kombinacija gyvy
bės priduoda nCtų žolių. Žymėtinas at
radimas. Tūkstančiai kurte buvo sun
kiai apsirgę. dabar sveiki. Nežiūrint 
kiek daktrzų ar vaistų esi mėgi
nęs be pasekmių, čia yra viltis.

Mrritna Helena Didžioji žolių Gy
dytoja. 4732 S. Ashland Avė., pasiūlė 
5 d. namtnj žolių treat> entą dykai.
UI aprašymų ligos gausi dykai 31.00. 
vertės Blood Tonic arba 11.50 Special 
Herb reinedy Jdėkite 26c apmokėti
: aštui, pakavimo ir išsiuntimų. Atei- Kazimiero Akademijos Rėmė- 
k,te ar parašykite šiandien.

IŠ ŠV. KAZIMIERO AKA
DEMIJOS RĖMĖJŲ CEN

TRO SUSIRINKIMO

Ar dažnai apleidžiate Šv.

Buy gloves wlth what 
it savęs

Nereik mokėti BOc. ui 
dantų most J. Llstertne To- 
oth Pašte gaunama po 15c. 
Fėmyk, kaip gerai JI vel
ki*. Ją vartotadamaa per 
anetue sutaupai 1S.BB.

LISTERINE , 
TOOTH PAŠTE

25c

rnėjoms padarė didelio įspū

džio.

Po susirinkimo sesutės pa

vaišino skaniu užkandžiu.

Ar vertėtų apleisti toks su

sirinkimas? Jei kas mažai į 

juos lankosi, tegul pasistengia 

dažniau dalyvauti; o jei kas 

visai nelanko, tegul neužmirš-

Beetboveno Muzikos Konse

rvatorija antradienio vakare 

sausio 24 dienų, Mark White 

Sąuare svetainėje, Halsted ir 

29 gatvės, rengia puikų mu

zikai} vakarų,

Programe dalyvauja skait

lingas konservatorijos orkest

ras ir solistai smuikininkai,

RUMATIZMĄ
ETRftNŲ DIEGIMĄ

ŠALT} MUSKULUOSE 
PASTYRIMĄ NARIUOSE

MĖŠLUNGĮ
NEURALGIJĄ

PER8IDIRBIMĄ
NUGAROS SKAUD.

IŠMĖGINKITE
Jeigu kartą pamSginstt RAY—DIO 
most) lr pajusit palengvinimą. Jūs 
visuomet laikysite Ją savo namuose. 

Jūsų apteikoj — 60c

Nasdokites Proga
Inžinieriaus Naujas Išradimas 

dėl pečių sutaupo gasą iki 40%. 
I:žpetentuotas Instrumentas vadi
nasi GAS MASTER. Apgaubia 
ugnį iš apačios Ir aplinkui taip, 
kad šiluma niekaip negali veltui 
išeiti. Ugnis būna daug karštes
nė Ir liepsna, nors daug mažes
nė, greičiau užvirina vandeni ir 
puodas neaprūksta Instrumentas 
padirbtas Iš plieno, parsiduoda 
tik po ROe. Norintieji persitikrin
ti, po <IO dienų išbandymo; jeigu 
nesi patenkintas, pinigai sugrąži
nanti. Kurie Jau vartoja GAS 
MASTER, gauna mažesnes gasų 
bilas. Greitai pats Instrumentas 
save apsimoka.

Reikalaujam Agentų
Dabar yra geriausia proga tap

ti mūsų AGENTU, šį naują išra
dimą imonūs perka Iš pirmo pa
matymo. Geras uždarbis dėl a- 
gentų, pasinaudokite proga.

SAUSIO 7-tų ir 23 -čią,

STATYM0-SK0LINIM9 
TAUPYMO SAVAITĖ

RADIO STOTIS WEDC
1210 KILOCYKLES

Intradlenį, Ketvirtadienį šeštadienį 
ir Sekmadienį 7:20 vai. vak. 

Trečiadienį. Penktadienį ir Pirma
dienį 10:20 vai. vak.

Taupymo Savaitės Apvaikš- 

čiojimas ir Šokis Sausio 21, 

1933, 8 vai. vak. — Sokol 

Chicago Hali 2339-47 South 

Kedzie Avenue

BRANGI DOVANA
JAUNAVEDŽIAMS

Per šj vestuvių sezo-1 
ną, kurie fotografuo
sią mūsų Studijoj.

Reikale esant tele
fon uok it e Englewood 
5840

P. CONRAD 
0023 So. Hal.stetl SL

(Jansen Stud.)
Res. 730 W. 62nd St.

JOHN 6. BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St., prie Clark
Telefonas State 7660 

Valandos 9 ryte iki 6 popiet
West Side: 2151 W. 22nd St.

Panedėlio, Seredos lr Pėtnyčios 
vakarais 6 Iki 9 

Telefonas Roosevelt 9090
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Utarnlnko, Ketvergo Ir Subatos 
Vakarais 7 iki 9 

Telefonas Republic 9600

A. A, SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washlngton St. 
Room 905 Tel. Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto Iki 4 po pietų

Vakarais; Utarninkaia lr Ketvergais 
— 6 Iki 9 vai.

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

Phone Roosevelt 2072 
STANISLOVA8 FABIONAS, Sav.

VVEST SIDE EXPRESS CO.
Coal, Wood, Expressing and 

Moving
2146 So. Hoyne Avenue

Chicago, m.

•jų Centro susirinkimus, kurie 

•įvyksta vienuolyne, trečiame 

sekmadienyje kiekvieno mene • 

Į šio T Kiek kartų apleidžiate! 

i tuos susirinkimus, tiek kartų 

neišgirstate gražių pasitarimų, 

diskusijų, o po susirinkimo 

smagaus pasišnekučiavimo su 

draugėmis-rėmėjomis, o ypač 

skanių užkandžių, kurių sesu

tės niekuomet neužmiršta rė

mėjoms patiekti tuojau po su

sirinkimo.

Pereitų sekmadienį, sausio 

15 d., įvyko toks rėmėjų šuva- 

'žiavimas; dalyvavo ne tik rū

ta, kad kiekviena rėmėja kvio pianistai ir dainininkai. Įžan- 

čiaina atsilankyti į tuos susi- ga visiems veltui. Pradžia ly- 

rinkiinus. Rašalo?, giai 8 vai. Dainoirėlis

Milžiniško Metinio Inventoriaus ir Ugnies 
Vandens Suteptu Daiktų Išpardavimas 

NUO SAUSIO 14 IKI SAUSIO 22, 1933
Daug daiktų parsiduoda ui pusę kainos Ir mažiau. Pavyzdžiui: 
11.00 vertės Cod Liver Oil už »»<-. 7Bc Rusatan Mlneral Oil S7c. 

35c Turpo 28c. 1 lb. Epsom Salt I3e, 60c P. D. Tooth Pasta 25e. 
B1.00 Iki $2.00 Hot Wat.er Bottics 4#e. 50c Shavlng Creams >Bc. 
1 lb. Hospltal Cotton 2#c. »1.25 100 tablets Standard Asplrlns 49r. 

Ir daug dalykų labai pigiai kol jų bus.
Seniausia Ir atsakomlngiausia aptieka žloj apylinkėj. Patari

mus suteikiam veltui. Teisingas ir mandagus patarnavimas.

GRANT WORKS PHARMACY
J. KERER (Keserauskas) R. PH. Sav.

4847 WEST 14th ST., CICERO, ILL.
PHONE CICERO

Kiekvienas Yardas parduoda 
Black Band anglis, bet daugu
ma gauna Illinois anglis vietoj 
Black Band. Jeigu norite gerų 
anglių krelpkttte j Grane Coal 
Kompaniją, ten jue gausite ge
riausias anglis Ir už mažesnę 
kainą negu kur kitur.

Green Valley geriausios an
glys dėl pečių dideli lump-
sai tiktai tonas .......... $8.50
Pocahontas lumps .... $9.00 
Snmmer Creek lump ..$8.00

Tbe Gas Master
Distributing Co.

Not Ine.
6812 S. VVestem Avė.

Tel. Prospect 3140

Jei manai pirkti automobilį, ateik 
pa* mui pirmiau, nea mea užlaikoma 
vieną 11 geriausių rūšių automobi
lius — 8TUDEBAKER, kurie yra 
pagarsėję savo stiprumu Ir gražumu.

Taipgi mes turime pilną pasirinki
mą vartotų karų labai pri si namą lr 
nebrangia kaina
MIDLAND MOTOR SALES

MU ARCHER AVENUE 
Telephone Lafavette 7119

INSURANCE
NOTARY
PUBLIC

PERKAM
Lietuviškus

BONUS
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ

L A I V A K O.R C I V AGENTŪRA
PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ

TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS

2608 WEST 47th STR. Tel. LAFAYETTE 1083
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