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Telefonas: Canal 7790

ŠIANDIEN VAKARA IACK SHARKIO
KUMŠTYNĖS

B-

Šiandien vakarą Comiskey į Kumštynės turėjo įvykti peparke, Chicagoj, įvyksta mūsįre^ penktadienį, liet dėl blo! go oro atkeltos į šiandien vagarsaus tautiečio boksininko
, karą.
Jack Sharkey (Juozo Žukaus j’ Chicagos lietuviai linki Shar
ko)' kumštynės su Cbicagos kiui pasisekimo, kad jis nugaboksininku King Levinsky.
(lėtų stiprų priešą.

Italijoje pirmąją vietą užima
moterys ir vaikai
BOLŠEVIKAI NUSPRENDĖ
KASTI KITĄ PERKASĄ
NUNCIJAUS ČEKOSLOVA
KIJAI NUSISKUNDIMAS

3c A OOP!

ENTERED A8 SECOND-CLASS MATER MARCH SI. 1916. AT CHICAOO. ILLINOIS UNDER THE ACT OP MARCH S, 1879

ELTA APIE DARIŲ IR
GIRĖNĄ

ŠVEDO LAIKRAŠTININKO
ĮSPŪDŽIAI APIE LIETUVĄ

PRAHA, Čekoslovakija, rug
KAUNAS, Elta (per paš
sėjo 17. — Vietos laikraščiai tų).— Iš kompetentingų sluoks
STOKHOLMAS (per paŠ-j tingomis, puikiomis, žaliomis
paskelbė Šventojo Tėvo nunci nių tenka patirti, kad pasta
tą). Švedas laikraštininkas ( pievomis — štai tikrasis Padr. Erik Arrhen, lankęsis Lie- Įbaltijas,’’ rašo p. Arrhen.
jaus (atstovo) Čekoslovakijai, ruoju laiku Lietuvos ir užsie
Trys san franciskieciai nedidele valtimi nesenai leidosi vandenynu į Tahiti. Netoli Cliff tuvoje ir parašęs švedų laik-j Lietuvis, pagal autorių, nėJo Eksc. arkivyskupo Ciriaci, nio; žinios, apie tai, kad balza
House
jūros audra ėmė juos maudyti. Pastebėjo tai pakraščių sargyba ir išgelbėjo.
laiškų, rašytų slovakų autono- muojant a. a. Dariaus ir Gi
raščiams kelis straipsnius apie ' ra nei slavas, nei germanas,
Lietuvą, pradėjo Pietų Švedi tačiau išvaizda artimesnis pas
minės partijos vadui kun. Hlin ' rėno lavonus buvo rasta kulkų, PRIEMONĖS PRIEŠ LAIS URAGANAS ATLANTIKO
jos laikrašty Sydavenska I)a- tarajam. Jis
šviesaplaukis,
kai.
1
kas neva yra įrodymas, kad la VAMANIUS AUSTRIJOJE
PAKRAŠČIAIS
gbladet spausdinti kelionės po aukšto ūgio ir stipraus sudėjiNuncijus laiške pažymi, kad kūnų būta pašautų, neatatinka
Lietuvą, I.atvi.ją ir Estiją į-1 mo, taip kad vyrams gėdos ne
Prahoje čekai Šventąjį Tėvą tikrenybę.
Tropikinis uraganas ištiko
VIENA, Austrija, rūgs. 16.
I
PUOLA VIENODA PIENUI
spūdžius.
daro. Dažniausia jis mėlyna
įžeidžia arba betarpiškai, arBalzamuojant nebuvo rasta — Austrų švietimo ministeris, Atlantiko pakraščius. Labai
KAINĄ
“Kadžius, sodžius ir so kis, pilksvaakis, gyvas, inteli
lia per jo atstovą, neatsižvel nei kulkų, nei kitų pašovimo gavęs kanclerio Dollfusso pri nukentėjo Tampico apylinkė
džius — su raguočiais, ark gentiškas, energiškos valios.
giant net į tarptautinio manda žygių. Tuo būdu gandai yra tarimą, paskelbė taisykles, ku Meksikoj. Tenai žuvo 6 asme
Mažųjų pieno
kompanijų
gurno nuostatus. Kitaip yra su prasimanymas.
riomis nustatoma, kad jei kas nys. Sužeistų daugiau kaip 50. advokatai apeliuoja į vyriau liais, paršiukais, avimis, kume Anot p. Arrhen, lietuviai to
liukais ir plunksnuočiais, aria bulina žemės ūkį visomis jėgo
slovakais. Šie visados aukštai
norės pakeisti tikybą ir išsto
Uraganas pakilo iš Meksi siąjį krašto teismą dėl nusta
mos žemės nesuskaitomais lau mis, kad tuo atžvilgiu pasivy
gerbia Bažnyčios Galvą ir jo BOLŠEVIKAI PLANUOJA ti iš Katalikų Bažnyčios, pir
kos įlankos ir smogė stačiai tytos vienodos pienui kainos
atstovą. Todėl slovakų tauta
ma <turės būti ištirtas, ar pro žiemių link. Labai nukentėjo Chicagos distrikte. Tai padarė kais, sodais bei daržais ir sul- ti Daniją.
KITĄ PERKASĄ
jam, nuncijui, ir yra artima
tiškai sveikas, ar bent yra to ir J. Valstybių pakraščiai, y- žemės ūkio sekretorius.
ko driežo. Krokodilas išsižio
ir atmintina.
MASKVA, rūgs. 17. — Ne kiam stovy, kad gali daryti to
pač North Carolina ir VirgiŠių
kompanijų
advokatai
ar

jo, iškišo liežuvį ir ėmė baisiai
* «...
Yra žinoma, kad čekų tauti senai spv. vyriausybė atidarė kius svarbius ir atsakingus
nia.
gumentuoja, kad skiriama vie
šnypšti. Baimės apimtai mote
ninkų laikraščiai per visą lai baigtą kasti perkasą, kuriuo sprendimus. Nuo šiolei ddaunoda pienui kaina sunaikins
riškei plaukai ant galvos atsis
ką puola Šv. Tėvą ir nuncijų. Baltijos jūra sujungta su Bal džiama asmenų grupėms vie
NEREIKALINGA IN
šias kompanijas. Tad pieno ŠIURPULINGA NELAIMĖ tojo ir nebežinojo kas reik da
Pranešta, kad ministerių ka tąja jūra.
nu kartu išstoti iš Bažnyčios.
TERPRETACIJA
trustas dar daugiau įsigalės
Š. m. rugp. 7 d., apie 9 v. v., ryti. Paskiau atgavusi sąmo
binetas
svarstys šį svarbų
Dabar ji suplanavo kasti
Šis austrų vyriausybės žy
vartotojų nenaudai.
Tauragnų v„ Silyškių k. perkū nę ėmė rėkti ir subėgę žmonės
klausimą.
kitą perkasą. Šiuo
perkasu gis aiškinamas tuo, kad žmo
YVASHINGTON, rūgs. 16.—
nija įtrenkė į ūkininko A. Što- krokodilą vargais negalais nu
taip pat bus sujungtos minėtos nės pastaruoju laiku vis dau Krašto pramonę gaivinti akte
NORI IŠSISUKTI NUO
ros gyvenamą namą. Užmušė varė į žvėryną.
PIRMOJE VIETOJE MOTE jūros, tik kitais keliais — įvai giau ir labiau duodas paveikfi
j(NRA) yra 7—A straipsnis
MOKESČIŲ
namų šeimininką A. Štarą, 39
Moteriškė iš išgąsčio tuoj
rių upių pagalba.
RYS IR VAIKAI
laisvamanių ir socialistų pro darbininkų klausimu. Darant
m. amž., jo žmoną Moniką, 30 susirgo.
Kaip anam perkaso kasimui, pagandai.
kodus dėl to straipsnio iškyla
21 gazo kompaniją Illinoiso m. amž. ir sūnų Antaną šešių
ROMA, rūgs. 17. — fašistų taip šio bus panaudota dešim
daug nesutikimų, visi savaip valstybėje kreipės teisman, ir pusės metų.
VARGŠĖ NEW YORKO
valdomoje Italijos valstybėje tys tūkstančių kalinių, dau
TAI PLĖŠIKIŠKUMAS! — tą straipsnį interpretuoja (aiš 1 kad išsisukti nuo 2 nuošimčių
BIRŽA
Kaimynai pamatę gaisrą at
pirmoje vietoje
rūpinamasi giausia politinių. Pirmąjį perMACHADO
kiną). Dėl to straipsnio užtrun pardavimo mokesčių ir.okėji- bėgo į nelaimės'vietą ir iš de
moterų ir vaikų gerove. Nuo kasą kasant užkamuota kelios
MONTREALIUS, Quebec, ka pasitarimai, už jo užkliūva mo. Kompanijos yra tos nuo- gančio namo išnešė užmuštuo
NEW YORK, rūgs. 16. —
moterų, ir vaikų gerovės prik dešimtys taikstančių komuniz
Kanada, rūgs. 16. — Buvusio deryįh|os.
monės, kad viešosios naudos sius ir labai apdegusią, bet New Yorko biržą — National
lauso tautos gerovė, o nuo šios mo ir vy riausybės priešų. Taip
nrez. MaehAlo žmona vienam
Prez. Rooaeveltaa dabar pas, firmos neprivalo; mokėti tos,- dar gyvą, dukterį Janiną 2 m. Stock Excbange, ištiko blogie
— valstybės. Tad valstybės ge bus ir šiame darbe.
' Havanos banke paliko geleži- kelbė, kad minėtas straipsnis rūšies mokesčių.
amž. Gryčioje buvę seneliai ir ji t laikai. Kad išvengti šiame
rovės pagrinde yra moterys ir
nę dėžę su savo pinigais, šė- aiškia angliška kalba parašy9 met. sūnus, jie nieko nežino ineter skiriamų didelių mokes
vaikai.
MILIJONINKAS UŽMOKA
DĖL SUTARTIES
rais ir brangenybėmis. Gauta tas ir jokios interpretacijos ne
jo, kad jų namus ištiko nelai čių, birža planuoja nusikelti į
BAUDĄ
PERŽENGIMO
žinia, kad nauja Kubos vy- reikalingas.
mė, iki kaimynai įsiveržė į vi Newarką, N. J. — per HudsoKUBOS VADAI PRIEŠ
riausybė tai užtiko ir konfiska- j
dų. Kaime kylo baisus susi jau no upę.
VYRIAUSYBĘ
TARRYTOYVN, N. Y., rūgs.
Žemės
ūkio
departamentas
(|inimn, ir v„ksmaa
FORDAS
GODRIAI
vo. Tuo būdu apie vienas mili
16. — Milijoninkas Rockefellepaskelbė, kad Chicagoj ir apy- Iš gaisro nieko išgelbėti ne
APSIDRAUDŽIA
UŽDRAUSTA TURĖTI
; HAVANA, rūgs. 16. — Ka ris jaunesnysis neužmokėjo jonas dol. prarasta.
Į linkėse net 110 pieno kompani- pavyko. Apdegusią mergaitę
“SVASTIKĄ”
bios bolševikiškos juntos skir skirtu laiku dalies mokesčių.
Čia gyvenantis Macbado pa
DETROIT, Mich., rūgs. 16. jukių peržengia padarytą dėlįrytojaua
nuvežg Utpnoa
tas prezidentas Ramon Rrau Tad užmokėdamas turėjo pri-' reiškia, kadi tai negirdėtas plė
— Automobilių
gamintojas pieno kainos sutartį. Žemės fl- ligoninėn, kuri rugp. 9 d. mi
BUDAPEŠTAS, Vengrija,
San Martin buvo sušaukęs kon dėti 200 dolerių baudos.
(šikiškumas.
Fordas nieko nedaro iš auto kio departamentas pasiryžęs rė.
rūgs. 16. — Vengrijos vyriau
ferencijon visus politinių par
mobilių
pramonės
kodo.
Jo
nuo
jų
visų
atimti
“
laisnius.
”
Užmuštieji palaidoti Saldu sybė uždraudė savo krašto fa
itų vedama kolegija Stella M a
tijų vadus, kovojančius prieš | DĖL SIENŲ UŽDARYMO
fabrikų
vadovybė
paskelbė,
tiškio par. Kapuose rūgs. 9 šistams nešioti “svastiką” —
tutina, kurios didesnėji dalis
Maehado. San Martin paragi
NUKENČIA JĖZUITŲ
kad
ji
į
darbą
priims
apie
3,TRYS
IŠTEISINTI
d. Nelaimingųjų palaidoti susi Vokietijos fašistų ženklą.
buvo skirta Vokietijos vokie
no juos, kad jie mestų šalin
KOLEGIJA
000
tik
vienų
karo
veteranų
iš
rinko daug žmonių.
čiams studentams. Kada, pasų
tarpusavius nesutikimus ir
l,
Iromis dienomis Cbicagos A. a. Štarai buvo gerai pa
Wayne
apskrities.
SYVANSON IŠVYKO J
bendrai su jo vyriausybe dirb VIENA, Austrija, rūgs. 15. i vizai buvo pigūs, keletas šimteisme išteisinti trys asmenys. siturį kaime ūkininkai, turėjo
HONOLULU
tų už tvarkos grąžinimą.
Vokietija -turi nesutikimus su tų vokiečių studentų kas me
Smurtininkai J. Adducci ir R. 7 ha. žemės. Šeimoje liko se
KARIUOMENĖ
KASYKLŲ
Vadai nesutiko. Jie pareika Austrija. To sėkmėje Vokieti tai ją lankydavo. šiemet gi
O’Donnell ir nubausto mirties neliai, senelis turi 90 metų, ir
SRITY
BALBOA, Panamos perka
lavo, kad jis su savo vyriausy jos vyriausybė suvaržė savo studentų skaičius žymiai su■bausme žudiko Schecko moti mirusių sūnus 9 metų.
so zona, rūgs. 16. — Karo lai
be atsistatydintų.
PITTSBURGH, Pa., rūgs. na. Ši pastaroji buvo kaltina
krašto piliečius taip, kad jie į T a
,
i i
vyno sekretorius Swanson iš
f - . , .
.
J tai atsižvelgus, kolegijos
negali dažnai, kaip paprastai1 ,
,_
,
16. — Minkštųjų anglių kasyk ma, kad ji savo sūnui buvo įvyko į Honolulu, Hawaii, ka
KROKODILAS BIRŽŲ
°
’
.. .
..vadovybe nusprendė kolegijos
FORDAS BOIKOTUO
IMdavn, lankyt, A«.tnW ,r S, da|į noke]H j
Vokietiją, lų srity Pennsylvanijoj strei davusi revolverį.
ro laivu Indianapolis.
GATVĖSE
JAMAS
mieat, ir palikti fia kiek pini., Ta,jau
kuojantieji angliakasiai yra ka
•riuomenės žinioje. Tad tenai DEVINTU KARTU ATI
Iš žvėryno, kuris buvo atvy KOMUNISTAI JAPONIJOJ
BALBOA, Panamos perka PJ. Neuždraudė mkieėiama po I ar ,iknaioji Fildkirche (te|is
kol kas ramu.
DĖTA BYLA
raiti sieną, bet norintiems i ėin!
iieilaikytii
kadangi
ne
.
kęs į Biržus ir rodė ten gyvu
sas, rūgs. 16.— Perkaso zonos
darbi>tvyk,i
už
P
“
1
'
Vi
“
"
’
kyrt
d
!
bus
Raunamas
jai
pakankaTOKIJO, rūgs. 16. — Japo
Suspendiuotam policijos ser lius, naktį pabėgo krokodilas.
(juostos) amerikiečiai
delius mokesčius, kuriuos gali ’ mas austrų studentų skaičius. PUOLĖ FAŠISTŲ OFISĄ žantui H. Langui devintu kar Gyvulys atsidūrė gatvėj ir rep nų vyriausybė susekė, kad Na
ninkai negali gauti Fordo au
mokėti tik turtingiausieji žmo
DUBLINAS, rūgs. 16. — tu toliau atidėtas bylos nagri liojo toliau į ežero pusę. Anksti gano prefektūroje, žiemių link
Štai kiek daug turi nukęsti
tomobilio dalių vyriausybės
brangi katalikams mokslo įs- DefValeros vyriausybės polici nėjimas. Jis traukiamas tieson rytą miesto gyv. Valintinienė (nuo Tokijo, visose mokyklose
sandėliuose. Aiškinama, kad i nis.
Feldkirche, Austrijoj, prieš. taiga dėl valstybių politinių ja puolė airių mėlinmarškinių už priesaikos sulaužymą teis ėjo bažnyčion ir nepastebėjo, I įsivyravo komunistai. Imtasi
vyriausybė ima vykdyti prieš
kaip prisiartino prie milžiniš- priemonių juos sutriuškinti.
fašistų partijos ofisą.
me.
77 metus įsteigta kunigų jėzu-, užsivarinėjimų.
Fordą boikotą.

CHICAGOJE

LIETUVOJE

r

z

Pirmudienis, rugsėjo 18, 1933

BRItOIs
Iftetna kasdien, »'8ekyru» sekmadieniui

PRENUMERATOS KAINA: Metams — H 00. Pumetij — *2.60; Trims mėnesiams — |2.0u; Vienam
ašutui — 7 6c. Europoje — Metams *7.00; Ruso! mst« — $4.00. Kopija .011c.

Bendradarbiams Ir korespondentams raštų negrų■»* Jei neprašoma tai padaryti Ir neprislunčianta tam
tikslui paAto lenkių.
Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 12:00 vai.
kasdien.

•kalbiau kainos prisiunčiamos parslkalavua

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki
5 vai. po piet.

“DRAUGAS”
LITUUANIAN DAILY FRIEND
Publlshed Daily. Escept Sunday.
SUB8CIUVT1ON3: One Tear — $6.00; 8t« Months
— *2.60; Tbree Months — *2.00; One Month — 7 5 c.
Europa — Ona Tear — *7.00; Blz Months — *4.00;
Cspy — .Oto.

4.dV*rtisln< ln “DRAUGAS” brlngs best resulU.
▲dvartlslng rate* on appllcatlon.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago

[

DIENOS KLAUSIMA
SPAUDA YRA VISKAS“

“šio pasaulio vaikai gudresni su sau
lygiais už šviesos vaikus”. Luk. 16, 8.
“Kaip žmonės nenori suprasti, kaip reik
šminga yra mūsų laikais spauda! Nei dvasiškija, nei tikintieji kaip reikiant ja nesirūpi
na...” (Pijus X). Gyveninio pavyzdžiai rodo

spaudos galingumų pakreipti visuomenę į ge
ra, ar į bloga. “Aštuonioliktojo šimtmečio
filosofija tikėjimų prašalino tik iš salionų, ir
ji rūpinosi tik didžiūnais; o šiandienų ji ata
kuoja jį (tikėjimų) plačiausiose srityse ska
tikinių populiariškų prieštikybinių raštelių
išvaizdoje... Drąsiai galima tvirtinti, kad trys
ketvirtadaliai Prancūzijos tikinčiųjų katali
kų atpuolė nuo tikėjimo per socialdemokra
štiškųjų spaudų” (Prane, prezid. Comes 1907
mt.). Jei Prancūzijos katalikai būtų paklau
sę plačiažiūrių vadų balso — aukoti katalikų
spaudai, nebūtų nustoję tūkstanties milijonų
vertės bažnytinių turtų, kuriuos užgrobė masoniškoji vyriausybė.
Reikėjo tik vieno! Vienas Amerikos laik
raštis, nusakydamas anų didelį prancūzų ka
talikų pražiopsojimų spaudos srityje, rašo:
“Prancūzijoje iš Bažnyčios atimta 500 mili
jonų dolerių. Ar nebūtų buvę perdaug tiems
500 milijonų išgelbėti, jei iš tų 500 mil. vie
nas šimtas milijonų būtų paaukotas vienam
dideliam katalikų laikraščiui leisti? Tuomet
būtų likę tie 400 mil., ir Prancūzija būtų li
kusi katalikiška. Bet kų aš kalbu apie šimtą
milijonų, — būtų užtekę vieno milijono, kad
Prancūzija būtų, kas yra buvusi. Bet pran
cūzai to nesuprato. Didelės sumos buvo lei
džiamos menkoms įvairių rūšių įstaigoms,, o
spaudai — nuo visų priešų gynėjai — nieko
nebuvo duota. Ir dėl to įvyko, kas turėjo
įvykti: visos šios menkos įstaigos tapo pra
žudytos vienu smūgiu — Bažnyčios apiplė
šimu”.
Istorija — geriausia mokytoja. 1977 m.
Prancūzijos Šv. Vincento Pauliečio dr. pirm.

ŠVENTIEJI METAI IR KATALIKIŠ
KOJI AKCIJA
(Tęsinys)
< Gal ne viskas tvarkoje pačiame Kris
taus moksle, gul jis bejėgis yra pasauli
pertvarkyti, gal iš jo laukiame to, ko jis
negali, gal jau paseno ir atgyveno savo
dienas krikščionija? Ir tikrai, ne vienas
iš krikščionijos priešininkų liogerio šian
dienų mėgsta žodžiu ir raštu taip kalbėti.
Į tų klausinių atsakysiu garsaus rusų
filosofo Solovjovo paveikslu, tilpusiu vie
name jo veikale. Solovjovas piešia jauni
kaitį, išėjusį j miškų medžioti. Tankiai
sužėlę medžiai, vakaro sutemos medžio
tojų suklaidina, ir jis paklysta. Jlgai ieš
kojęs miško krašto ir jo nesuradęs, atsi
sėda ant kelmo ir verkia. Aplinkui stau
gia žvėrys
jaunikaičiui baugu. Staiga
iš krūmų išlenda sesutė ir klausia jau
nikaičio, kodėl jis nusiminęs. Sužinojusi
jifldesio priežastj, siūlosi jį išvesti iš miš

Radonas (Beadon) Šveicarijos vyskupui Šadero (Schaderos) rašė; “Mano nuomonė, ti
kintieji katalikai neįvertina spaudos didelės
reikšmės. Uoliai rūpinamės ir duodame prie ASTRUS KIVIRČAS SU VO ■jaučiamu. Net Klaipėdos kramonių statyti bažnyčioms, našlaičių ir sene KIETIJA DEL KLAIPĖ što nuosaikesni evangelikai
lių prieglaudoms, vienuolynams (tiesa, tai di
DOS EVANGELIKŲ
laikosi gana rainiui. Jie ma
delis nuopelnas!), bet užmirštame daug gy
to, kad Lietuvos vyriausybė
vesnį reikalų, būtent, katalikiškosios spaudos 1925 metais liepos 31 d. Lie pasielgė teisėtai. Juk „vienos
rėmimų. Jeigu neišplatinsime katalikiškų raš tuvos vyriausybė pasirašė su valstybės piliečių religinių rei
tų, tai ir taip mūsų gailestingumo darbai bus vyriausia evangelikų bažny kalų atmiešti kitos valstybės
sunaikinti. Tikėjimo priešas atims iš mūsų čios taryba Berlyne sutartį, politiniais dažais negalima.
bažnyčias, o gal ir sudegins jas, išvaikys vie- ĮPagal sutartį, Klaipėdos kra- Galimus dalykas, kad Vokie
nuolius, ir tai juo greičiau, juo vaisingesnis §to evangelikų tikybiniai rei- čiui kels triukšmų ir tarptau
jų veikimas, ir atims mokyklas ir įstaigas, ka|aį pa]įkti Vokietijos ęvan- tinėse įstaigose (Tautų JSųjukurias 31 įsteigė. Bus visiška permaina, ir gelilcij vyresnybės priklauso- ngoje ir kitur). Na, gul teks
nauja, mūsų tikėjimui priešinga, teisdavvstė Jnybėje. Neseniai Vokietijos čia žodį tarti net Tarptautigal suuaikins viskų. tikinčiųjų triūso vaisius valdžia evangelikų bažnyčią niani Teisingumo Teismui Ha
sunaudos savo tikslams. Ir tuscios bus ka- 'stačiai suvalstybino, į bažny- goje. Ten vienų bylų Vokieti
talikų pastangos, kol spauda liks netikinčių- (jnius reikalus įnešė daug po- ja jau prakišo; prakiš ir antjų rankose. Priešingai, jeigu prancūzai kata- utinės dvasios.
Irų, nes Lietuvos pusėj teisylikai gulima būtų įtikinti apie spaudos rėmi Kadangi evangelikų bažny- bė.
Tsb.—
mo reikalingumų ir kasmet skirtų tam du tris čios teisinė padėtis dėl vokie
milijonus, tai padėtis greit atsimainytų, tikė čių vyriausybės pavartotų prie
jimas atgytų tūkstančiuose šviesuolių širdžių, monių iš pagrindų pakitėjo, KOVA UŽ ALAUS ATPI
GINIMĄ
kurias nušviestų katalikų spauda”.
tai Lietuvos vyriausybė minė
Deja, Prancūzijos to laiko katalikai ne tų sutartį nutraukė.
Anksčiau 1928 — 1930 me
įvertino momento svarbumo. 17000 vienuolynų Šis Lietuvos vyriausybės žv tais bravorų alaus Lietuvoje
ir seserų namų buvo panaikinta. Iš vienuolių gis iššaukė Vokietijoje nepa per metus būdavo išgeriama
atimta 44(XX> bu žemės, tuo tarpu kad Pary prastų sųjudį. Vokiečių spau apie 8 milijonus literių, ne
žiaus žydo milijonierio Rotšildo šeima ir šie da, kaip visuomet, nežiūrėda skaitant namie pasidaromo amet tebevaldo 180,000 ha žemės ir 3000 na 111a teisybės, pradėjo laidyti laus. Užėjus krizei (1931 —
mų Paryžiuje.
gerklę, triukšmauti ir net grų 1932), alaus vartojimas apie

LIETUVOS GYVENIMAS

“DRAUGAS”

Cove Creak, Tennessee valst. prie susibėgimo Clinch ir
Tennessee upių, pradėta statyti nauja Norris vardu užtvanka
(dam.) Atvaizde parodoma pradedamieji darbai.

ką įsiinaišė valdžia. Ji suma už alų imti. Kilo tarp bravožino alui akcizo mokestį nuo rininkų kivirčas ir jų sindikaKatalikai, nc-snauskitc, kaip snaudė Pra sinti. Lietuvos vyriausybės žy 40 nuoš. sumažėjo, nes su pi 37 centų iki 21 cento liteliui, tas suiro. Gana ilgai bravorincūzijos katalikai, sako vienas spaudos apaš gį ji išvadino smurtu prieš nigų žmonėms pasidarė striu- Kartu valdžia reikalavo, kad ninkai vedė smarkių konkutalas. Yra gyvenime momentų, nuo kurių daug Klaipėdos krašto evangelikus, jkiau, o alaus kaina paliko ta (bravorininkai ir iš savo pu- rencijų, kurios alaus vartoto
sės sumažintų alui kainų. Bra- 'jai tačiau nejuto. Mat, jie viekas priklauso. Jeigu juos praleisi neišnaudo grynu sauvaliavimu, piktos va Į pati. Pradėta reikalauti alaus
jęs, gali sulaukti neapsakomų nelaimių, ne lios pasireiškimu ir panašiai. atpiginimo. Bet bravorininkai. vorininkai šituo klausiniu ne- nas už kitų davė didesnes nuo
laimių, kurių visai nebegalima atitaisyti arba Lietuvoje dėl sutarties nu- susimetę į sindikatų, laikė se- mokėjo susitarti. Mat, malo laidas tiktai aludininkanis ir
traukinio didesnio sąjūdžio ne- nas kainas. Tada į šitų daiy- nu daugiau uždirbti, daugiau restoranams, kad jie jų alų
kurios labai sunkiai beatitaisomos.
publikai pirštų.
Įsidėmėtini žodžiai visiems, o ypač sun tumei gojams! Užviešpataukime spaudų, o lintos Čekoslovakijai, Rumunijai ir Pietųslakiai prisidedantiems prie gerosios spaudos tuojau vahlysitne ir spręsime visos Europos vijai. Italija norinti, kad dalis tų žemių bū Ypač. konkuravo Klaipėdos
bravoras su Kauno ir Prienų
palaikymo ir platinimo.
likimų”. Ar dabar tie žodžiai daug kur nesi tų grąžinta. Mūsų manymu, Lietuva šia pro didžiaisiais alaus bravorais.
ga turėtų iškelti Vilniaus klausimą.
“Spauda yra, viskas”. Nebeminėsime čia, pildo?
Tačiau kišenės interesai ir
•
•
•
Tylėjimo
sumoksiąs.
Paimkime
tik
pa

kų daro prieštikvbinė spauda Sovietų Rusi
priešus sutaiko. Alaus bravo
staruosius
metus.
Chicagos
teismai
pradėjo
griežčiau
ir
joje — ten ugdomos armijos aršiausių Dievo
rininkai neseniai vėl susivaAtsimename
gerai,
kad,
vykstant
Meksi

greičiau
bausti
visokius
žmogžudžius,
plėši

— Bažnyčios priešų. Ne paslaptis, kad pasau
žiavo, vėl sudarė sindikatų ir
lio didžiųjų valstybių spauda yra masonų kos kruvinoms katalikių žudynėms, didžioji kus ir kitokius nusikaltėlius, kurie ir žmonių paliko alui kainų tų pačių.
rankose ir per jų masonerija viskų kreipia pasaulio spauda tylėjo, lyg vandens burnų ramybę ardo ir miesto vardą teršia. Jau visą Atpiginta tik tiek, kiek val
prieš tikėjimų ir ypač prieš katal. Bažnyčią, prisisėmusi. Kada kur nors nutariama su eilę pavojingų typų nuteisė. Visuomenė tuo džia sumažino akcizų. Anks
kurių sugriovę, jie su kitoms bažnyčiomis šaudyti degeneratų’ komunistų ar kitokį iš džiaugiasi, nes ji senai reikalavo iš teismų čiau už alaus literį bravoras
lengvai apsidirbsiu. Masonų susirinkime (c. krypėlį, tuojau subruzda žmogaus ir piliečio griežtumo ir akcijos.
ėmė po 62 centus; dabar po
•
•
•
1860 m.) prancūzų masonų vadas žydas Cre- teisėms saugoti lyga ir reiškia didžiausius
50 centų. Šiaip alus parduo
Nacionalės
Katalikių
Moterų
Tarybos
savo
protestus,
motyvuodama
savo
pasielgi

mieux pasakė: “Nieku viskų laikykite, nieku
damas aludėse po 65 — 70
metinė
konferencija
šiemet
bus
St.
Paul,
mų
tuo,
kad
negalima
šaudyti
žmonių,
kovo

laikykite pinigus, nieku laikykite gerbimų —
centų butelis tris aštuntada
Minu.
spalių
mėn.
7
—
11
dienomis.
Mūsų
Fe

jančių
už
idėją.
O
kada
katalikai
Meksikoje
spauda yra viskas. Turėdami spaudų', viską
lius litro), geresniuose restora
turėsime”. Ne paslaptis, kad mamonos ap- bekovodami ramiausiomis priemonėmis už sa deracija (moterų skyrius) yra užkviesta šioj nuose po 80 — 90 centų.
valdytojai, žydai, spaudų naudoja krikščio vo religines idėjas yra žiauriausiai žudomi, konferencijoj dalyvauti. Teko nugirsti, kad
Lietuvos alus, tiesa, labai
nims tarp savęs kiršinti, silpninti, kad leng toji pati lyga nepakelia savo balso, lyg ji centro valdyba planuoja pasiųsti savo atsto
geras.
Nei latviai, estai ar šve
“P. B.” vybę.
viau sugrobtų jų gerybes. Čia jiems padeda tų dalykų visai nežinotų.
•
•
•
dai tokio alaus neturi. Stipru
visokį liberališkoji, neutralioji, geltonoji
Bankininkas Jonas Vailokaitis, kuris mas 4 laipsniai paprasto alaus,
PASTABELES
spauda—ištyžina žmones, ištvirkina tautas
praėjusių vasarų lankėsi Amerikoje, dalyvavo o pagerinto (“Double”, “PaSulepšėjusi visuomenė nebeužugdo gabių va
Tautų Sųjunga dar tebėra gyva. Jos pil Lietuvių Dienos programoj pasaulinėje pa le-Ale”) — iki 6 laipsnių.
dų, ir jais tampa tie, kurie nori. Pasaulinia
Kadangi kaina alui per ma
me rabinų susivažiavime 1848 m. Krakuvoje naties sesija šiemet šaukiama rugsėjo 25 d. rodoje, Lietuvos spaudos atstovams labai
žai sumažinta, tai alaus var
anglų žydas Mozė Montefiore pasakė: “Kol Spėjama, kad svarbiausiu sesijos dienotvar prielankius pareiškimus padarė apie Ameri
pasaulio laikraščiai nebus mūsų rankose, nie kės punktu bus — iškėlimas Trianono su kos lietuvius. P-nas Vailokaitis pas mus bu totojai vis mažiau alų geria,
kę nebus. Neužmirškime XI įsakymo: nekęsk tarties revizijos klausinio. Jį iškels Italija. vo brangus ir retas svečias. Gaila, kad jis ir ruošiamasi net prie dides
Tsb.—
jokios svetimos spaudos, kad ilgai viešpatau- Trianono sutartimi vengrų žemės yra pada trumpam laikui su mumis tegalėjo pasilikti. nio alaus boikoto.

ko, tik prašo jų pačių neštis ant savo
pečių. Jaunikaitis pradžioje drovisi, bet
giliau apsvarstęs, paima sesutę ir neša.
Čia pat suranda miško kraštų, saulės ap
šviestus laukus, ir pati sesutė pavirsta į
jaunų, gražių karalaitę. Kų tas paveikslas
vaizduoja? Štai kų: jaunikaitis — žmo
nės, ieškų gyvenime laimės, miškas — gy
venimas, bet drauge klaidingi mokslai,
kurie žmogų suklaidina ir iš tiesos kelio
išveda, sesutė — Kristaus Evangelija, ku
ri nuklydėliains atrodo sena, bet vos tik
kuris painia jų ant savo pečių, tuojau
suranda tikrųjį gyveninio kelių, ir pati
Evangelija pasidaro jauna, žavinti. Pla
čiau aiškinti to dalyko netenka, kadangi
pati gyveninio praktika aiškiausiai rodo,
kad žmonės, kurie kiaurai persiėmę nuvo
Kristaus mokslu ir nuosekliai juomi gy
veno, pasiekė tokį tobulybės laipsnį, ko
kio tik norėjo. Šventųjų buvo seniau, ne
stinga jų ir šiandienų, atsivertėlių būda
vo seninu, o šiandienų jų yra gal net dau
giau. Inteligentijos tarpe gal dar nie
kados nebuvo tokio didelio atgimimo ir

judėjimo, koks šiandienų vyksta Angli
jos, Prancūzijos, Belgijos, Olandijos, Aus
trijos, pagaliau ir Lietuvos inteligentijo
je, o ypač uar bręstančioje. Tas viskas
aiškiausiai liudija, kad Kristaus moksle
glūdi begalinė jėga, galinti žmogų tūla
prasme net sudievinti, o tuo pačiu ir žmo
nių santykius sukilminti, ir taip pat, kad
Kristus ir jo mokslas nesensta, nors tam
tikras skaičius žmonių ir norėtų jai pri
duoti senutės pavidalų.
Tai kame pagaliau glūdi visos prie
žastys to, kad šiandienų dar ne visi gy
vena Kristuje ir tiek maža pasaulyje šven
tumo? Bene bus tame, kų jau 1905 m. apie Katalikų Bažnyčių' yra pasakęs pran
cūzų laisvamanis Briandas. “Tai miegan
ti tvirtovė, tai fortai be patrankų, tai tu
šti arsenalui, tai iškrikusi kariuomenė;
miega jos vadai”. Jei tas buvo pasakyta
apie Katalikų Bažnyčių, tai kų reikėtų
pasakyti apie daugelį protestantų sektų,
apie pravoslavus ir k. krikščioniškas baž
nyčias, visiškai šaknis nutraukusias su
KriBtftus Bažnyčia, iŠ niekur nebegaunan-

čias vilčių ir baigiančias dvasioje užmi
gti?! Gali Briando žodžiuose būti ir per
dėjimo, bet vistiek juose yra daug kar
čios tiesos, kad krikščionys dažnai drau
ge su savo vadais miega, kad maža joje
tėra aktyvių dalyvių, kad nėra organi
zuotumo ir dtausmės (pakrikusios kariuo
menės vaizdas), kad tebekovojama senais
ginklais ir t. p.).. Žinoma, negalima ne
matyti nuodėmingos žmogaus prigimties,
pasaulio ir piktosios dvasios veikimo, bet
tas viskas dar nepanaikina laisvos žmo
gaus valios ir neužkerta kelio Kristaus
mokslui įgyvendinti žemėje. Galimybė yra, tik reikia siekti.
Dabar jau galima svarstyti klausinių,
kas pajėgs įnešti į sustingusį gyvenimą
dinamizmo, kas pajėgs suorganizuoti ir
įstatyti į dalbų visas Katalikų Bažnyčio
je glūdinčias jėgas ir užtikrinti geresnę
Kristaus atpirkimui dirvų ir šventesnę ateitį. Nesilei.«*damas į šimtus kitų įvairių
gražiausių siūlimų, ligi šiol nieko gero
nedavusių, drįstu kategoriškai statyti pro

pozicijų, kad tų darbų turi atlikti Kata
likiškoji Akcija.
b). Katalikiškoji Akcija — Geriausia
Šventos Ateities Garantija

Kalbant apie kokio dalyko reikšmę,
pirmiausia svarbu yra žinoti, apie kų kal
bame, būtent, pažinti patį dalykų. Lygiai
ir čia tenka pradėti nuo to paties galo,
būtent, išsiaiškinti, kas yra Katalikiškoji
Akcija. Geriausį jos aptarimų yra davęs
pats šv. Tėvas Pijus XI, kuris yra vadi
namas “Akcijos Popiežiumi”, jiftčioje pir
moje savo enciklikoje “Ūbi areano”, ku
ris skamlia taip: “pasauliečių katalikų
dalyvavimas chierarchiškame apaštalavi
me”. Pats Šv. Tėvas šį aptarimų nepa

prastai brangina ir yra išsitaręs, kad jį
padaręs “tikrai sųinoningai, gerai ap
svarstęs, ne be dieviškojo įkvėpimo”. Ka
dangi šis aptarimas taip svarbiu laikomas,
tai pravartu kiek arčiau sti juo susipa
žinti. Tuo pačiu turės labiau paaiškėti ir
pačios Katalikiškos Akcijos supratimas.
(Daugiau bus)

Pirmadienis, rugsėjo 18, 1933
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C H I C A G O J E

KAS VEIKIAMA GIMIMO
P. ŠVEN. PARAPIJOJ,
MARIJUETTE PARK

B

nes to sporto mėgėjų turp lie- popieros Švč. Marijos ir Jėtuvių yra nemaža..
Izaus paveikslus.
Lietuvių golfo klubas žada ! Knygos kaina, imant po vie
surengti lietuvių golfo turna- ną, 35 centai.
mentų ir po to sunkaus dar
bo — vakarienę, iš kurios pe- LIETUVIAI DAKTARAI:
Inas bus paskirtus Dariaus ir j
Tel. LAFayette 3057
Girėno paminklui. Čia jau ti
krai kilnus sumanymas.
Bedantis
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
X—SPINDULIAI
LIETUVIAMS LAIŠKAI
3051 West 43rd Str.
CENTRALINIAM CHI(Prie Archer Avc. netoli Kedzie)
Vulundos: nuo 2 Iki S vai. vakaro
NIAM PAŠTE
Seredomls Ir nedėliotais pagal

šė: A. Panliūtė, II. (Iribaitė,
A. Steponavičiūtė. Džiaugia,
mės, kad narių skaičius ka<
kuit auga. Dvasios vadas kun. PARAPIJOS CHORO ŠOKIŲ
VAKARAS
S. Jonelis pranešė, kad ant
X Nekulto Prasidėjimo Šv.
Panelės mergaičių Sodalieijos ras sodalieijos medalių šven
Didysis parapijos choras, ve
susirinkimas įvyko rugsėjo 10 timus bus spalio 1 <1., 3 valan
damas
varg. B. Janušausko,
d., parap. kambaryje. Įsirašė dą popiet.
rūgs. 24 d. rengia gražų runauja narė (lilinevičintė. Ap i Hodalieti
r “ii u lengl“Slv I,Ue <h deninj šokių vakarų parapijos
s' arstyta einamieji reikalai. delio Halio ween ’ šokių vasvetainėj, 8 vai. vakare, Grieš
sutartį
Sodalietės rengiasi prie. dvie kuro, kuns bus spalių 29 <U
jų vakarų (šokių).. Pirmas ,. parapijos salėj. Nauja „arė H.|tra Jžan^ ,iktai 35(,
911 .Janui Juozapui
Pitone GROtelilll 0027
vyks rugsėjo>30 ik, tarpeli, (iribaitė organizuoja suuaue-,
soilalieuen,,huo
ilno kon
k„,„isija.
,įHįja. F
F.. gto
S
913 Kartūnui A.
Valandos: 2-4; 7-9 P. M.
terš Hali, antras lapkr. 11 d. čių basketball tymų. Narės, ku giQt(-, R (iedvilis ir x stani.
Trečiadieniais ir sekmad. susitarus
915 Klebonui
Ja.p pat rengiamasi ir pne.nos norį žaisti, prašomos už-Į slovailis darbuojasi vakaro pa
“Sočiai”, kuris įvyks “ liūlio-Įsiregistruoti pas Oribaitę
sisekimui. Galima tikėtis gerų
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
ween”, dienų, parap. salėje.
6859 SO. \VESTERX AVĖ.
Ant galo dvasios vadas at- sėkmių,
Chicago. III.
Skaityta laiškas nuo Šv. Pra
sakė į visus klausinius, kurie' Choras kviečia visus — Be
nciškaus Seserų Rėmėjų sei
Ar myli Mariją? Ar nori abuvo paduoti praeitam sus- nūs ir jaunus kuo skaitlinBOUIcvaid 7589
mo rengėjų. Seimas įvyks spn
Rez. HEMluek 7691
me. Narėms tai buvo labai'ginusiai atsilankyti į šį nepa- pie Ją pasiskaityti gražių
ių 1 d., Pittsburgh’e. Paau
skaitymų?
—
Jei
myli
ir
no

naudinga. Mūsų klausimų dė-j prastų vakarų, nes bus įvaikota $5. Seime sodaiicijų at
žutė niekad nebūna tuščia. i rus ir plonius. Kviečiami ir ri apie Ją daug — daug gra
stovauti apsiėmė E. Ogintaitė,
DENTISTAS
Susirinkimų baigė malda svečiai choristai iš kitų kolo- žių dalykų išgirsti, tai būti
J. Itazbadauskaitė, B. Kalvainai
pasiskaityk
ką
tik
išėju

4712 So. Ashland Avenue
dvasios vadas.
Koresp. nijų. Visiems užtikriname matė. Atsilankęs gerb. dvasios
sią
iš
spaudos
knygą,
vardu
Vai.: Nuo 10 ryto iki g vakaro
------------------ lonaus pasilinksminimo. Atsivadas kun. Švarlis, kaip visa
• • 1 laukusieji nesigailės.
į SVEIKA MARIJA!
L. Vyčių 36 kuopos susirin
dos, davė daug gražių patari
Ofiso BOVlevard 5913—14
Ieva Lukošiūtė, vaši. iIš kun- A st<>lji'° rašt« lle Tel.
mas įvyks šį vakarų mokyklos
Rez. Vlltory 23 43
mų. Sodalicija gerai gyvuoja.
_______
1 tuviškai parašė Kun. Antanas .
kambary, 7:30 valandų. Visi
X Rugsėjo 11 d. įvyko Šv. nariai kviečiami dalyvauti ir
Dr. Bložis yra didelis gol Petrauskas, M. I. C.
Knyga turi 200 puslapių
Pranciškaus Vienuolyno Rė atsivesti naujų narių.
fo mėgėjas. Girdėt, jis su dr.
756 W. 35th Street
mėjų 3 skyriaus skaitlingas
Koresp. Karau. Biežiu ir Pivarūnu neseniai į- rašto, 8 didelius ant gražiom Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30
susirinkimas. E. Ogintaitė iš
steigė lietuvių goltininkų klu
davė raportų iš įvykusio pik SKAITYKITE IR PLATIN bų. Lietuviams golfininkams
G R A B O R 1 A I:
niko Marąuette parke. Nutarta
KITĘ “DRAUGĄ”
seniai reikėjo susiorganizuoti,
suruošti bunco partv. Bunco
prisiėmė B. Kalvaitė, 4441 S.
GRABORIAI:
Wood St. Pramoga įvyks ru
EUDEIKIS ir SŪNUS yra taip arti kaip ir jūsų telefonas.
gsėjo 23 d. Į komisijų įėjo E.
Nežiūrint tolumo, nėra jokių išlaidų.
Ogintaitė, B. Kalvaitė, J. RaTelefonas YARds 1138
EUDEIKI0 30 metų ypatiškas, atsakantis patarnavimas
LACHAVICH
zbadauskaitė. Rėmėjų seimas
yra patenkinęs tūkstančius šeimynų.
šiemet įvyks spalių 1 d., Pitts
IR SŪNŪS
Vienintelis Lietuvis Graborius vartojantis modernišką,
burgh’e. Skyrių atstovaus pi
elektros varomą grabvežimį su šoninėm durim, ku
Graborius ir Balsamuotojas
LIETUVIS GRABORIUS
rios palengvina grabų įkėlimą.
rm. M. Sudeikienė, A. Snars- Patarnauju laidotuvėse kuoplglausia. Turiu automubilins visokiem*
Jeigu
didžiuojatės dailumu ir taupumu laidotuvių — pa
meldžiu atsišaukti, o mano
kienė, Šiaudvitienė, E. Ogin Reikaledarbu
busite užganėdinti
reikalams. Kaina prieinama.
šaukite REPUBLIC 8340, ir persitikrinkite.
Tel. CANal 2515 arba 2519
taitė. Pirm. M. Sudeikienė dė
3319
AUBUBN
AVENUE
2314 W. 23rd PI., Chicago
kojo rėmėjoms už aplankymą
Chieago, HL
gulint jai Šv. Kryžiaus ligo
ninėj. Džiaugiamės M. Sudei- 1439 S. 49th Court, Cicero, Iii.
T6L. CICERO 6917
5340 SOUTH KEDZIE AVENUE
kienės pasveikimu ir kad vėl
Ine.
VISI TELEFONAI: REPUBLIC 8340
pradėjo sykiu darbuotis.
LIETUVIŲ ' GRABORIUS
Phonc BO U lc var<l 4139
(Neturime
sąryšių su firma tuo pačiu vardu)
Palaidoja už $25.00 ir aukščiau
Moderniška
koplyčia
dykai.
X Mokslo metas jau prasi
668 W. 18th St.
Tel. CANai 6174
dėjo. Visi tėvai privalo savo
Chicago. III.
GRABORIUS
vaikučius leisti į savųjų kata
Dieninis ir Naktinis Patarnavimas. Tel. VICtory 4088
Musų patarnavimas
likiškų mokyklų, č’ia seserys visuomet
jųžlningas ir
GRABORIUS
Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 ir aug.
nes neturi
mokytojos pasišventusiai auk nebrangus,
me Išlaidų užlaikymui
Koplyčia
Dykai
lėja vaikelius katalikiškoj dva skyrių.
4830 WEST 15th STREET
šioj. Atjauskime jų pasišven
Nauja, graži ko
Cicero, Illinois
timą.
Juzyte
Tel.
CICERO
2109 ir 859-J.
INCORPORATED
plyčia dykai.

Iš ŠV. KRYŽIAUS PAR
T0WN OF LAKE

DR. A. RAČKUS

Į rinUttoa ir labai 8magi orkes.

SVEIKA MARIJA!

DR. J. W. KADZEWIGK

DR. A. P. KAZLAUSKAS

DR. A. J. BERTASH

SENIAUSI LIETUVĄ GRABORIAI GHICAGOJE

STANLEY P. MAŽEIKA

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS

J. F. BADŽIUS

A. MASALSKIS

LIETUVIAI
Ofiso: Tel. CALumet 4039
Ues.: Tel. HEMluek 6286

Iš N. PRAS. P. š. PARAP.,
BRIGHTON PARK

3307 Anbnrn Avenue

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ

Šv. Marijos mergaičių sodapcija laikė susirinkimų rūgs.
12 d. Naujomis narėmis įsira-

VEDEJAfl

1646 WEST 46th STREET

SIMON M.SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS
Patarnavimas geras Ir nebrangus

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

3147 So. Halsted St.
Ofiso valandos: 1-4 ir 6-8 vai. vak.
HczklcinlJec, Ofisas: 2656 W. 69 Ut St.
Valandos: 10—12 ryto

1344 R.

ADELINE MATAS
Mirė RuRsėJo 15, 1933, 2:00 v.
ryte, 16 metų amžiaus. Gijimą
Cicero, Illinois.
Paliko dideliame rmlludlme
motinų, Joaną, tėvų PraneiSkų, du brolius Stanislovų Ir
Leonardų. dėdę A Ii,Inu Matų Ir
gimines.
Kilnus pašarvotas 1243 So.
4sth Court, Cicero.
l,RHotiivSh (vyks Pirmadienį,
RugsSJo 18 d. Iš namų 8:30
vai. buo atlydėta j St. Attraetus purapl los bažnyčių, kuriojp
jvyks gedulingos pamaldos už
vellonSs stelų. Po pamaldų bus
nulydėta J sv. Kazimiero kil
pines.
Nuoširdžiai kviečiam“ visus
gimines, draugus-ges Ir pažystamus-nins dalyvauti Šiose lai
dotuvėse.

laidotuvėms patarnauja grab.

CHICAGO, ILL.

DR. A. J. JAVOIŠ

Tel. LAEayette 7050

Vai.; 2 Iki & popiet, 7 iki 9 vak.

DR. F. G. WINSKUNAS

Office. 4459 S. California Avė.
Nedėlioję pagal sutartį

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue

Tel. Of. Ir Kca. GROvelUU 0617
6917 S. WASI1+ENAW AYB.

Vai.; 2—4 ir 7—9 vai. vakare

Res. 2136 W. 24th St.

DR. J. J. SIMONAITIS

Tel. CANal 0462
Office Pitone
l’ROspeet 1028

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
2423 W. MAKQUE4TE ROAD
Res. and Offt’ce
Vai.: 2-4 fr 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto
NedėlioJ susitarus
2359 So. Leavitt St.
CAN'AL 0706

DR. J. J. KOVVARSKAS

Plrniie CANal 6122

PHYSICIAN and SURGEON

DR. S. BIEŽIS

2403 W. 63rd St., Chicago

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

2201 W. Cermak Road
Valandos 1—3

J. Liulevlčius
Graborliu
Ir

BalMunooiojM
Patarnauja Chlcagoje ir apylin
kėje.

DR. M, T. STRIKOL’IS

REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Telefuuas REPublic

4645 So. Ashland Avė.

Didelė Ir gra«
Koplyčia dykai

Artu. IMnArn. Tli

4092 Archer Avė.

J. J. BAGDONAS
LAIDOTUVĖMS

patarnauja
MANDAGIAI

SIMPATIŠKAI
ir

LABAI PIGIAI.

Liūdnoje valandoje
pašaukite:

REPublic 3100

2506 W. 63rd St.

LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mū3ų įstaigą iš bile kokios miesto dalies.
Pu&ikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
Dėl Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS
Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai: YARds 1741 ir 1742

7868

OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 Iki 8 vak.
Nedėllomis pagal

Tel.

sutarti

C.lNa.

0237
Res.

Ofisu tcicf. BOlIcvard 7820

PROspeet 6*0*

DR. P. Z. ZALATORIS

Kanų tol. PKOspcct 1930

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Tel. BOCIevard 7012

1821 SOUTH HALSTED STREET
Rezidencija 6600 So. Artėliau Avė.
Valandos: 11 ryto iki 4 popiet

DR. G. Z. VEZEL'IS

6 iki' 8:30 vakare

DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 th Street
Vai.: nuo 9 iki 8 vakare
Seredoj pagal sutartį

Tel. GROvchiU 1595

UR.A.L.YUŠKA ,
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Vai.: 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
Seredoiuis po pietų ir Nedeldieniaia

Tel. CANal 6122

tik

DR. G. I. BLOŽIS

susitarus

2422 W. JlAKŲCEiiE ROAD

DENTISTAS

2201 W. Cermak Road

DR. T. DUNDULIS >

(Kampas Leavitt St.)

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE

Nuo 1 i'ki 8 vakare

TeU

Seredoj pagal sutarti

....................................■■■

įvilios
Res. Phone
EAGieuoud 0641

Office Phone

.U

iM'ortli SoOO

DR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

vai.:

VIRgiula 0036
■

'

DAKTARAI;

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

Perkėlė na vo ofisų po numeriu

Seniausia ir Didžiausia

ir 7—8 vak.

Seredoiuis ir Nedėllomis pagal sutarti

DR. CHARLES SEGAL

Tel. LAFayette 8571

Nuliūdę Motina. Tęva*. Bro
liai, Dddč Ir Giminė.*.

Iaehavleh Ir Sūnus Tel. Cicero
5927 arba Canal 2615—16

Tel. LAFayette 5793

Scredotnls ir Nedėliontls pagal sutartį

7e&0 bo. Halsted btreet

Tel. MONroe 1177

Tel. CICERO 294

GRABORIUS
Laidotuvėms pilnas patarnavimas
galimas aš $15.46
KOPLTOIA DTKaJ

3238 S. HALSTED ST.

DENTISTA8
1446 SO. 4»th CT., CICERO, ILL
Utar., Ketv. Ir Pėtn. 10—9 vai.
3147 SO. HALSTED ST., CHICAGG
l’aned., Sered. Ir Subat 2—9 vai.

718 W. 18th St.

Tel. BOUlevard 5203—8411

SYREVVICZE

Henry W. Bertrer
(Llcensed Embalmer)

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. A. G. RAKAUSKAS

ANTANAS PETKUS

PAVLAVICIfl UNDERTAKING CO:

DAKTARAI:

Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

Ofiso Tel. VICtory 6893
Rez. Tel. DREzei 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specijalistas odos ligų ir
veneriškų ligų
Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas 31st Street
Vai.: 10—11 v. ryto. 2—4, 7—9 t. ▼.
Nedėlioruls ir šventadieniais 10— -12

4729 SO. ASHLAND AVĖ.

SPECUALiSTAS
Džioi ų. Moterų ir Vyrų Ligų
|i Val.: ryto nuo 10—1$ nuo $—4 po
pietų: 7—8:39 vai. vakare
Nedėllomis 10 Iki 12

Telefonas MIDway 2880

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. TAfLls 0994
Res.: Tel. PLAaa 3200
VALANDOS;
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 Ir 7-9 r. ▼.
Nedėldieniais nuo 10 Iki 12 dienų

Res.:

Office;

PROspect 2011 BEVerly 0081

Dr. JOHN F. RUZIC
GYDZTOJA8 IR CHIRURGAM

2355 YVebt 63td Street
Vai.: 1 to 4 ir 7 to » P. M.
Ketv. ir Sekmad. pagal iutart|

Ryto vai. fiv. Kryttaue Ligoninėj

Chicago. 111.

Phone: HEMlock 6700

Phone PROpeet 1024

DR. C. E. FITZGERALO
GYDYTOJAS Ir CH1RUROAS

2456 WEST 69th 8T.
VALANDOS:
1—4 ir 7—» vai. vakare
Nedėlioję pagal . sutart)

WISSIG,
Kapitonas
Pasauliniame kars

Specialistai U

Rusijon

GYDO VISAS I.IOA8 VYRŲ IR Mot ERŲ PF.R 16 METUS NEOUttl
<1 AG YDOM 08 JOS Y RA
KAIP UŽ8ISENĖJUSIOS Ir NEIŠGYDOMOS
Mpeclallškal gydė Ilgas pilvo, plaučių. Inkatų Ir pūslės, nžnuddljtmų krkli
jo, odos, ilgas, Žalidaa, reumattamų. galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų Ir paslaptingas ilgas Jeigu Kiti ne
galėjo Jus Išgydyti, steikite ėia ir pereitlkrlnklte kų jis Jums gali P*Sk
rytį. Praktikuoja per daugeli metų ir Išgydė tukstsnėlus ligonių. Patari*
mas dykai
OFISO VALANDOS: Kasdls nuo 10 valandos ryto iki 1
valandai ir nuo I—$ valandai vakare. Nedėllomis nuo II ryto Iki 1 vėl.
4200 WĖST 16th 8T.
kempes Keešer Ava
TeL CRAwford IBIS

)

ti r y n g x w
bėgę žmonės ištraukė arklį ir
išgelbėjo žmogų. Arklį
teko
pribaigti, o arkliaganis atsi
gulė į lovą.

CHICAGOJE

šį vakarTšharkey-

LIURDO BERNADETA BUS
PASKELBTA ŠVENTĄJA

-LEVINSKY KUMŠTYNĖS
Dėl nepalankaus oro, Shar^ey-Levinskv kumštynės, ku
rios turėjo įvykti penktadie
nio vakare, įvyks šį vakarą
!White Sox parke, prie 35-tos
ir Shields gatvių.
Abu kumštininkai jau bu
vo baigę savo treniravimosi ir
prisirengę kumštynėms.
Atidėjimas kumštynių dau
giausiai kenkia Jack Sbarkey.
Hat, jisai 27 d. šio mėnesio
turi kumščiuotis su Tommy
Lougliran Pliiladelphijoj. Tat,
gal, turės būti atidėtos ir Pliiladelphijoj kumštynės, nes vaIstybės kumštynių komisija
Reikalauja, kad kumštininkai
atvyktų vieton 8 dienomis
prieš kumštynes. Atidėjus šias
kumštynes, Sharkev negalės to
išpildyti.
Abu kumštininkai gerai pri
piruošę. Šios kumštynės daug
reiškia vienam ir kitam kumš
tininkui. Lavinsky bet gi dau
giau, nes jei pavyktų jam Shar

Liurdo Bernadetos paskelbi
mas šventąja paskirtas 1933
metų gruodžio mėn. 8 dieną,
per Nekaltą Prasidėjimą.
PAGIMDĖ SEPTYNI U S
BERNIUKUS

Vyriauybė nepaprastą moZną
gausiai apdovanojo

Skedbiama, kad buvusio Ispanijos karalius sūnus, ka Argentinoj vieno darbinin
raliūnus Carlos, žada vesti Italijos karalaitę Marią. Jis yra ko žmona pagimdė septynetą
20 m., o ji 19 m. amžiaus .
vaikų. Įdomu tas, kad visi
septynr berniukai ir visi gy
TILTAS SURIJO ARKLĮ | Užjojus, arklys tarp grindų jvi.
į kišo pirmutinę koją ir griuvo.
įGrabiškių arkliaganis, Žei-, Jojikas atsidūrė apačioj ir bu- Ta proga vyriausybė nepa
mių v. jojo per tiltą esantį vo sunkiai sužeistas. Arkliui prastai motinai suteikė stam
prie to paties vardo palivarko, keliose vietose sulūžo koja. Su bią piniginę pašelpą.

tukrtančiamn vyrų Ir moterų yra Šal
tinis grasinantis sveikata ir linksmu
mų — tikras gyvenimas su pagalba
ftlo TIKRO TONIKO. Kuomet vyrai
Ir moterys pasiekia viduramžĮ, visi
organai pradeda
darytis silpnesni.
Jiems reikalingas yra tonikas. Štai
kodėl NUGA-TONE “pastatė daugel)
Jų ant kojų." Bile vaistinyčia parduos
Jums trisdefiimts dienų treatlmentą
vartokite Ju dvidešimts dienų pagal
paduotas direktyvas, Ir Jeigu busite
neužganėdintas. Jūsų pinigai bus Jums
sugrąžinti — be Jokių jums ekspensų.

ĮDOMIAM PASISKAITY
MUI ĮSIGYKITE ŠIAS
KNYGAS

KĄ “DRAUGAS” JUMS DUDDA:
AGNIEŠKA
KLIMIENĖ

2. Kasdien įdomias vyr. redaktoriaus diskusijas apie dienos
klausimus;

po tėvais Kregždaitė
Mirė Rūgs. 16 d.. 1933 m.l:20
vai. ryto, pusamžio metų. Kilo
iš Ukmergės apskr., Pabaisklų
para p., Klausienlų kaimo, Amer/koje išgyveno 23 metus.
Paliko dideliame nuiiudlme
vyrą Antaną, dvi dukteris Ro
zaliją ir Albiną, brol) Stanis
lovą Krekzd) Ir gimines, o Lie
tuvoje seser) Oną Ir brol) Vlad/slovą Krekzd) ir gimines.
Kūnas pašarvotas 6920 So.
Talman Avė., Chicago, 111.
Laidotuvės, (vyks Antradie
ny ie Rugsėjo 19 d.. Iš n|nų
8 vai. bus atlydėta J Svč. Pa
nelės Gimimo para p. bažnyčią,
kurioje (vyks gedulingos pa
maldos už velionės s/elą. Po
pamaldų bus nulydėta J Sv.
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus Ir pažystamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę
Vy*»s, Dukterys,
Brolis Ir Glm+nės

4. Parinktas įdomias ištraukas iš Lietuvos laikraščių;

5. Parinktus juokų skyrius (garsusis prof. Kampininkas);
6. Kasdien rinktinos beletristikos ar poezijos skyrių;
7. Įdomius straipsnius specialiai parašytus “Draugui”;

8. Sveikatos skyrių, per kurį dykai galima gaut patarimų
apie sveikatą;
9. Kasdien įdomius paveikslus ir juokingus piešinius;
10. Vėliausius pranešimus iš parapijų ir draugijų darbuotės;

AR NESVEIKAS?

Kristaus Patarimų Ke
liais
$1.0(1
Perkant visas kartu $4.03
Sielos Takai Tobulybėn 1.00
Misijonieriaus Užra
šai (Brolių Marijonų
Vertimas)
$1.25
.1
ftias knygas galite
gauti
Trumpa Apologetika
.65c
XXIX Tarptautinis Eu
charistinis Kongresas
$1.0C
Katalikų Tikyba I to
mas ................................... 85c
Jėzus Kristus II to
mas $2.00 (su kietais ap
taisais $2.50)
Šventoji Dvasia III to
mas ...............................
Kreipkitės Į
“Draugo” Knygyne,

DR. B. M. ROSS
35 South Dearborn Street
, kampas Monroe Str., Chicago, III.,
Imkite elevatorių iki penkto aukfi(to. Priėmimo kamb. 506 dėl vyrui
Ir 608 dėl moterų. Valandos: 10 a.
'm. ik/ 6 p. m. Nedėllomis 10 a.
, m. iki 12 vai. Panedėllais, Seredo-,
mis ir Subatomls nuo 10 a. m. iki
1 8 p. m. Ofisas 30 metų tame pa- *
. čiame name.

Gražus 7 passenprer 1929 Stutz
šeimyninis karas. Gerame stovyje.
Lankai kaip nauji.
Šildytuvas.
Projektorius. Visi aukštos rūšies
įtaisymai. Atrodo ir bėera kaip
nauja mašina. Kaina tik $400. Telefonuokite HAR. 3006; Sekma
dieniais SAG. 7754.

*19.50IKI *50.

Gražūs nauji 1934 m. radio, gražiuose kabinetuose, tiktai po

*49.

ADVOKATAS
2 E. 103rd PI. prie Stote St.
Tel. PULLman 5950
Ketvergo vakarais nuo 7 ik/ 9
4eoo 8. W<xxl St.
LAFayette 6393

JOHN B. BDRDEN
ADVOKATAS
105 W. Monroe St.. prie Clark

2649 West 43rd St.

arba
__ Telofonuoklte PRO8PECT 3038

INSURANCE

PERKAM

NOTARY
PUBLIC

Lietuvišku*

Mohair Parlor Setai po

$gQ *r

Skalbiamos Mašinos: Thor, Frederiek, Maytag, Apex,
Westinghouse, Prima, po

*49.50

J. P. WAITCHES

3341 So. Halsted St.

Chicago, Illinois

Nors Budriko krautuvė dirba sulig Prez. Roosevelto N R A
Kodekso jau mėnuo laiko, bet kainos dar nėra keliamos
aukštyn, nes Budrikas pripirko daug prekių kada kainos
dar buvo žemos.

NAUJI LIETUVIŠKI REKORDAI
kurie yra elektriniai rekordai, išduodantieji labai gražų,
aiškų balsą, tiktai po 65 centus kiekvienas. Dabar tik ką
įplaikėnie nepaprastą rekordų su dviem paveikslais, atvaiz
duojančiais sostinę Kauną ir Dariaus—Girėno laidotuves,
o ant antros pusės “Lituanicos” ir lakūnų paveikslai. Šių
rekordų kaina tiktai 75 centai. Klauskite po numeriais:
18—6002 A “Du Sakalai." dainuota Stasys Rimkus
18—6002 R “Marš Kareivėliai” (Šimkaus), duetas: Elena Sa
dauskaitė ir Stasys Rimkus
16,282—Pamylėjau — polka — Ir OI Tu Bernužėli — dalna-^
Mnhanojaus orkestrą
16.281—Kuomet šoksi-—polka—Ir Tarpe Rūtų — polka — Mahanojaus orkestrą
16,279—Ateik Pas Mane ir Einu per Kiemą—dainos—Mahanojaus Orkestrą
16,278—Karininkų Fokstrotas ir Noriu Miego—T.let. Viešbučio
Orkestrą
16.276—Palangos Jūroj ir Aš Myliu Rugiagėllas—fkstr.—Liet.
Vlefib. Orkestrą
16,274—Kriaučlukas Ir AS Mergelė—dainos—Vincas Niekus ir
|Ona Raulinaltė
16,271—Sutems Tamsi Naktls ir Kur Lygūs Laukai — dainos—
Karo Mokyklos Choras
16.270—Turkų Vestuvės ir Rytų daina — Lietuvių Viešbučio Ork.
16266—Mokslas ir DRrbns. Aržuolinlai Pamatai — St. Pauras.
16269—Plikiu ir Tokia Vaikinas — Polkos. Mainerių Orkestrą
16255—Sudiev, sudiev ir Kariškas Vaizdelis — Mitrapollo Ork.
16238—šilai Išrožijimas ir Sveikas Broli — Stankūnas ir Tamkiutė
16233—Lietuva Polka Ir Naujas Gyvenimas. Vairas — Brooklyno
Orkestrą
16224—Smuklėj Vainikėlis Ir Kur Nemunas Ir Dauguva — J.
Olšauskas
1621?—Augo Miške Baravykas ir Ponu S»nls—Jonas Butėnas.
16195—Vestuvių Vairas Ir Nauja Gadynė. Mazurka — J. Dlrvells

BONUS

SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ
laitaiorčių

AGIITCRA

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS

2608 W.ST 47th STR.

vo su tautybe, panašiai kaip lenkai dary
davo. Lenkai niekuomet nesakydavo, kad
esąs katalikas — bet esąs lenkas, suprask:
katalikas. Atsimenu vieną gana linksmą
Rašo Kun. A. Petrauskas, M. I. C.
apie šį dalyką anekdotą.
Viena lenkė ponia gera katalikė, pra
(Tęsinys)
eidama pro liuterių bažnytužę, pastebėjo
Be žydų, mieste nemaža buvo dar ru šalia kelio netoli nuo tos bažnytužės pa
sų kilmės gyventojų. Statistika prieš karą statytą kryžių. Labai ją sudomino, kokis
rodė rusų apie 30,000. Kad tiek galėjo tai esąs kryžius: katalikiškas ar liuterišbūti rusų, labai galimas daiktas, jei atsi- , kas Todėl susitikus tos vietos kleboną,
minsime, kad visos aukštesnėsės ypač val labai rimtą ir išmintingą žmogų, klau
U Kunige Klebone, prašau, pasa
džios vietos būdavo duodamos vien tik sia:
rusams; kariuomenėje aficieriai būdavo kyti man, kokis tasai kryžius, kur štai
daugumoje vien rusai, taigi jų žmonos, pakelėje stovi: vokiškas ar lenkiškas!”
vaikai ir visa šeimyna būdavo rusai.
Klebonas, valandėlę patylėjęs, rimtai
Vokiečių taip pat labai didelis buvo jai atsako: — Nė vokiškas, nė lenkiškas!
skaičius — apie 25,000. Vokiečių daugiau — “Tai keno?” — kiek nustebusi klau
sia būdavo visokių amatninkų ir įvairią sia ponia. — Tasai kryžius yra katalikiš
specialistų.
kas! — rimtai paaiškino klebonas. Ponia
Kiek lietuvių buvo — sunku buvo susiprato nesąmonę buvus pasakius ir už
atspėti. Statistikos atskirai lietuviams ne raudos iš gėdos nutilo.
Taigi, iš lenkų ir daugelis lietuviu
darė. Daugumas lietuvių tikėjimą jungda-

PRAEITIES PAGYROS

Rudeninis išpardavimas namų rakandų, lovų, pečių, skal
biamų mašinų. Gražūs angliniai pečiai apšildymui kamba
rių po

$1.25 į

DKSAS EXPRESS

“DRAUGAS” PUB. CO.

U«TTKIMAR SPECIALISTAS

Blvd. 4705

AUTOMOBILIS PARDA
VIMUI

1. Suprantamoj kalboj išdėstytas svarbiausias Lietuvos ir
Amerikos žinias ir politikos, tikėjimo ir nūdienio klau
simus;

key nugalėti, jisai būtų skai
tomas kilstančiu kumštininku
: į pasaulinį čempijoną.
Jei tik oras bus palankus,
kumštynių rengėjai mano Ši
vakarą sutraukti virš 40,000
publikos, kuri įneš apie $80,000 įžangos.

llll

Blvd.8167

3417 So. Halsted Street,

11. Pagarsinimais patarnauja tiek garsintojams kiek skai
tytojams;
Telefonas STAte 7000
Valandom 9 rvte Iki 6 popiet
12. “Drauge” lietuviška visuomenė randa vienintėlj tautinės
2201 W. Cermak Road
laidotuvėms patarnauja grab.
ir tikybinės minties dienraštį Amerikoje.
Panedėlio.
Seredos fr Pėtnyčlos
’ Pasitarkit su Dr. Ross, dykai<
J. F. Eudeikis Yards 1741,
vakarais 6 Iki 9
apie savo ligą ar silpnumą.
Telefonas CANal 0122
UŽSISAKYKITE — IR JUMS IR MUMS PAGELBĖS.
Namai: 6459 S. RockweU St.
Vėliausi ir geriausi*
Utarntnko, Ketvergo Ir Subatoa
IŠNUOMAVIMUI
gydymai išgydymai, •Draugas” metams $6.00; pusmečiui $3.50; trims mėnesiams
Vakarais 7 Iki 9
Jvairių kraujo ligų,
$2.00; vienam mėnesiui 75c; per išnešiotoją — 12c į sa-. penkių kambarių flatas, peTelefonas REPuKic 0000
reumatizmo, inkstų.1
vaitę. Lietuvoje metams $7.00.
pūslės, urina.rių
ir.
čiais šildomas, su visais pato
vi’sų
užkrečiamųjų'
gumais, ant antrų lubų. Kam
ligų. Taipgi speciali <
gydymai sugrųžlnipinis namas, randasi arti Švmul energijos ir stl-*
Rakandus. Planus Ir pri
™
prumo be laiko nu-,
Jurgio bažnyčios, Bridgepor- Kraustau
statau Anglis už pigiausias kalnas.
slipusiems asmenims
ir lyti’niai
te. Renda pigi. Atsišaukite pas Pašaukit LAFayette 8080
i silpniems vyrama
Sergantys žmonės yra kviečiami,
2334 S. OAKLEY AVENUE,
savininką:
J. OKSAS
ateiti dėl sveikatai naudingų In
formacijų,
kurios bus suteiktos <
dykai be jokių pareigų.
Dr. Ross kainos yra žemos Ir'
(visiems prieinamos. Galima susi-*
tarti dėl lengvų išmokėjimų, kad
*kiekvi'enam nesveikam žmogui duo’
,ti progos išsigydyti ir tapti sveiku.,

Telefonai

DRAUGAS PUB. CO.,

3. Žinių skyrius iš visų lietuvių kolonijų Amerikoje;

Nusa-Tone

Pirmadienis, rugsėjo llS, 1933

Tel. LAFayette 1083

Visos anglių kompanijos pakėlė an
glių ka/nas, taip aukštai, kad žmo
nėms sunku bejplrktl,
o
lietuvių
CRANE COAL KOMPANIJA vietoj
pakėlimo kalnų dar nupigino. Kam
reikia anglių, telefonuoklt tuojaua.
gausit daug pigiau negu kur k/tur —
Telefonas
REPUBLIC 8402

tą įprotį paėmė. Jiems lenkas ir katalikas — tai visvien. Tikėjimas ir tauta
— taip pat visvien. Ne vienas lietuvis,
paklaustas, kokios tu esi tikybos! Atsa
ko: esu lenkas. Čia jis norėtų pasakyti:
tokios tikybos, kokios yra ir lenkai, t. y.
katalikas. Surašinėtojams, kurie būdavo
lenkai, to ir užtenka, kad lietuvį užra
šytų lenku. Ne kitaip elgdavosi, gyven
tojus surašinėdami, ir rusai valdininkai.
Jie taip pat katalikų tikėjimą kitaip ne
vadindavo, kaip: “Polskaja viera”; ka
talikas, tai reiškia: lenkas (paliokas). To
kiu bi'idu surašinėdami valdininkai Var
šuvos gyventojus visus ne rusus ir no
vokiečius, kurie save tik pasivadino ka
taliku, surašė vienu vardu: lenkai.
Iš statistinių žinių sunku dėl to bu
vo pažinti, kas lietuvis, kas lenkas.
Norint bent apytikromis sužinoti lie
tuvių Varšuvoje skaičių, reikėdavo klaustis čionykščių gyventojų lietuvių, kurie
galėjo greičiau nusimanyti, kurie lietu-

Jos. F. Budriko krautuvas duodami lietuviški
radio programai
Nedėliomis: W. C. F. L. 970 K., 8 v. ryte ir 1 vai. po piet
W. A. A. F. 920 K., 1:30 vai. po piet
Ketvergaia: W. H. F. C. 1420 K., 7:30 vai. vakarais.

viai ir kurie nelietuviai. Ilgiau gyvenu
sieji Varšuvoje ir dažnesnių turėjusieji
su savo tautiečiais reikalų, sakydavo, kad
Varšuvoje lietuvių esąs gana didokas
skaičius. Jų nuomone esą ne mažiau, kaip
10,000. Labai tai galimas daiktas, jei at
siminsime, kad didžiuma Varšuvos ponų,
tai buvo ateiviai iš Lietuvos, nors kiti
lietuviškai nemokėjo ir net savęs nelaikė
lietuviais. Jie visi tačiau turėdavo ypa
tingą palinkimą prie lietuvių tarnautojų.
"Lietuvaitės virėjos, skalbėjos ir namų ruo
šos užveizdėtojos bei mažų vaikučių auk
lės buvo visur labai branginamos. Net žy
dai turtuoliai lietuvaičių ieškodavo, ne
kartą brangiau joms ir mokėdavo. Lietu
vaičių todėl čionai galima buvo rasti iš
visų Lietuvos kraštų.
Taip pat namų sargų, arba ameriko
niškai kalbant, džianitorių, labai dauge
lis būdavo lietuviai. Taip pat labai daug
buvo čionai pradžios mokyklose mokyto
jų lietuvių. Rusų vyriausybė sau manė:

lietuviai sunkiai moka kalbėti lenkiškai,
tai, be abejo, su vaikais greičiau vartos
rusų kalbą, nekaip lenkų. Rusų valdžiai
to tik reikėjo. Vadinasi, rusai lenkų aky
se liks nekaltučiai, o surusins lenkus lie
tuviai. Ar negudras sumanymas! “Ir vil
kas bus sotus ir ožka •sveika”, kaip žmo
nių patarlė sako. Kažin tačiau, rusinto
jai šiuo atžvilgiu, ar neapsiriko! Tiesa, gal
buvo ir tos rūšies lietuvių mokytojų, ku
rie rusams gal kiek pataikavo, bet labai
mažai kas. Daugumoje mūsų mokytojai
labai garbingai dirbo savo darbą Lenką
žemėje. Aš pats esu girdėjęs ne iš vieno
lenko besigėrint lietuviais mokytojais, ypač jų rūpestingumu savo darbe, pavyz
dingumu savo mokiniams. Kai kur sta
čiai pats lenkai tėvai prašyte prašydavo,
kad jiems duotų mokytoją lietuvį.

Bu* dengiau)

