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Vokietijos parlamento rinkimų kampanijoj nėra opozicijos
I —

A. SARRAUT SUDARYS PRANCŪZŲ
MM.KABINĖTA

CH1CAGOJE
“GRAF ZEPPELIN”
CHICAGOJ

“DRAUGO” VAJUS SV. JURGIO
PARAPIJOJ, BRIDGEPORTE

Šiandien rytą iš Akron O., Bus vedamas nuo spalių 29 d.
Nori atidėti nusiginklavimo
atskrinda vokiečių dirižablis Į
iki lapkričio 12 d.
“Graf Zeppelin.” Kokį laiką)
konferencijos susirinkimą
apsistos Curtis lėktuvų stoty,!
“Draugo” vajus šv. Jurgio' rinkimas, į kurį kviečiami atGlenview, paskui skris į paro parapijoj, LK’geporte, eis y.’silankyti visi Bridgeporto bizJ. VALSTYBIŲ VYRIAUSYBĖ
dos sritį ir miesto padangė
patingu smarkumu nuo spalių n*er^a*’ kontestininkai ir visi,
IMASI PIRKTI AUKSĄ
mis. Šiandien grįš į Akroną.
kurie galėtų Šv. Jurgio parapi
29 d. iki lapkričio 12 d. Lap
joje “Draugo” vajui padėti.
NETURI OPOZICIJOS
SARRAUT SUDARYS
ATRASTAS 500,000 DOL. kričio 4 d. “Draugo” numeris
Sekmadienį, lapkričio 5 d.,
KABINETĄ
bus
padidintas.
Bus
šv.
Jur

GROBIS
Šv. Jurgio bažnyčioje, kun. J.
Time Square distrikte, New Yorko mieste, yra tik vie
BERLYNAS, spal. 26. —
gio parapijos apžvalga, Brid Vaitkevičius, M. I. C., per su
nų
vienas
pilietis
balsuotojas.
O
jis,
tai
rabinas
N.
Wolf.
Kancleris Hitleris vakar patPARYŽIUS, spal. 26.
Pašto inspektorius viršinin geporto biznierių apžvalga ir mą sakys pamokslą apie spau
Ir štai dėl to vieno balsuotojo, kaip matome, buvo išnuomo
sai inauguravo parlamento rin'Naują Prancūzijos ministerių ta balsavimui vieta ir jo balsą priimti skirta keturi klerkai
kas W. Johnson pranešė, kad visos kolonijos veikimas. Šio dą.
kimų kampaniją. Per pusan- . kabinetą sudaryti pavesta Ai ir dar policmonas.
trimis atvejais padaryti pašto numerio 3,000 kopijų bus iš Aukštai Gerb. Pralotas M.
tros valandos sakė prakalbą. |bertui Sarraut. Kabinetą nori
plėšimai sėkmingai aiškinami. dalinta lapkričio 5 d. Šv. Jur Krušas, Šv. Jurgio par. klebo
PIRKS NAMINIUS
PERKA AUKSĄ
ina
taip
sukombinuoti,
kad
jis
Jo nacionalsocialistą (fašis
Atrasta apie 500,000 dol. bo- gio parapijoje prie bažnyčios nas, prašo visų parapijonų ir
I
;
parlamente
turėtų
savo
pusėje
PAUKŠČIUS
tą) partija neturi kampanijoje
nais ir vertybės
popieriais, visiems veltui.
biznierių, kad paremtų “Dinų
AVASHINGTON,. spal. 26.— I
'daugumą
balsų.
■oponentų. Rinkimą sąrašuose
snal 95 _' Dldžiausia grobio dalis rasta. Pirmadienį, spalių 30 d., 8 go” vajų ir išplatintų 1,01)0
Prez. Roosevelto
paskelbta i AVASHINOTON spai.
zo.
Chicagoj Aregtuota >gikų • yal vakftre
Jurpio para^
visoj Vokietijoj bus tik apie
naujų “Draugo” prenumeiamonetarinė programa .fbn vyk Yra sumanymas ūkininkams'
. ,
NUSIGINKLAVIMO
60 kandidatų, nepriklausančią
doma. Reconstruction Pinance pagelbėti ir naminių Pauk^’dU !
nU,° 6pas'(j°s salt‘.i° D’-'ks svarbus susi-, tų.
KLAUSIMAS
Hitlerio partijai. Balsuotojai
bendrovė pirks J. Valstybėse perviršio
* 1U‘ ’
pervirs-io išpirkimu.
išpirkimu Gal bus j °P "
neturės pasirinkimo.
STREIKUOJA PARDUO- - POLITINAI EMIGRANTAI
ŽENEVA, spal. 26. — Va- ir jos teritorijose pagaminamą patarta federalinei pašaipos
TUVININKAI
GRĮŽTA
PAVASARĮ BUS DARBO
teikimo administracijai prieš
dovaująs nusiginklavimo kon auksą.
VERSALIO SUTARTIS
ferencijai komitetus vakar ga Perkamo aukso kainai nūs- Kalėdas i$“ūkininkų supirkti
HAVANA, Kuba, spal. 25._ i Pasižvmėję priešvalstybiniu
J. V. vieškelių biuras CliicaYRA ŽIAURI
vo patarimą, kad nusiginklavi tatyti yra skirti trys vyrai;[ milijonus vištų ir paukščių ir
gos distrikte (keturiose vals- PrieS vyriausybę nusisuko ' veikimu jr bijodwnį
mo konferencijos susirinkimą! REC boardo pirmininkas J. išdalinti bedarbių šeimoms.
BERLYNAS, spjU,25. —
| lybėse) projektuoja ateinantį l parduotuvmiukai. Visos parkai knrie Mmen), bnv„ įj.
Jonės, iždo departamento paatidėti
iki
gruodžio
m.
4
d.
Sporto rūmuose VaTttr kancle
pavasarį įsamdyti apie 9O/MD duotuvės, išėmus maisto proj iVokietijij arba Lenkisekretorius Dean Aclieson ir
KRUIZERIS
SUSIKŪLĖ
ris Hitleris sakė prakalbą.
darbininku prie vieškelių dar- dūktų parduotuves, uždarytos,
Tokje politiniai emigranūkių kredito administratorius
STUDENTAI
PADEGE
SU
LAIVU
jų.
Jis atsišaukė į vokiečius, kad
Vyriausybės organai
gra tai įkirėjo jau ir tų kraštų gy
Henry Morgentbau, Jr.
MOKYKLĄ
per ateinančius parlamentan
žiuoju atsišaukia į parduotų ventojams. Neberasdami sau
Vakar naujo aukso uncijai SAN ERANCISCO, Cal., sp. I 1 ŽUVO, I SUŽEISTAS
rinkimus savo b,alsais paremtų
vininkus, kad jie n epą riližiuo-[palankumo svetur, paskutiniu
MADRIDAS, spal. 25. — [skirta $31.36 kaina. Ar perka 25. — Naujas J. Valstybių ka .
vyriausybę.
tų biznio.
laiku daugelis jų grįžta Lieturo laivas Chieago susikūlė su
I Archer ir Lawndale avės.
Karčiais žodžiais smerI , . Ispanijos vyriausybė prailgi- mam, auksui kaina kasdien, ar
Taip pat streikuoja kai ku-[von ir patys pasiduoda atitinno dentisterijos kursą iki 4- rečiau, bus skiriama, nėra ži britu laivu įSilver Palm. Krui i patiltėje į stulpią smogė autoVersalio taikos sutartį, kurią
kamiems valdžios organams.
zery žuvo vienas karininkas m()hi|is Z|lv0 „
42 m rios darbininkų grupės.
pavadino niekšiška ir žiauria rių metų. Prieš tai protestuo nios.
'Grįžusiųjų
tarpe yra ir tokių/
ir jūrininkas. Kitas karininkas
dami studentai padegė San
įamž., iš La G range. Kitas au
sutartimi. Reikalavo, kad Pra
kurie savo laiku buvo išvystę.
PRIEŠ VYRIAUSYBĘ
nest^tylarnas.
Carlos medikalinę mokyklą,
VOKIETIJOJ AREš
tomobilį valdęs vyras sužeis
ncūzija ir kitos valstybės nesi
!net labai smarkų priešvalstyTUOTAS ANGLAS
tas.
kištų į Vokietijos vidaus rei priklausančią Madrido univer
NEW YORK, spal. 25.
sitetui. Gaisras greitai buvo
REIKALAUJA DAUGIAU
ŽURNALISTAS
kalus.
Heckscher fundacijos vedėjai Pinigų vertė —
užgesytas. Susibėgusius stuINFLIACIJOS
NESĄ GALIMYBES
^HTNICHAS, Bavarija, sp. j
paskelbė, kad sukeliama žmo
Įdentus išblaškė policija. Daug
mainyba
YRA BAIMES, KAD 28
25. — Areštuotas
Londono i
nių švietimui kampanija, at
AVASIIINGTON,
spal.
25.
—
sužeistųjų.
Chicagos gatvėkarių kompa
“Daily Telegraph” korespon-'
PRIGĖRĘ
Dolerio infliacijos šalininkai nijų galvos pareiškia, kad kreipta prieš vyriausybę, kad NEW YORK, spal. 23. —
(lentas Noel D. Panter. Kai-'
ji paliautų kontroliavusi kraš
nepasitenkinę prezidento žy
ISLANDIJOJ
ATŠAUKTA
J. Valstybių dolerio vertė po
SINGAPORE, spal. 25
tinamas espijonažu. Jo nusi giu dėl jo nusistatymo moneta nėra galimybės grąžinti 5 cen to “biznį.”
PROHIBICIJA
užvakarykščio staigaus puoliBaisios audros metu sekmadie
kaltimas yra tas, kad jis mi riniu klausimu. Jie reikalauja tų ratą už važinėjimą gatvėkamo vakar pasiliko kone pastoriais.
nį nuskendo Straits Steamship
REYKJAVIK, Islandija, nėtam laikrašty rašė apie mi- tikros doleriui infliacijos —50
.„
j vi. Europoje vieno dolerio ver
kompanijos laivas Tronch. Čia
litarinį hitlerininkų veikimą. nuošimčių.
spal. 25. — Daugumu gyven
’
*
tė, imant prancūzų aukso frau
NEPAISO VARTOTOJŲ
atvyko išsigelbėję 9 nariai iš
tojų balsų šioje saloje atšauk
ko pagrindu, vakar buvo 66 V 2
to laivo įgulos. Kitų 28 įgulos
ŽEMES DREBĖJIMAS
I
AVASHINGTON, spal. 25.—
YRA PAVOJAUS KONS
ta svaigalų probibicija.
'Chieago pieno
kompanijų
nariu likimas nežinomas.
Veiklusis prezidentas Roose- Vakar pinigų mainyba buTITUCIJAI
LOS ANGELES, Cal., spatrustas vis gi nusprendė, kad
veltas ir vėl gavo “šaltį” ir vo:
RERLYNAS, spal. 25. — lių 25. — Šį miestą ir apvlinpienui kaina būtų padidinta—
PADVIGUBINO MUITUS
$4.78
Prūsijos mokyklose įvesta pri kės ištiko smarkus žemės dre- LOS ANGELES, Cal., spal. 11 centų kvortai, ir tuo reika negali apleisti savo kambarių. Anglų svaras
Kanados doleris
$0.98%
valomos pamokos apie alkoho bėjimas. Pasadeno gyventojų 25. — Chieago Tribūne leidė lu kreipės į Washingtoną. Su
RIO DE JANEIR0, Brazi
Prancūzų frankas
.0593
PIRMASIS ŠIEMET
jas R. R. McCormick, čia kai-.
lio vartojimo kenksmingumą. tarpe pasireiškė pasianba.
vartotojais nesiskaitoma.
lija, spal. 25. — Prancūzija
Belgų belgas
-2113
SNIEGAS
bedamas baugino piliečius, kad j
žymiai suvaržė iš Brazilijos
sten- NRA vykdoma pragrama gre-,
Vokiečių markė
.3615
VILNIAUS AUŠROS VAR tautoms. šiemet lenkai
VELTUI ALUS
prekių importą.
Vakar prieš pusiaudienį Chi Šveicarų frankas
.2937
TUOSE LENKIŠKAS
gėsi koplyčios remonto metu' šia krašto konstitucijai.
s
cagoj pasireiškė pirmasis šie Italų liras
Brazilijos vyriausybė į tai
.0800
UŽRAŠAS
numesti lotynišką užrašą ir jo
Tik reikia laukti prohibici- met sniegas. Snigo gal apie
atsakydama specialiu dekretu
BUS STATOMI NAMAI
J. Valstybių iždo departa
, vieton uždėti lenkiškąjį, norejos atšaukimo. Chicagos šimt
penkias minutas. Temperatū mente vakar naujo aukso vie.
,
padvigubino prancūzų pre VILNIUS. - Rugsėjo 30 d.
AVASHINGTON, spal. 25.— mečio parodoje įvyks lapkr. 8
. .
.
, , vdarni tuo kaip ir pabrėžti, kad
prie Aušros Vartų koplyčios1 . .
.
.
kėms muitus.
ra buvo apie 37 1. aukščiau 0. naj uncijai
nustatyta $31.36
Krašto vyriausybė sukūrė fe- d. didelės iškilmės. Bus daliVilnius
vra
lenkiškas.
(priekio buvo prikaltas lenkiš
kaina.
deralinę namų statymo korpo namas veltui alus. Tam tiks
Vilniaus lietuviai dėl to bu
kas užrašas toje vietoje, kur
MIRĖ VYSKUPAS DRUMM
STUDENTŲ RIAUŠES
raciją. Jos tikslas bus miestno lui jau turima daugiau kaip
Anglijos bankas gi vieną au
vo pasiuntę arkivyskupui proanksčiau buvo lotvniškasai.
l
MEKSIKOJ
se sugriauti visus aplūžusius 1,000 statinaičių.
Lotyniškas užrašas ilgus me , testą ir dvasiškoji vadovybė
DĖS MOINES, Iowa, spalių kso unciją vakar įkainavo
senus namus ir pastatyti pi
Žmonėms veltui bus duoda 25.-Mirė vietos vyskupas T. $31.00.
MEX1CO CITY, spal. 25.— tus bestovėdamas aukščiau buvo žadėjusi prie koplyčios
gia kaina naujus.
Drumin, 62 m. amž. Velionis
Gaudalajara universiteto stu- Švč. Panelės altoriaus lyg ir nedaryti jokių pakeitimų. Ta
mi ir užkandžiai.
vyskupu buvo konsekruotas ■ ORO STOVIS
dentai sustreikavo. Reikalavo, suburdavo visų tautybių žmo- čiau žadėjimas peržengtas.
DAUG PRISNIGO
1919 m. Buvo judrus katalikiš
kad1 pasišalintų rektorius. Ka nes prie šios šventyklos. Ir len “Mater misericordiae. Sub
AL SMITH IŠVYKO
CIIIGAGO IR APYLINKES
DULUTH, MINN., spal. 23.
dangi šis pastarasis neturėjo kai, ir lietuviai ir gudai jautė tuum praesidium confugimus”
kos spaudos apaštalas.
— Šiandien debesuota; neAl Sraith užvakar vakarą
pasiryžimo pasišalinti, tai stu šioje koplyčioje esant lygią žodžiai pakeisti: “Matko milo- — Vakar Čia prisnigo apie vie
3KAITYKITE
IR
PLATIN
[pastovus
oras; temperatūra
dentai jėgomis jį išvilko gat sau užtarėją ir šioji bažnyčia sierdzia, pod TSvoją obroną ną pėdą sniego. Pen 47 metus apleido Chicagą, Su žmona iŠKITĘ “DRAUGĄ”
kyla.
vėn ir uždarė mokyklos duris. buvo bendra visoms Vilniaus uciekamy.”
ko panašaus nebūta šiuo laiku, vyko namo — į New Yorkn.

2.

Ketvirtadienis, spalių 26, 1933

draugas,

ilgai gyventi, tai aiškus daly- tytus stebuklus, tai buvo New
kas pilniausiai tuomi naudo- Yorkas su savo dangoraižiais.
Itotna kasdien. ttskyrus sekmadienius
tusi.
Nei nepnstebėjau, kad jau trys
PRMNUMBRATO8 KAINA: Metams — !<■••, Pu
' mėnesiai praėjo kai gyvenu ASitokj žinojimų, įnfonnavi- i
...
sei metu — 11.60: Trims mėnesiams — 12.00: Vienam
Šį
skyrių
tvarkb
ir
prižiūri
.
.
,
menkoje, spalių men. 21 die
mėnesiui — 76a Europoje — Metams 17.00; Pusei me
nių upie naujus jvykius, zo-1
J
ti — 11.00. Kopija .Ho,
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugija
na reikalinga vėl apleisti trudžiu, skleidimų atatinkamų ži
Mes esame reikalingi ir išorinio reformos
kšmingųjį New Yorkų. Į Ame
Bendradarbiams Ir korespondentams raitų negrė
je! neprašome ta! padaryt! ir neprOriunOiama tam darbo, tačiau jei jis'nėra palenktas pagrin
i tai, šiandien jau pilnai nuga- nių iš medicinos ir dentisteri- riką važiavau norėdamas pa
SUKAKUS VIENIEMS
diniam tikslui — vidaus reformai, sielos kul
' lėta daug baisių ligų, kurios jos Amerikos 1 dėtuvių Dakta matyti savo brolių, seserų, gi
MŪSŲ DARBUOTĖS
Redaktorius priima — nuo 11:00 Ik! li:00 vaL
tūrai, ir jei jis neima iš čia jėgų, tai jis pri
prieš keliolikų metų į mus rų Draugija jau tęsė per pas-1 minių, pažįstamų ir šiaip su
METAMS
lygsta Danaidų darbui, kurie veltui kiauru
1 žiūrėdavo tarsi baisiausios kutinius metus, kad liaudis tu-i sipažinti su visu Amerikos lie
bosu sėmė vandens.
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki
Šių savaitę lygiai sukanka šmėklos kurios prie pirmos lėtų progos sekti medicinos tuvių gyvenimu, kaip čia kas
S vaL po piet
Kitaip bus darbas veltui. Kų gi padėtų1 vieni metai kaip Amerikos progos išpjaudavo tūkstan- progresų. Šie raštai tarnauja 1 gyvena, kas vferkia-dejuoja, ar
gražiausias meniškas Lietuvių Daktarų draugija kojčiais žmonių, daugiausia jau- tarsi tiltu tarpe medicinos linksminasi — dainuoja. Per
gražiausias statymu
l.
..
... . - - "
-«
«
m _« a
w * a a a, ilrcil J, a y.
.. . • — ..«.. 17.. - namas, jei kartu būtų griaunami jo pamatai. | lektyviai rašinėja į Amerikos nų. Dabar tos šmėklos ačiū mokslo iš vienos puses ir vi-1 tų laikų daugiausiai gyvenau
“DRAUGAS”
Gražiai reformatoriaus darbų vaizduoja (lietuvių laikraščius kas savai- medicinai, yra bejėgės ir nei suomenės iš kitos, kad pasta New Jersev pas savo brolį
LITHUANIAN DAILY FRIEND
J. M. Sailer: jis pasitraukė j savo trobų, visų jtę įvairiais sveikatos reika- kiek nebepavojingos. Pav., roji norą bendrais ruožais ga Kazimierų Nakrošį. Be to dar
Publlsbed Daily, Ezcept Sunday.
difterija, škarletina, šiltinė, lėtų praktiškai naudotis medi teko matyti: Montreal, Niaga
SUB8CRIPTIONS: One Tear — 00.00; Sis Montbs pirma sutvarkė pats save, tada savo trobų., bris. Nors laikas palyginamai
— 01.00; Three Montbs — 11.00; One Montb — 76a. Po metų jo troba pasikeitė į saulę ir iš jos neilgas',
visgi manome bus raupai, apendicitas ir net vė cinos patyrimais.
ros Krioklį, Čikagą, Vašingto■nrope — One Tear — 07.00; Sta Montbs — 00.00:
Copy — .01c.
pasklido po visų apylinkę šviesa, šilima ir pravartu pasitarti apie šios žys prie tinkamų aplinkybių,
Kadangi minimi raštai iš- nų, New Haven, New Yorkų su
Advertlslns ln “DRAUGAS" brlngs best resulta.
iir
tt.
veik
pilnai
medicinos
I
darbuotės
reikšmę
bei
jos
gerove.
imtinai skiriami liaudžiai, tai i daugeliu jo apylinkių. Visur
Advertlslng ratas on applloatlon.
mokslo
nugalėtas.
Gi
praktišdeologijų.
mes bandome juos gaminti to teko susipažinti su daug lie
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė, Chicago
kame gyvenime matome visai kio pobūdžio, kad daugiausia tuviškos visuomenės, žmonės
žio
Mūsų vyriausias tikslas
VOKIEČIAI TREMIA LIETUVOS
......................
... kų kitų. Tik nuo vien apen- naudos neštų. Ar tai mums mandagūs, meilūs, nuoširdūs,
savaitinio rašinėjimo vra teik- , . *
v I
•
J
PILIEČIUS
,. lietuviams
.
...
. e- dicito
kasmet šioje
salyje daUg pavyksta, kol kas negali atvirus ir vaišingi. Neapsako
ti
teisingi)
žinių
.
d
|
DIENOS KLAUSIMA!
sveika nnrs^a 25,000 asmenų, daugiau me tiksliai nustatyti. Taigi, mai linksma ir malonu buvo
4. T,
Talkos” spaudos biuras praneša, kad tišku būdu visokiais
šia jaunuolių. Nuo vėžio mir šia proga kreipiamės į mūsų man praleisti su jais laikų, pa
i tos klausimais. Kiek tai mums
paėmę
į
savo
rankas
valdžių,
Vokietijos
na

VISUOMENĖS PERTVARKYMAS IR
tingumas siekia net iki 150,cionalsocialistai pradėjo griežtų kovų su savo ' pasisekė, šiuo tarpų dar sun 000! Škarletinai ir difterijai gerbiamųjų laikraščių redak sidalinant visokiais įspūdžiais.
DVASINĖ KULTŪRA
politiniais priešais, ypač su marksistai^ — koka tikrai nustatyti dėbįvai- dnr perdaug aukų duodame. torius prašydami jų išreikšti Radosi jų tarpe ir kitokių, bet
savo------------nuomones bei
pasaulyje
nebūtų
Įrių priežasčių. Mat. .„...„.
laikasj dar
v.v»» :
1,1
X
X • ------ sugestijas
" ’ .jai *---------------T blogų
O T tai
Šiuo klausimu “Š-nis” įdėjo Fr. W. socialdemokratais ir komunistais. Daug jų buvo trumpokas ir tokį
didelį
.,.r niaJ?n?e raupu. 18 j ateities darbuotei. Tuo pačiu negalėtum skirti gerų. Visvien
Foersterio tokį rašinį: Mūsų laikotarpio su- buvo sugrūsta į kalėjimus ir į koncentraci
,.
i veidais \aikseiojant, o kiek | Syięju atsikreipiame ir į mūsų aš grįžtu su visu maišu geuždavinį nebuvo galimybes
medžiagėjimas pasireiškia tuo, kad norima jos stovyklas, kurių daugybė pristeigta įvainei pradėti tinkamai išplėto , jau senai ilsisi žemėje nuo j gerfoiainus skaitytojus prašy- riaušių įspūdžių.
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nuo tos giliausios viso socijalinio skurdo prie
ti su progresu, o kad tai at- moksias nėra patentuotas, neimo įstatymų, Lietuvoje daugiau nebėra vadi
Ir štai, šių metų liepos mė
(kas negina jos”.
žasties yra sėkmingiausis socijalinės reformos
likti reikia nors bendrai pamonopolizuojamas, o visgi
namų prisiekusių advokatų ir jų padėjėjų.
nesio G dienų apleidau mūsų
Aviacijos Įeit. N&krošls
plačioji visuomenė pakanka
darbas.
Yra tiktai advokatai ir privatiški bylose gy žinti jo eigų, Kitokios išeities
j laikinųjų sostinę Kauną. Visų
mai nepasinaudoja tuomi. Pa
Užsiėmimas kova su socialiniu skurdu nėjai. Teisingumo įiiinisteris patvirtino iš vi nenumatome.
'savo kęličnę negalėjau sugy/AR ĖINOTE'
Medicinos mokslą^ pastaruo matinė priežastis, manau ne- Iventi su mintimi, kad aš važmogui tėra tik tada naudingas, kai jam ne
so 212 advokatų: 100 lietuvių, 88 žydus, 15 įju porų desėtkų metų laiko klysiu pasakęs, glūdi liaudies i .
vien parodo kitų nuodėmes, bet kai veda ir
žiuoju į Ameriką. Bet, štai.
Kati mūsų vyriausybė apprie savęs pažinimo, t. y. jo sieloj išvysto rusų, 5 lenkus ir 3 vokiečius. 102 advokatai tarpy padarė milžiniškų pa- nežinvstėje. Jei ji turėtų tinliepos mėnesio 19 dienų išvy- švietai kasmet išleidžia du
žmogiškas priežastis aukso prakeikimui ir ja gyvena Kaune; kiti 110 gyvena kituose įvai- įžangų
ao ir kasdien žengia pir-ikainų žinojimų, kaip apsisau
‘invn milžino žingsniais Dėka'goti nuo ligų, kaip sveikai ir dau, žmonių rankomis, pasta- bilijonus dolerių.
me išugdo gėdų dėl kiekvieno davimosi save riuose miestuose ir miesteliuose.

“DRAUGAS”

pavergti išoriniams turtams. Carlyle yra kar
tų pasakęs: “Nėra tikras dalykas, ar tu gali
kitus reformuoti, bet vis dėlto vienas žmo
gus gyvena, kurį tu tikrai gali reformuoti
— tai tu pats”.
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LEIT. NAKROŠIUS ATSISVEIKINA SU AMERI
KIEČIAIS
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I savybės teisę ir visomis jėgomis jų gina.
Nuosavybės jausmas yra toks didelis, kad '
dažnai žmonės net gyvybę atiduoda kovodami dėl savo nuosavybės. Ir bolševi- Į
kai paėmę valdžių Rusijoj, vykdydami so
Bedievybė neša darbininkams skurdų
cializmų, pirmiausia prievarta ryžosi iš
(Tęsinys)
plėšti iš žmonių žemes ir kitas”gaminimo
Privatinė nuosavybė yra darbštumo priemones. Bandydami žemes atimti, bol
ugdytoju, ekonominio ir visuomeninio gy ševikai turėjo išžudyti tūkstančius ūki
venimo pamatas. Kiekviena^ darbininkas ninkų ir smulkių žemės savininkų. Tik
griebiasi darbo visų pirma dėl pelno, kurį per jų lavonus jie paveržė jų turtus. To
nori pats valdyti, kaip savo nuosavybę. kiu būdu socialistai negali kitaip eiti į
Pagerinimui savo ateities darbininkas savo “rojų’’ kaip tik brisdami i>cr žmo
taupo, mažina savo išlaidas, stengiasi su nių kraujo upes. Darbininkai, gyvenan
sitaupyti pinigų, už kuriuo^ galėtų nusi tieji bolševikų “rojuje”, nepanašūs j žmo
pirkti žemės sklypelį. Juk tai bus ne kas nes, nuskurdę, mintu atmatomis, pasigai
kitu, kuip darbininko pelnas už durbą. lėjimo verti, jų krauju ir prakaitu minta
“Panaikindami atskiro žmogaus nuosavy ir puotauja bolševikų vadai čekistai. Sobę, socialistai pablogina visų durbininkų ' cialistui naikindami tikybų, doros pama
padėtį; nes yra aišku, kad atėmę laisvę tų, nepripažindami nuosavybės, nepalieka
valdyti savo pelnų, kaip tinkant, socialis i nieko, kas trauktų žmogų prie pažangos.
tai tuo atima jums viltį ir galėjimų sau [ Tai aiškiai suprunta kiekvienas galvojan
,
ir šeimai sukrauti turto ir į geresnį gy tis žmogus.
venimų prasiskverbti”, rašo popiežius Le LociaLs-ų mokslas yra priešingas teisybei
Kiekvienas žmogus iš prigimties yra
onas XIII. Enciklikoj: Uerum Novanun.
Kiekvienas žmogus turi įgimtų nuo- linkęs turėti nuosavybę. Kiekvienas žmo
Vytautas Lapšys

DARBININKE! ŠTAI TAVO PRIEŠAS

i

gus turi pastovių j nuolatinę teisę valdyti kalinga tiems, kuriuos jis pagimdė; pati ;
bevartojant nykstančias ir nenykstančius j prigimtis įdėjo žmogui noro tiekti savo
vaikams visa, kas reikalinga, kad, gyve- j
savo gerybes.
Visuomet žmogus laukia geresnio ry- nimui»nevisada pastoviam esant, jie galė
tojaus, todėl jis ir stengiasi pasirinkti, tų dorai gintis nuo skurdo ir vargo; nes
kas tinka jo reikulams ne tik dabar, bet jo vaikai tai lyg jo paties atsikartojimas.
ka.s jo išmanymu bus reikalinga ir atei Šitų savo jiureigų jis teatliks, kai turės
čiai. Ateitį pagerinti tarnauja nuosavybė, nuosavybės ii galės jų palikti vaikams”,
žemė, kuri duoda vaVių. “Žmogui būtini sako Leonas XIII enciklikoj Uerum Novuruin.
nes ji pristato žmogui ateity reikalingų
Socialistiškas darbo atlyginimas
daiktų. Juk kiekvi<*nus žmogus turi reika
Socialistai skelbia, kad kiekvienas
lų, kurie nuolat pasikartoja ir kurie, šian
dien patenkinti, ryt iš naujo prašosi ten darbas bus matuojamas laiku. Už darbų
kinami. Todėl prigimtis ir turėjo žmogui bus mokamu pagal atlikto darbo valan
duoti kų pastovaus ir nenykstančio, iš ko das. Daiktų vertė bus nustatyta atlikto
ji.s galėtų visados tikėtis pagalbos savo darbo valandų skaičiumi, kurs reikalin
reikalams. Bet šitos pagalbos žmogui nie gas tam daiktui pagaminti. Praktikoje ši
kas negali taip pastoviai teikti, kaip kad teorija yra neįvykdoma. Jeį kas patogiai
žemė, su savo gausiais ištekliais”, rašo atsisėdęs astuonias valandas saugos bites,
Leonas XIII enciklikoj Rerutu Novarum. kad spiečius neišlėktų, jis gaus atlygini
mo aštuonių valandų atlikto darbo kvitų.
Naos&vybė yra būtinai reikalinga šeimai Su tuo kvitu pavyzdžiui galės nusipirkti
Prigimties tvarka griežtai reikalauja, 10 klgr. rugių, tuo tarpu kitas žmogus
kad šeimos tėvas parūpintų visa, kas gy dirbdamas 8 valandas geležies liejykloje,
vybei užlaikyti ir šiaip jau gyvenimui rei karšty, dūmuose, kur darbas yra labai

suukus ir sveikatai kenksmingas ir už tų
darbų atlyginimo jis gaus tokį pat 8 atlikto darbo valandų kvitų kaip ir tas,
kurs spiečių saugojo, ir su tuo kvitu jis
galės nusipirkti irgi 10 klgr. rugių. Tuo
būdu socialistų valstybėj visi norės sau
goti bites, bet niekas nebedirbs darbų.
Tai pastebėję, socialistai patys pradėjo abejoti dėl gąlimumo įgyvendinti Murkso
vertės teoriją. Didis socialistų vadas Bcbelis paskelbė, kad socialistų valstybėj
visi mokės visus amatus ir visi paeiliui
dirbs visus darbus. Tada kiekvienam teks
ir sunkesnių ir lengvesnių darbų. Bet be
simokinant ūsų amatų nė vieno gerai ne
išmoks. Viduriniais amžiais žmonės mo
kydavosi po 10 ir daugiau metų vieno
amato ir gerai jį išmokdavo. Bet jei per
10 metų mokysies ne vieno, bet kelioli
kos amatų, tai nė vieno gerai neišmoksi.
Tuo būdu socialistų valstybėj joks dar
bas negulėtų būti gerai atliktas. Todėl
socialistų valstybėj ir mokslas ir amatai
ir upskritai khllūra turi visai susmukti.
(Bus daugiau).

Ketvirtadienis, spalių 26, 1933
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žino gabių plunksnos valdyto
Barfikėtį, bažnyčios komitetų, “Gedulos Diena” surengta be
jų. Tada parodytume pasau
Į ir Juozų Paluej, buvusį n. a. ndra visiems, o čia partiviškuliui savo literatinius gabumus.
Hughes “konštebelį”. Ilgai, mas: platinuma “Dirva*’ ir
į
Sekmadienį, spalių 29 d. į-pigai jo nepamiršime ir labai “Naujienos”. Tai visai ne vie- j PaR nms viskas ramu, tylu, (JalAtumo “Pittsburgho Lielvyksta viena iš didžiausių wve-.jo pasigesimo mūsų bažnyčio- toje. Mes ten nuėjome bend-[ka’P P° di,Ulė> audros. Ik!
žinių” redaktorių kun
KUN. MAGNUS KAZĖNAS, redaktorius
didelės
bedarbės
žmonės
2128 Karkins Way, Pittebūrgh, Pa.
su~ Kazėną pasikviesti su paskai
nčių — Kristaus Karaliaus Jo visose pamaldose. Buvo tai rai pagerbti mūsų žuvusius di
Telephone HEmlock 1490
Šventė. Tų diena, sulig mūsų į geras kun. Kazėno prietelis. dvyrius, o ne “Dirvai” ar varW’ nieko ant greitųjų ne- tomis, kad mums nurodytų,
KOSTANTAS J. VAIŠNORAS, generalis agentas
pnoms” biznį daryti.i/al* nuveikti. Kurie pirmiaukujp tinkamiau ir geriau ra
J vyskupo pavedimo, visose baž- Jis turėtų plačiau parašyti a- “Naujienoms
2013 Carson Street, S. S. Pittsfcurgh, Pa.
1,0 b 2 dienas į mėnesį, da-j »ytį korespondencijas, žinias
nyčiose bus išstatytas Šv. Sa- J pie velionio gyvenimų, ypač Kas arimiausiai, kad katalikas
• Telephone Hemlock 2204
laibu užsiima. Too bad, l)a,‘ Jau
’*» * ^*enas į savai-|jr 11 Mintis gera. tik imkim
kramentas visų dienų. Tų die- apie jo gerus darbus, kas ro- tokiu dari
tas: “Sakyk, ar tu gyveni! Iš nų šv. Kazimiero ft. K. bažny- do, kad visokio luomo žino-i kad katalikas neišlaiko savoje* Abodo kiek geriau.
|jr jVykdinkime.
Unijistas
jkurgi aš žinau, kad tu gyve- čioje bus įstatytas Šv. Sakra- gus gali gerai daryti ir gra- vietos! Turbūt, Vaizbos .Butas Į X Girdėjau kad moterys,,
----------X
Džiaugiuosi,
kad šį ko
ni? Jog tavo sielos gyvenan-Į mentas nuo 8 vai. ryto iki 8 žiai, pavyzdingai gyventi.
1neapsižiūrėjo ir nepastebėjo, šv. Pranciškaus Vienuolyno!
čios nematau. Iš kurgi aš ži- vai. vakaro. Popiet 3 vai. bus
Senas Eks choristas tikrai būtų neleidęs tvarka ar- rėmėjos rengia card party ir lonija susilaukė tiek daug ko
KAULAS:,— Jonai, man at
nau, kad tu gyveni! Atsakysi, bendra adoracija, per kurių
-------- —
dyti. Būtų gerai, kad panašūs bingo seserų naudai. Taip pat respondentų: Cihukas, Arti
rodo, kad jūs neturite užtek
man: nes matai mane vaikš-Jvisi giedosime Suplikacijų ir Mūsų bažnyčioje atsitiko ne-'dalykai nepasikartotų p-lės teko nugirsti, kad mūsų para* mas, Spirgutis, Knistas ir t.t.
tinai mokytų vyrų. kurie reni-'
jčiojant, dirbant. — Beproti, iš kitokias nutldas. Vakare 7:30 laimė. Anų dien iš lubų iškri- Mickūnaitės koncerte lapkri- pijos komitetas rengias prie Bet, nelaimė, kad tarp jų nė
tų jūs teorijas.
Ikūno veikimo pažįstu gaivina- vai. rožančius, pamokslas ir'to pora “fresco”, bet, ačiū čio n u
Svečils' buzaro parapijos naudai. Visi ra vienybės ir “junijos”, kuJONAS:
Kaulai, aš JC*r-j11ėių |ayo (jvas,Q q tu
gu_ procesija, kurioje ims dalyvu- Dievui, nieko nesužeidė. Kad
ri būtinai yra jiems reikalin--------------- prašomi prisidėti ir dalyvaudėjau is patyrusių žmonių, fvįrįinil veikimo nepripažįsti mų netik Šv. Vardo Jėzaus panaši nelaimė nepasikartotų, SV. KAZIMIERO MOKYK- t i.
j ga, nes kitaip viens kitų prakad žmogui be akių visuomet1 gutvertoj0T Prie to dar da-'draugija, bet visi vyrai, taip girdėjau iš bažnyčios komiteLOS ŽINUTES
X S. L. R. K. A. 87 kuopai d(,da sP''Kinti ir užgaulioti.
būna tamsu.Ar tiesa?
dėsiu viduramžių filosofų ku- kaip praeitais metais, ir kaip to, kati Polį Co. tuojau prain smiliu
' rengia metinį balių
spalių 9S
281 .Spirgutis užsipuolė ant CibuR AULAS: —Žinoma, tiesa, nigaikštį šv. Tomų Akvinietį, praeitų sekmadienį buvo pa- dės taisymo darbų, nes reika- Mokyklos vaikučiai ne tik (Į, 7.30 vakare, Sūnų Lietu- : k°, ka<l jis mane užgavęs savo
nes jei akių neturi, kaip gi kuris Dievo buvimų įrodo skelbta iš sakyklos. Visi vy- linga, kad iki 40 valandų at- savo darbuote prisidėjo prieĮV0S svetainėj. Visus prašo at- korespondencija, bet tas užsi
Rep. laidų būtų baigta, t. y. iki la- parapijos bazaro, bet ir patys ilanky(i
Ausis puolimas ir koliojimas buvo
matysi.
* j taip: Visupirmiausias ir ai- rai turi turėti žvakes.
1 nereikalingas, nes Cibukų gejpkričio 27 d. Iš klebono nu-’ surengė savo, tai yra “ vaiku- ,
JONAS: — Tat yra tiesa ir škiausias žinomas kelias, ve
su tavim, Kaulai; neturi akių, dantis prie Dievo pripažinimo, . Nors jau buvo rašyta, bet 8irdau> kad Pcr
P8"10^' cių bazarelį”. Stebėtina buvo, 1
run DITTCDIIDPII rai pažįstu, jis geras ir rim
11U 111 I uDUnUlI tas žmogelis. Cihukas nenorė
nematai tiesos. Katalikų Tikė paeina nuo judėjimo... Pirmiauin(,ga|ill praleisti progos ir a5;slus sakys garsus pamokslini kaip jie mokėjo užimti paskijo mane užgauti, bet prijung
jimas tiktai ir remiasi autori turėjome - kas juda tas tu- nuprid5j(,s sav0 prie a. „ wiI. nkas, tik dar nepasakė jo va-' rtas vietas ir kaip pavyzdin
(McKeesRocks)
damas prie žinių ir biskntį sa
tetu. Tas autoritetas susideda vi turėti priežastį, o visas pa liani J. Hughes laidotuvių. H,rdo- z'ngeidu, kas toks! Aida gai pasielgė. Jie turėjo taip
vadinamų Amerikoj “good Iš patikimų šaltinių teko tyros arba sveikų juokų, kad
iš mokytų žmonių; visi moks- Saulis — žemė, žvaigždės ir tikrųjų, tokių laidotuvių mū- į
visi
kiti
juda
—
todėl
turi
bū

time”. Ypatingai linksmai lai' sužinoti, kad Dėdula, Giliukas žinios būtų įvairesnės ir būtų
lininkai tvirtina Dievo būvi
sų bažnyčioje dar nebuvo. Jis
ti
galingas
judintojas,
kad
vikų praleido žaisdami bingo. ir Spirgutis turėjo slaptų be- smagesnės pasiskaityti. Spir
mų
__
užsitarnavo tokio paskutinio
Autoritetiškiausia grupė y- aus kartu aprūpintų, tai yrulp,^^ nes buvo tikrai
Tokiu būdu visi pasilinksmi-Indrų pasikalbėjimų kas link guti, vadovaukis daugiau kan
Lietuvių Vaizbos Butag spa no ir parapijos reikalus parė-į rankiojimo žinių-žinelių šioje trybe, nes kantrybė yra viena
ra Romoje, \atikano Kongre- Dirvas.
Kun. J. V. S. p'avyZ(tingas žmogus. Nors bugacija sako: “Šventoji, Kata-j
vo alderinanu 16 ivardos, bet lių 22 d. Piliečių svetainėje mė. Tikimės, kad užaugę bus kolonijoje ir apylinkėje. Die- iš didžiausių dorybių. Šiais, vŪkiškoji, Apaštališkoji Romos
nesigėdijo kas savaitę eiti iš- suruošė “Gedulos Dienų” žu- ištikimi Šv. Kazimiero parap.‘Ve duok, kad tasai jų pasikal- patingai Šventais Metais, mes
j liejimas išeitų į naudų. Iš tik- turime kantrybe apsiginkluo
pažinties ir beveik kasdieni'’“^ mf,s” lakto” didvyri« parapijonai.
Bažnyčia tiki ir išpažįsta, kad
_ • v r-- . • •
» ,
. IDariui-Girėnui paminėti. TžaX Pereitų savaitę minėjom rųjų lengvai čia galėtume su- ti. Kristus yra mums pavyz
vienas yra Dievas, tikras, gy Netikėtonis aplinkybėms su-.P*
10 sv' L°mumjos. Arba sta-1 ....
— —
nginę
kalbų
pasakė
P.
Pivalaikraštyje apie vaikučių pri-įdaryti nemažų korespondentų džiu, nes, nors ant Jo spjau
vas, Sutvertojas ir Viešpats sibėgus esu priverstas pasi-‘iCOas aPe^>» rožančių bažnyronas,
Vaizbos
Buto
pirminin

aidėjimų rašyme trumpų ras- štabų po priežiūra mūsų gerb. dė, Jį plakė ir kankino, viedangaus ir žemės, visagalis, traukti iš “garbingos” “Pitts-atkalbėti. Niekad nepakas.
Kalbėjo
trumpai,
bet
ritelių apie “Susisiekimo page-(klebono kun. Vaišnoro. Aš ir- nok Jis meldė Savo Dangišamžinasis, neapribuotas, tobu hurglio Lietuvių Žinių” reda- |niirsiu reginio praeitais me-,
Daaiškino dienos tikslą
ktnrinnc vietos Tat sn šiuo tais, kaiP 3is 8U žvake rauko- '
&1 Paa,sk n° dienos tikslų. rinimų”. Paikučiai dėjo pas- gį noriai prisidėčiau ir dar kojo Tėvo, kad jiems dovano-,
las....”
ktonaus
vietos,
lat
su
šiuo
,
’
h j__
Kiti
kalbėtojai buvo: Mr. Tur- tangų, kad kuogeriausiai juos; pasikviestume Artimų, Para- tų, nes nežino kų daro. Šie
KAULAS: — Ar visi kata numeriu užsibaigia mano vi- J
a1?'*™ procesijoje KrisMažį
ir parasyti. Jau išrinkta tinka- pijonų, o prie jų atsirastų dar laikai yra neramumo, pagielikai vienaip tiki į Dievų?
“
Pittsburgho,^
Karaimu
švente,e...
Nors
I
•
.
’
. sas reikalas su
Elsworth, Pa. miausi is kiekvieno skyriaus koks kaimynas ir kaip berną- ^os ir nepasitenkinimo laikai.
JONAS: —4 Kitaip negali Lietuviu Žiniomis”. Kas atei- ,uzlmtas politika ir kitais įvaitikėti. Tiki kaip Šv. Bažnyčia tvie ims redaguos tai natvs riais reikalais, bet surasdavo iPastarasis turiningoje kalboje,ir pasiųsti komitetui. Lauksi-’’tant sudarytume virš pusės tu(Tųsa ant 4-to uusl.)
ty,e ,as redaguos, ta, patys
. dieniĮ ipare.škč, kad laetuva fkra. me sėkmių.
mokina.
redaktoriai pasisakys.
Nuo,
X Išgirdę vaikučiai liūdną
R AULAS: — Jonai, man at šios dienos už jokius raštus atlankyti 8’- Sakramentą. Ka buvo ir tebėra didvyrių žemė.
rodo, kad sunkus yra dalykas bei žinias neatsakau ir nieko |da dk nžeisi į bažnyčią, žiū- Tarpais programų pamargino • žįnį,b kad gerb. klebonas kun.
Vaišnoriūtė, piano solistė, Se-!, m. J. Kazėnas sirguliuoja,
būti kataliku, nes žmogus yra hendro neturiu.
rSk' kaR nė kas> bet ^ghes
suvaržytas; jis turi daryti kas
v
• pareikšti
-i v,, kalbasi su Jėzumi Šv. Sakra- nulio choras, Karužos orkestrą | rei§kia savo simpatijų ir tro- 1 Suprantamoj kalboj išdėstytas svarbiausias Lietuvos ir
Šiuonu• dar
noriu
Amerikos žinias ir politikos, tikėjimo ir nūdienio klau
pasakyta.
.
.
•
mente. Labai gražu, kad lie ir Sadauskas gražiu maloniu kšta kad greit pasveiktų.
davo dėkingumą visupirma p.
. . .
”. .
. ,
balsu.
Tik
gaila,
kad
Sadaus.
simus;
JONAS: — Kaulai, nepažį T
v • ,
. . tuviai taip gražiai pasirodė ir
X Sekmadienį buvo paskel 2. Kasdien įdomias vyr. redaktoriaus diskusijas apie dienos
L.
K,
u,u.-,u,,
kurs
man
šute,.
k
as
nepritaikė
“
Gedulo,
Diesti laisvės. Tada ir yra tikro
klausimus;
Lietuvių Ži1
nai” atatinkamu
atatinkamų dainų, kas bta apie iškilmingų apvaikšji laisvė kada darai tai, kas ke. “Pittsburgho
, , . .
tam, kurs visiems tarnačiojimų
Kristaus
Karaliaus
3.
Žinių
skyrius iš visų lietuvių kolonijų Amerikoje;
mų redaktoriaus vardų,
varną, jas
rimtam klausytojui erzino auJ ’
.
,
yra autoriteto pasakyta. Jei
nenuilstančiai rėmė ir dėjo pa-1
/
v. .
!sį. £ia Rįe(ja “Avė Maria”, o H'entes- 1 er
dien9 bns 4. Parinktas įdomias ištraukas iš Lietuvos laikraščių;
tu būtum gydytojas, priklau
„irglioLie- "c,sklaf^. «ra21al .,SPn.ož a-'Aia
įstatytas adoracijai Šv. Sak-' 5. Parinktus juokų skyrius (garsusis prof. Kampininkas);
kad “Pittsburgho me• visu tautn ir tiWK„ Čia tuojau užtraukia “Naujo-įii,v“lJl“B
sytum gydytojų organizacijai, ,stangų,
tuviu Žinios” sėkmingai eitu Zrnon1^ '1S1J tautų ir tikybų,i • „
;ramentas. 3 valandų popiet '6. Kasdien rinktinos beletristikos ar poezijos skyrių;
kuri
programai
turėtum daryti taip, kaip br-1.
?
‘ . ‘ .v..gT
* pilnutėlė. Skaitlingos minios I’11 S^y116 • kun nroarramai
7. Įdomius straipsnius specialiai parašytus “Draugui”;
Suplikacija ii ki- g Sveikatos skyrių, per kurį dykai galima gaut patarimij
ganizacija nutaria - tai yra |lr, b,,t’ !<?Om,0S- A!'.ln’Leon“-. lydėjo į amžino poilsio vietą ”rtik» Išėmus šiuos ir kitus bus giedama
.
.
.
t/\cj r»riTQ i l/intAc 4ni Jinrtm
*
•
•« .
*
*
apie sveikatų;
autoritetas. O jei nedarysi, tai ^dai, ilga, nepamirsiu tavo tiKalvarijos ka
kur jau maž“s netiksli,mus, programa tos pritaikintos tai dienai gie
smės. Vakare visi vvrai daly- 9. Kasdien įdomius paveikslus ir juokingus piešinius;
.busi
- . išmestas
..
X iv
...
kro draugiškumo ir širdingos i
ibnvo U
irraži
turininca
rš organizacijos.
įo senute
razi ir
turininga.
nuo seniai ilsisi jo
senutė mama-’DUVO
DUV0 grazi
ir ™rinmga.
!
proeesi joje Rn ‘žvak^miSe 10. Vėliausius pranešimus iš parapijų ir draugijų darbuotės;
Jei būsi advokatu, taip pat tu- Param08
mytė, senas tėvelis. Per šv. MiDar vienas dalykėlis, kurio' Piaeįtų metą labai gražiai pa- 11. Pagarsinimais patarnauja tiek garsintojams kiek skai
rėsi priklausyti advokatų or- Taipgi tariu širdingiausiai gįas mūsų vargonininkas Me- negalima užtylėti, nes dauge-[sirodf> tat ir giemet tiki,nns5
tytojams;
12.
“
Drauge” lietuviška visuomenė randa vienintelį tautinės
ganizacijai ir klausyti jos jočiu visiems korespondentams-^onis labai gražiai liūdnas mi- liui pastebėjus nelabai jaukiai ;tajp pat pasirodys,
ir tikybinės minties dienraštį Amerikoje.
autoriteto. Kitaip nebūsi* ge- ėms, reporteriams-ėms, kurie šias pagiedojo. Grabnešių tar atrodė, kuomet kunigas sako
kran8*°Je šventėje
ias advokatas. Katalikų Baž- raštais padėjo “Pittsburgho !pe mačiau du lietuviu: Petrų turiningų, gražia, patrijotinę'. *
UŽSISAKYKITE — IR JUMS IR MUMS PAGELBĖS.
nvčia visiškai remiasi abtori- Lietuvių Žinias” padaryti gy-j---------------------------------------- į kalbų, užpakalyje pas duris i1' vaikupai žada pagarbinti Drangas” metams $6.00; pusmečiui $3.50; trims mėnesiams
4
$2.00; vienam mėnesiui 75c; per išnešiotojų — 12c į sa
tetu. Štai, kų sako šv. Povi- voni is ir įdomiomis. Ačiū vi-.visų atsiprašau. Dirbau, kaip Juozas Bulevičius, Sv. P,a„. | Kristų Karnlią dažnai aplanvaitę. Lietuvoje metama $7.00.
._ i.
— ikuo
— xiu
las: “Nes Dievo rūstybė ap- riems,
kas
tik —
prisidėjo- mokėjau, padariau tai, kų ga ciškaus Vienuolyno Rėmėjų Rydami Jį ftv. Altoriaus Sa
Laimutė
sirciškia iš dangaus ant kiek- te prie “Pgbo Liet. Žinių” lėjau.
Centro raštininkas, uolus Vy kramente.
vienos bedievybės ir neteisy palaikymo.
tis, “Dirvų” ir “Naujienas”
Visiems ačiū ir su Diev'.
bės tų žmonių, kurie Dievo Ant galo, jei savo nevyku
Kun. Magnus J. Kazėnas, pardavinėja. Kaip sau norite,
2334 S. OAKLEY AVENUE,
tiesų laiko neteisybėje; nes siu “redagavimu” kų nors
'“Pittsburgho Lietuvių mūsų Juozas šį sykį katalikų
kas yra žinoma apie Dievų, pažeidžiau, tai fiiuomi viešai
Žinių” redaktorius tarpe labai prastai pasirodė. Į
Chicago, Illinois
juose yra apreikšta dėl to,
kad Die\ps jiems apreiškė.
BT UNJIS tlCHAKD
SOUIRE EDGEGATE-— Yom Caa'AtM Up .All o< Her Te»tinftmy ind Not Get tlie
Nes kas Jame yra neregima
darosi regimn nuo pasaulio su
tvėrimo per išmanymų, kurį
duoda sutvertieji dalykai, Jo
Amžinoji galybė ir dievybė;
bet pažinę Dievų negarbino Jo,
kaipo Dievo, ir nedėkojo Jam,
bot tapo tuščiais savo svajo
nėmis ir jų neišmintinga šir
dis aptemo, nes sakėsi esą iš
mintingais (puikybe) tapo
paikais”.
KAULAS: — Ar gi tai žmo
gus galėtų pripažinti Dievų iš
šio pasaulio?
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JONAS: — Ranlai, tegul
tau atsako šv. Augustinas, di

džiausias Bažnyčios

autorite-

w1

V.

‘DRAUGAS” PUB. CO.

Ketvirtadienis, spalių 36, 1933

D SA U G A S
tas kaip tik tinginystę. Žinių lankyti kuodažniausiai bažny- Čiau nrosų tautiečiams sušilai- dujinio 40 valandų atlaidams,
gi čia rastųsi užtektinai, kad čių ir vakare dalyvauti proce- kyti nuo važiavimo į Youngs- Viena Sesuo mokytoja, pasilitik būtų jas kam surašyti. Aš
sijoj. town’ų darbo ieškoti. Ir vie- kusi mokykla prižiūrėti tirųlabai mielai patarnaučiau, bet1 X Viena mūsų bankų, kuri tinių daugelis be darbo, o ki- šiai atliko gesinimo darbų.
viena — senas, nebeprimatau, buvo uždaryta nuo kovo G d., ti, nors dirba, bet nepilnų lai-'
S. M. A.
o kita nekaip temoku rašyti, neužilgo žada atsidaryti ir da- kų.
•••••*
WE8T END PITTSBURGH 1!'fat, gal, redaktoriai• mano ra- ’
Ij pinigų išmokėti. Tai links-----------McKeesRocks)
štų neĮianorės priimti. Šiuomi nia naujiena. Daugelis lietu-' X Prez. Koosevelto supirkti
noriu paraginti jaunuolius la-įvių buvo pasidėję joj savo kiaulių lašiniai jau pasirodė
(Tųsa iš 3 puslapio)
Įbiau užsiinteresuoti katalikiš-, pinigus.
‘šioj kolonijoj. J. A. Valst. Ag-Į

Pittshiirgho Lietu
viu Žinios

KONCERTO MARGU
MYNAI

instrumento visuomet publikų naujinti pasaulį, nes jis turėpatenkina. Jauniausia iš visti 'jo didesnį panašumų
į patį
programoje V. Vaišnoraitė, ku Kristų. Jis yra tikras Kataliri ypač svetimtaučių tarpe y- kiškosios Akeijos veikėjų ide
ra munažai pasižymėjusi piano alas.
gabumais. Išrodo, kad Vaizbos
Šv. Pranciškaus Seserinis aButo pažadėjimas, jog vakupaštalavimo darbas irgi yra
ras bus tokis, kokio Pittsbuypatinga gyveninio užduotis,
rgli as dar nėra matęs, bus L'
., ,.
...
* w_ |Ta uzduotj seserys pildo sulig
Rep. 'savo išgalės ne tik įsteigtųjų

X Spalių 27 d., 8 vai. tuo- rikulluros departamentus, Wa- į
Mažiausias prasikaltimas mus k&ja spauda, jų paremti ir pla
i mokyklų klasėse, bet ir baž
-le> Mickūnuitės koncertui
erzina ir iš to pradedame bar-įtinti. Ypač rastais, žiniomis iš, jau po pamaldų, bažnytinėje j sbington, D. C. prisiuntė ke-i
nyčioje, svetainėse, arba net
tis ir koliotis. Bet tie'barniai katalikiško veikimo pasidali-'svetainėje bus bingo parapitūkstančių gabalų (salt artėjant, vis daugiau ir dau
(Tųsa ū pusi.)
ir koliojimasis nieko gera ne-lnti su kitomis kolonijomis. jos naudai. Visus kviečiame pork) po 2*4 svarų vienam giau išeina aikštėn, kad to va
karo
programa
bus
pilna
viso

gabale
ir
išdalino
apskrities
duoda; priešingai, atbaido ki-i^nU* tai malonu iš kitur skai-'atsilankyti,
Šv. Pranciškaus pasekėjai
įvairenvbiu. Be viešnios.
tus nuo skaitymo tų žinių ir tvti, kaip ten darbuojasi, o iš I
administracijai, kad išdalintų kių,. ..
... , ,
. . , iturėtu stoti priešakyje visų SUGRĄŽINKITE JAUNYS
Spalių 15 d. buvo konfeMickunuitės, kuri ta-1., ...... .
.
savo sričių bedarbiams. Kiek artistes
žinelių. Žinias teisingas ir šiek ntūsų kolonijos kaip ir nieko.'
.
.
.,
[Katalikiškosios Akcijos apasTĖS DIENAS
ir
metinis
susirinkivienas, gaunantis
.
tiek satyros arba juokų, jos' Kaip nies is kitų nekartų pa**
vienas,
gaunantis pašalpų,
pašalpų, svsv- me koncerte pasirodys
yru pastebėtinas vais
litas tretininkių. Klebonas pa- , VSii
lin5fo;c lašiniais,
|oS;„;u^ gau burglie pirmų kartų, yra ja1i
‘‘ Šv.
. Pranciškaus gyveni- tasNL'GA-TONE
kiu O11
su „
minėtais
dėl ligonių Ir silpnų žmonių. I’o
būna įvairesnės ir smagiau! simokiname, taip gal kiti iš
j
j
me
Kristaus
sekimas
nepasito kaip jus J) vartosite vienų savatt. .
sakė gražų pamokslėlį ir davė na ir instrukcijas, kaip ir kur nemažai pasižadėjusių <k... ...
.
....
jiastebeslte abelną pagerėjimų ir
skaitomos. Spirguti ir Cibuke, mūsų veikimo pasimokytų,
... . .. .
•*_ bko vien tik idealu, bet as- jus
jeigu Ir toliaus vartosite, jus atgau
DMė gerų patarimų. Mūsų tretimn- Ka|i]na
va,.l(,t, vauti ir vietiniu muzikaliu e-1
. .
.
.
.
paduokite viens kitam rankų
.
...
.c .
meniniu gyvenimu ir viešoje site savo normalių sveikatų ir spėkų.
km draugijėlę, kuriai vad. ga-lvirimei kepim8 ir kitaip Tas g,j. ri
Pirmutinis
vra
A.
Sadaus,,
; ,. .
.
Jokie kiti vaistai neturi tokių pa
ir pamirškite praeities išsirei-!
"Pgho. List. Žinių priera...
",
v
,
idvasios
tobulinimo
darbuotėje
stebėtinų istorijų kaip NVGA-TONE.
bi, enrginga ir dievota pinu. viskas su,R,ta . ,2
f„ ku, baritonas, kurs žada su-,.. , ✓
...
Per 45 metus Jo gyvavimo milijonai
škimus, klaidas ir, paėmę ,
Jei jaunieji nerašo, tai,
... .
. ,. ..
jis buvo lig antras Kristus. moterų
ir vyrų atgavo savo sveikatų
(J. Miniotienė, eina vis stipryn *
,
.
.,
sunikusius
nustebinti
nepapra
’
1 •
Žodžiu sakant, musu prezidenbaltas rankeles plunksnelę, ra- į t amstėle, rašyk, kaip moki, o
Kiekvieno.
Šventobi
orwerHni/> Gr
spėkas, nuga-tonl parduoiiak\ lt no.
t
mojo
gyvenini.
,
.
nia8
vlsose
va&tinyčlo8e. žiūrėkim,
ir stipryn. Dieve padėk joms
n(. ,ik
5e|pia j,Mlarbiu.s
gražiomis dainomis. Tošykite bendrai rankiodami ži-lutes visas Tamstos žinias su
randame karštų uolumų Kata-1*9“* šautumėte tikrų nega-tone.
1
i
| Netilkite pavaduotojų, nes jie yra
nes daug gera nuveikia.
•J. Vainauskas 7Vlofono
bet dar mokina, kaij) vartoti
mas ir žineles ir talpinkite į naudosime. Tuomi prisidėsite
..
.
..
XT
,,
o
.
,
T
.
likiškoje
Akcijoje
vienu
ar
ki-'
bevertės.
‘Lakštingėle
artistas is Nortli Side. Jo viduodamų maistų.
jas į “Pittsburghb Žinių” nu-.Pr*e katalikiškojo veikimo,
į tu būda, bet vienam Sv. Praprie katalikiškos spaudos paX Čionai pasirodė vienas ! krūmas ant šio retai matomo nciškui buvo Dievo skirta at
merj.
X Praeitų šeštadienį judai- laikymo. O tai didelis ir garsave vadinus studentas iš ko
kio tai katalikų universiteto,'
dojome a. a. Antanų Tunaitį. Įbingas darbas.
Velionis buvo rimtas ir nuolai
Kiekvienas žmogus, daugiau pardavinėdamas ir užrašyda- ,
dus ir vienas iš senesnių Šv.
ar mažiau, yra savymeilis. Sa mas kokius ten mėnesinius žu
Vincento parapijonų. Amžinų
i ve gerbti, branginti savo gerų rnalus (magazinus), taip pat
kolektuoja nuo žmonių jiiniatilsį jo sielai.
is mus jiaiajii.jos darbuo vardų kiekvieno žmogaus jiaX Praeitų šeštadienį Bingo
reiga. Kas savęs negerbia, tas gus sakydamas: “Noriu bai
tu aptilsta, tai vėl sukruNesirūpink niežėjlvakaras sutraukė linksmų žnio
nėra vertas jiagurbos. Tačiau, gti mokslų į kunigus”.
ida. Tai čia, tai ten moterėlės
mu.
pleiskanomis,
JUOZAPAS MAROZAS
nių būrelį. Tarp jų ir aš liuksave gerbdamas, nemanyk eIšbėrimais,
spuogais
Patarčių
šios
kolonijos
mo'kngždasi, tariasi kų nors pra
Mirė spalių 23 d.. 1933 m.,
Ir kitais odos negerumais. Tik
sminaus ir, laimėję^ paltį lašisųs už visas išmintingiausias. ’terims ir vyrams štai kų. .Jei
12 vai. dienų, sulaukęs 20 me
lieti, Bingo jia’lošti, ar kų. Lau
gauk gydant) antiseptiką Žemo—
tų amžiaus. Gimęs l'bi’eagoje.
nių, turėsiu kuom ęrikinę koALEKSANDRA
mokyčiausias,
kitiems
nepasie
j
j,ls
nan
ius
toks
save
vadina
saugus.
AptlekOM.
16c.,
80c.,
Paliko
dideliame
nuliūdimekia, kati gerb. klelmnas kun. į
tėvų Juozapų, dvi seseris Ade
Ui oo.
šelę paspirginti, kurių taip
KAZINSKAS
kiama tobulybės asmenybė. utis studentas atsilankytų, pa
lę ir Alina Petrošienę, švogtjrj
Abromaitis tartų žodi, o jos
labai mėgstu.
Stanislovų, tetas Gudulienę ir
Perdėtas savęs aukštinimas y- siųskite jį jras mūsų klebonų,
Mirė spalių 2 1 <1., 1933 ,n.,
Olų Klimauski'enę,
dėdes J.
jau ir “ready to get busy”.
6:45 vai. ryto. sulaukęs 60 mė
X Praeitų sekmadienį kle- j
Baltutį ir K. Marozų. krikšto
ra kenksmingas ir sielai ir kū kuris ištyręs viešai praneš
tų amžiaus. Kibi iš Panevėžio
FOR SKIN iRRiTATlCNS
Rodos, kai klebonas paragina,
motiną .Marijonų Tanikęvičlene
apskričio, Kovursklų miestelio.
bonus kalbėjo apie Misijų die- i
ir
daug
giminių.
,
nui, nes jis veda žmogų į sep žmonėms.
A;nęrlkoje išgyveno 30 melų.
K. J. Žvirblis
Kūnas pašarvotas 4412 Ko.
tai tuojau net smagiau ir vei
Paliko
dideliame nuliūdime
na ir ragino priklausyti prie
Mapleivood ■ Avė. Ijiidotuvės jtynias didžiausias nuodėmes
10 PIECE COSJViETIC
sūnų Jonų.
kli. Kaip girdėti, vyrai irgi ne
vyks pėtnyčioj, spalių 27 d., iš
Kūnas pašarvotas 6734 Ko.
Misijų draugijos. Tai Šv. Tė
namų
S:
30
vai.
bus
atlydėtas
— į puikybę, godnlystę, pa
SĖT $1.97
Artesian Avė. IJiulotuvės jv.vks
snaudžia, jie žada moterims
į Nekalto Prasidėjimo šv. I*.
šeštadieni, spalių 2S <1.. iš na
Tlils Is a Fatnrus Vivant Sėt and lnvo Pijaus XI gausiomis privi
leistuvystę, rūstybę, pavydų,
M.
pa
r
apijos
bažnyčių,
kurio• ludes (am powde.-, (l.Oit; Rha^r, 7Ec,
mų S 30 vai. bus atlydėta J
nejmsiduoti, bent kokį “snioj,- įvyks gedulingos pamaldos
rtssue Crearn Jt.OO, Depilhtory
Gimimo Panelės šv. P. M. pa
legijomis bei maldomis apdo- i
apsiryjimų, tingėjimų. Išdidus’
-----------už
velionio
sielų.
Po
pamaldų
Faclat
Astrlngent (1.75. Bath Sftlt t.00,
rapijos bažnyčia, kurioje įvyks
keiį” surengti. Tai labui gra
lips
nulydėtas
j
šv.
Kazimiero
Toliet
Watnr ll.’S. perfunie (2.75. Brilgedulingos
pamaldos
už
velionio
vanota draugija. Katalikų Mi
amatninkas, nors amato ir ne<‘ia Šv. Pranciškaus Seserys
ltantlnr 7Sr. Skln TVhitener 77,r. Totai
kapines.
sie'ų. Po paniald'u Ims nuly
žus ir girtinas dalykas lenk
Value (12.00. Speolai priee, (1.97 for all
N'uoši'rdžlai
kviečiame visus
dėtas
i
šv.
Kuzi'inic.j-o
kapines.
sijoms remti. į jų, gali įsira
ten piecee to Introduce tlUs line.
mokėtų, mano esųs tikras sa- veda mažų nauja mokyklėlę,
gimines, drnugus-ges ir pažysNuoširdžiai
kviečiame
tisus
tyniuoti parapijos darbuotėje,
tuiiiiu-inns
dalyvauti
šiose
lai

Vardas
gimini s, drnugus-ges ir pažysšyti kiekvienas katalikas. Ir,'
vo darbo specialistas; išpuikęs !kurių lanko (»2 mokiniai, visi
dotuvėse.
Adrssas ................................
tamtis-mas dalyvauti šiose lai
nes tuomet būna geresnės seNuliūdę: Tėvus, Si-scrys, švndotuvėse.
kaip tėmijau, nemažas būrelis I
pamokytas vyrukas vaizduoja- iš viešosios mokyklos, atsiu
Siunčiame per paštų COD
geris, Tetos, Dėdės Ir Glminėn.
įkmės. Tat, moterys, laikyki
Nuliūdęs lieka Kūnus.
Pinigai grąžinami. Jei
liko tos draugijos nariais.
si visų-mokslo lobynų pavel- iVaujanti S tautas. Lautlate Do
Laidotuvėms patarnauja granepatenkintas.
Laideitivtrns patarnauju gratės, o vyrai nepasiduokite. Vborius J. .1 Bagdonus. Telefo
X Laukiame su neapsakoma j
borluš J. J. Bagdonas. Tele
dėjęs, visų išmintį išaižęs; pui-;ndnuni omnes gentes! Paklaunas REl'ublic 3100.
Bea Van 58O-5th Aveaue, Ncw York
fonus BEI’ublit 3100.
pač šiai- laikais, kuomet jianekantrybe card jauty, kurių
kybės įmvt-rgtas plunksnos kra ę^tij kodėl jie sutiko ateiti į
rengia dvi energingos jaunos rajiijos jiergyvena sunkius lai mtikas mario esųs rašytojas, i šių mokyklų, kai kurie vaikuškus, visi turi stoti petis į pe
moterėlė;
Toji party įvyks I
kuriani nėra lygaus literatų i eini atsakė; “Because \ve \vant
tį, kad jiarapijos išlaikytų, o
spalių 29 d., lygiai 3 valandų :
tarjie; iš jmpų nevarvtina me- to know somvthing about God1
su parapijomis išlaikysime ir
popiet. Sekines tos card par
rgaitė dedasi gražuole ir 1.1. Mokykla įsteigta ir via juilaisavo tikėjimų ir tautybę.
ty paskelbsime kitoje kores
Kas verčia išsižadėti savo kai- koma gerb. kun. M. Urbono
'»k
X
Praeitų
savaitę
mūsų
kle
pondencijoje.
Dėdula
bos, užsiginti tautybės, keisti rūpesčiu. Mokytojos gyvena
bonas kun. Abromaitis buvo pavardę, neigti tikėjimų, veid- netolimam Šv. Juozapo lietuSoutii Side Šv. Kazimiero pa mainiauti, rūstauti, kerštų va- vių parapijos vienuolyne, Du
šaltis krūtinėj arba gerklėj gali būti
pavojingas. Palengvinkite jį ) 5 mi
rapijos 'bazare. Girdėjau, lai- rinėli, atsimesti nuo jiarapi- Bois, I’a.
nutes su Alusterole, "erzinimo siabdytoju"! Vartojant (ienų kartų va
-----------• ijnėjo gražių dovanų. Gal ko- jos* — puikybė. Puikybė yra' Darbui prasidėjus, atsiranlandoje per penkias valandas, atne
ša palengvinimų. Vartotos milijonų
Nors pas mus yra daug jau- !|<ių naujų žaislų ir naujų min- niotina visų niekšiškų žino- da ir naujienų. Spalių 17 d.,
per 25 metus, (tek julenduolus gy
dytojų ir slaugių.
nimo: mergaičių ir vaikinų,
parsivežė mūsų veikimui,
nebegalėdamas
ilgiau
stovėti
gav.s t lai bų — tikras piktosios
»
galinčių ir mokančių gražiai jį$u įuo buvo Vitartas, Naujoant siljinn kojų kūrenamasis
dvasios padaras’.
piunksnų vadžioti, gražių strai Kas ir keletas kitų. Galima ti«**_______
pečius trukšmingai nuvirto.
A.
A.
jisnelių jiarasvti, bet man at- Ipėtis, kad kai mes kų nors
Spalių 17 d. kun. Jurgutis: Vaikučiai tuo laiku buvo iš
JUOZAPAS SARKAU3KAS
^2rodo, kad visi tinginiai, nes parengsime, sautsaidiečiai j)us buvo išvažiavęs į Beritleyville, vesti bažnyčion mokytis gieMirė
KjialiiĮ
23 d., 1933 m., 7 vai. vakare, Kniaukęs
jei is tokio būrio neatsiranda, |HUS atsilankys. Girtina kai Pa., pas kun. Mišių, į šv. Lu-,1
apie 4+ įlietu ainžiuiis. Kilo iš Kauno rėdvbos, Telšių
Jiad kas savaitę paduotų ži- vieni kitiems padeda, vieni ki ko atlaidus ir Pittsburglm
ajiskr., Plungės jiaraj)., Stanelių kaimo. Amerikoje
nių iš mūsų gyvenimo ir dar tus paremia.
Kišutis provincijos lietuvių kunigų
išgyveno apie 25 melus.
ViM
buotės į “Pittsburglio Lietu-1
Paliko dideliame nuliūdime <ln pusbrolius, Ailoimj
mėnesinį susirinkimų. Girdė''
VIOGK
ir
duozajiij Yalauskus ir ju šeimynas, krikšto sūmj
vių Žinias”, tai jau ne kas kiX Visi laukia iškilmingos jau, kad kunigų pasitarimas
Atloitnj YalttUskij, diaugiis-cs, jiažįstamus-mas ir gi
Kristaus Karaliaus dienos, ku judėjo pakeltu ūpu ir pateikė
Enjoy life. Be
mines.
li jnijmola sekmadienį, spalių nelauktų surprizų.
FmI
V.
Kūnas jiašarvotas Lacliatviczių koplyčioje, 1439 So.
/
Į 29 d. Mes norime ^tų dienų išvns
49(li C'ourt, Cicero,'“III. Laidotuvės įvyks šeštadienį,
MYKOLAS
YURKUS
* reikšti savo meilę Karaliui ant
spalių 28 d., iš koplyčios 8:30 vai. bus atlydėtas į
Itadway9N PiIIm
M ir,' spalių 23 ,1.. 1933 >n„
CCbe Vrgriable Lakatlve)
(karalių, parodyti pasitikėjitšv.
Antano
jiarapijos
bažnyčiij,
kurioje
įvyks
gedulin

12 vai. dienų. milBukęa pilsiu
amžIaiiM. Kf,i> Iš Kretingos apgos
jinmaldos
už
velionio
siely.
Po
puntaldų
bus
nuly

nk \UVEDŲ 1 mų. kad be Jo nieko negali
sk|... Kartėlio.s purap.. Nnuso<lės kaimo. Anii-rlkoje Išgyve
dėtas į Šv. Kazimiero kapines.
me nuveikti, kati Jo žodžiai
J mifaų miestų pradėjo lun
ni 25 melus.
nrtt
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges
Paliko
<11.1,-Ibi ine niilln.llme
Linija “Ieškokite pirma Dievo ka kvtis kai kurie lietuviai dar- i hrolĮ
MtM
Jonų ir brolli-nį Marijo
ir pažystnnnis-mas dalyvauti šiose laidotuvėse.
nų. broli 4'runclškų Ir brolienę
ralystės ię Jo teisybės fr via ibiu ink ai iš unglekasyklų svi
Ameliją, pnss, s. rę Barborą Pi
Nuliūdę: Pusbroliai, Krikšto Sūnus, jų šeimynos ir
“BALTASIS ŠVEDŲ
pirienę
ir švogerj Kazlmlsrą
tai bus jums priduota” vieš- čių ieškodami darbo. Mat,
giminės.
Pipirų; o Lietuvoj brot) JuoLAIVYNAS”
CIT!
r.upų ir brolienę Magdelenų Ir
Laidotuvėms jiatarnauja graboriai Lacfiatvicz ir
Mūsų prieš kelias savaites kai kuGreita kelione ) netari} per švedijiį. patauja mūsų širdyse.
gtmrnes.
BOBUTĖ
Udvjtl teplaukia iŠ New Yorko
KOnas pašarvotum 4.532 Ko.
Sūnui. Telefonai CANal 2515 ir Cicero 5927.
klebonas jtaskelbė iš sakyklos rios plieno išdirbystės buvo
l’Vr 97, gal.- W. D7th Hl.
Honore St.
laiblotuv.'a Įvyks
ATEINA
penktu,II,-n,, spalių 27 ,1..
Iš
ijtllKd'n'MJMiHOliJr . ... IsipUr. 29 kati tų dienų jis išstatys šv. per vietos laikraščius jtuskelnamų X vai. bus atlydėtas t
*GHII*SH4)I.M ................ GniiMliln «
Sv. Kryžiaus pa rupijos bažny
♦Kulėdų Ekskursijų į Lietuvą - Sakramentų prieš pirmutines busios, kati ims daug naujų
čių, kurioje Jv.vks gedulingos
pamaldos už velionio sielų. Po
Dl.leJI, balti lt gulbes laivai. Mrd- j Mišias ir bus išstatytas visų darbininkų. Praėjus paskirtam
pnmuldų bus nulydėtu* |
Sv.
Tyros, Alikloa, ■rsOtes
vi* ir- gerai ventiliuoti kambariai.'
7:30 vai. laikui, priėmė tik keletu ir tai
Kazimiero kapines.
Ki-.kinCje: judoml paveiTcslal. koncer-1 dienų, kad vakare
GRAUOfl AJLTB
Nuoširdžiai*
kviečiame visus
tai ’r Šokiai, ltellaujant “Ilaltuoju i
gimines-, drnugus-ges Ir pažys
švedų ’ Laivynu,” kelionė būna per (.viskas bu:- iškilmingai baigtu: seniau čionai dirbusių. Dabar
Tr« didelis tartos
VARTOK WELDOltA TABLET1 8
tamus.nias dalyvauti šiose lai
trum pu.
jianiokslu, jianialdomis, jiroce- keletas jilieno ištlirbystės de
dotuvėse.
---- o----Murins
ralo,
trelnlna
gaivina
Nnllflde;
llrollrJ, Brolienės,
Kreipkis į vietini agentų, arba
A p tiekose Knygutė su paveiks
Įsij> ir jinbihniniiiiu. Mūsų kle- partamentų vėl sumažino darbe pavojaus. Jus Ją pamėgsit*
Ibisseserė, SvofferlM ir .Giminės.
lais
2 4 puslapių "Hlstory of RheKnyga “Eye Care" arba “Kys
SWED18H AMERICAN LINE
l*ii,lotuvėrus patarnauja gradmatlsm" dykai. Kreipkis J:
bonas
taij)
jiat'Tagino
visus
tų
bus,
o
kiti
visi
sustojo
dirbę
Betuilj"
ant
pareikalavimo.
(KI N. w»rlttgan A-v e., Clileago,
borlus
Ežerskčs.
Telefonas

BRIGH1WOOD, PA.

j

BRIDGEVILLE, PA.

BRADDOCK, PA.

žemo

HELVETIA, PA.

ll.no,

Don’t
neglect
Colds

HOMESTEAD, PA.

on , your

(net.

wide-awake

YOUNGSTOWN, OHIO

tlnnH

to

impunrin

Your
you

lh.

poioon-fm

priimti šv. Komunijų, ueapribotam* laikui. Tat patar

Uoukvard

9277.

VourTyES

M.™ O., Dpt. ft J., 91. Okto Su, Chtar>

by

(net

of

comtijMlion.

blood

will

giv.

"P«p.”

R.liabl.

dienų

in,«,tinal

r.a..d

At

Your

OniRjiist

KELBOMA OORP.

Denk S, AUa»Uc City, N. J.

PBlnbis

Ketvirtadienis, spalių 26, 1933
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LIETUVIA1 DAKTARAI:
tais, kurioje iki šiam laikui ,
LIETUVIAI
DAKTARAI:
Amerikos
Liet.
Daktarų
Draugijos Nariai I
sėkmingai mokina Seserys Pm j
Tel. LAFayette 3057
nciškietės.
Ofiso: Tel. C AI, ūme t 4030
1923 metais netoli bažnyčios^
Res.: Tel. UEMlock 6286
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
ant C ir South gatvių pasta j
DENTISTAS
X—SPINDULIAI
(Tęsinys iš 4 pusi.)
tytas labai gražus ir didelis j
1446 SO. 4»th CT., CICERO, IK
Utar., Ketv. Ir Pėtn. 10—9 vai.
pradėjo apsigyventi apie 187b seserinis mokytojoms vienuo ant kiemo parapijose, kur Se
3051 West 43rd Str.
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS
3147 SO. HALSTED ST., CU1CAG4)
(Trio
Archer
Avė.
netoli
Kedsle)
metus. Bet, luitui bėgant, skai lynas.
serų mokytojų neturi. Tokių Valandos: nuo 2 Ik. S vai. vakaro
3147 So. Halsted St.
Paned., SerečL Ir 8ubaU 2—9 vah
Ofiso
valandos: 1-4 ir 6-8 vai. vak.
Seredomig
Ir
nedėliomis
pasai
|čius pudidėjo tiek, kad jau Parapija turi dvejus kapus. misijų Seserys Pranciškietės
sutarti
lteildeucljos Ofisas: 2656 U.ttULb SU
3v. Kazimiero 1884 metais pradėta rūpintis Taigi 43 metų sukakčiai pa turi daug. Šiemet katekizaviValandos: 10—12 ryto
Tel. LAFayette 6703
apie
gavimų
lietuvio
kunigo
mo
darbų
jos
pradėjo
vesti
Šv.
Pliouc
GltOvehin
04)27
Seredomls Ir Nedėliotais pasai sutarti
minėti, buvo surengta vaka
Parapija
Valandos: 2-4; 7-9 P. M.
ir statymų bažnyčios. Kugpili rienė parapijos salėje. Gerb. Valentino parapijoje, kur kle.
.
. „
„
.
- Trečiadieniais Ir sekinu d. susitarus
Tel. L Aluje t te 7650
Vai.: 2 iki 6 popiet, 7 Iki 9 valu
Grybų bankietas ir šokiai. eio mėn., 1888 m., Malianojaus kun v Matulaitis, iš St. Clair, bouauJa Selb- kuu- J- Plklltls-1 nn i u/ u įnyCU/iPY
parapijų
apėmė
kun.
Petras'
utkall
^j
o
mA
i
dę
stan
’
s
Nite
Cia
yeserims
pavesta
149
šie,
Ulli
Ji
„i
KAU
ll
Y
v
I
u
K
Office. 4459 S. California Ava,
— Spalių 29 d.. popiet ir va
Abromaitis,
gavęs
paskyrimų
]lawks
or
kestra
griežė
“
Amelo8
»
nuo
6
iki
18
metų
Amžiaus
'
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas
Nedėlioję pagal sutarti
kare įvyky grybų bankietas ir
6850 SO. U'ESTERN AVĖ.
Pliiladelphijos arkivysku-«/.- jaunimas, atstovaujantis netik
Chicago, 111.
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
šokiai }>arapijos mokyklos sa nuo
PO P. J. Kyan.
j““
>"» ir
ki‘“
Of. Tel. REFub.lc 7606
4140 Archer Avenue
lėje parapijos naudai. Bus įBOUIevard 7380
Res. Tel. GROvehlll 06111
Vai.; 2—4 Ir 7—9 vai. vakare
Greitu laiku tampa nupirk- griežė lietuviškas meliodijas. tautas. Vienam Dievuliui yra
Re*. UEMlock 7601
vairių valgių ir gardaus alu6917 S. WASHTENAW AVĖ.
Res. 2136 W. 24th St.
čio. Tikietas kainuoja tik 33c. ta 4 lotai žemės ant kampo V. i Baigiant vakarienę kun. P. žinomus t°s Sesei s nuopelnas,
Tel. CANal 0-402
Bankietas ir šokiai prasidės 4 Malianoy Avė. ir C gatvės už Oėsna, vietinis klebonas, pa- kui*
įaikučiKnis ant kiemo
DENTISTAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
vai. popiet ir tęsis iki vėlu-’ $3,600.00 ir tuojau daromas kvietė kun. S. J. Norbutų, iš ^ok‘s
i1 klausant gie-.
2423 W. ALVRŲCEiTE KOAJ)
I
Office
Plione
Res.
auti
Office
ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto
Jesus my, 4712 So. Ashland Avenue PROspeet 1028 2359 Su. Leavkit SU Vai.; 2-5 NedėlloJ
mos. Kviečiame visus atsilan- kontraktas statymui mūrinės Frackvillc, vesti programų. į^°j° j*ems s°l°
susitarus
Vai.: Nuo 10 ryto Iki 8 vakaro
’ God, my Lord, my Ali, how'
CANAL 0706
plytų bažnyčios. Kampinis ba
kyti.
žnyčios akmuo tapo pašventi- liimutinis kalbėtojas bu'°(ican j love Thee as I ought”.
Chief of Police A. P. McLau-<Poetag sakytų> kad
su
oruo rouicvom sois-h
Phone CANal 6122
Rez. VICtory 2343
Maskaradų balius. — Spalių ntas rugpiūčio 30 dienų, 1888
PHYSICIAN and SURGEON
glilin iš Malianojaus. Kun. W.'įojo
,
31 d., Sv. Kaz.rn.ero jmrap.jos mėtau, baznye.a pasta y a su ,
g,
,
2403 W. 63rd St., Chicago
mokyklos svetainėje įvyks kau menu bokalu, got.sk,,, sty „u.,
( Gerb. klebonui patariant ir
GYDYTOJA*
CH’PJIRGAi?
OFFICE HO1JRS:
756 W. 35th Street
2 to 4 and 7 .to 9 P. U.
....
1 padedant, čia taip pat yra stei'
ki., (maskaradų) balius, kur, 54 pcdų pločio .r 100 pėdų U-į. . .... ........
.. .
2201 W. Cermak Roud
Sunday by Appointmeut
ladelphijos diecezijoje kalbėjo .
..
.. ,.
, I
rengia visos Šv. Kazimiero gw.
!
/ giama Marijos \ aikelių Soda-1 Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30
6
1 .......
,on.
, .
. anie tuos laikus, kuriais lietu-1,. .. ,,n
-2. ...
- Valandos 1—3 Ir 7—8 vak.
uarau drauiriios
I Vėliau,
. . ad?J0
.........
. 1hcija.
parap.
uiaugljos.
v. ’ 1894 metais,,6gretailįaį
kelmuti Ameri.. m 30 mergaičių • jau
, jsira.
Office Phone Res. 6107 S. Franelsco
Seredoinis Ir Nedėllixnia pagal sutari*
pastatvta taip pat , .
.
lv. . ' T
,se. Toliau tikimosi daugiau, proupect 2230 -phone Grov. 0951
Ar norite gardžiai pasijuo bažnyčios
REZIDENCIJA
... . . , , , ..
ika ir apie pradžių Sv. Juoząx.
• ••
, ,
..
. . ‘
, Prie sios misijos darbuotes
kti? Ateikite į šį kaukių ba murinę plytų„ klebonija.
6631 S. Calilorma Avė.
w
„ 1 po parapijos. Adv. M. J. Rvan i ,
• •j i
i- ><• • rz*
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Netoli nuo bažnyčios ant \Y.1 . L ,
•
.....
‘ • Idaug prisideda p-le Maria Zilių, kuris rengiamas parapijos
Telefonas REPubUe 7868
PHYSICIAN and SURGEON
iis Malianojaus kalbėjo apie 1
4645 So. Ashland Avė.
.
nkeviciute, parapijos vargoni- 5058 SO. ASHL.VND AVĖ,, Cliicago
iMalianov Avė. ] 1)07 metais pa-1;1 tai, kad dar mažas būdamas
naudai.
1
_
Hours: 2 to 5 - 7 to 9 P. M.
OFISO VALANDOS:
A. M D. G.
. .
.
ininke
Ar norite pamatyti tai, ko'statyta irgi mūrinė plytų pa - matė kaip Maharojaus
Sunday by Appointment
Nuo 1 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.
lietu
nesate matę ir pasišokti tiek, trapi j i n? mokykla. Bet (lėliai viai su dideliu paradu iškil
Tel. CANo. 0257
Nedėliomis pagal sutarti
Res. PROspeet 606)2
Ofiso Ulef. BOUlcvaitl 7820
G R AB O R 4 A 1:
kaip niekur kitur? Ateikite į parapijoje kovos už valdymų mėmis dalyvavo šventinime
Nutn«j tek PROspeet 1920
parapijos nuosavybių, mokyk
šį kaukių balių.
✓ rTęsinys 6 pusi.)
Ar norite gauti gružių do la tapo atidaryta tik 1923 meGYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Tel. BOVlevard 7012
vanų? Pasipuoškite kokiais
1821 SO'- TH HALSTED STtil-KT
Visi Telefonai: YARds 1741 ir 1742
jMesIdeaesja 64,50 bu. Artesla.. -.ve.
GRABOR1AI:
nors gražiais, juokingais arba
Valandos: 11 ryto Iki 4 popiet
nepaprastais kostiumais ir a6 iki' 8:30 vakare
DENTISTAS
teikite į šį kaukių balių. Visų,
Telefonas TARds 1138
LACHAVICH
'4645 So. Ashland Avė.
laukia gražios dovanos. Prie
arti 47th Street
Tel. GROveliiU 1505
to, galėsite gardžiai pasivaiši-LIETUVIŲ
IR SŪNOS
Vai.: nuo 9 iki 8 vakar*
Scredoj pagal sutartį
nti.. Tat, visi, be skirtumo į
Oraborius ir Balsamuotojaa
GRABORIŲ ĮSTAIGA
LIETUVIS GRABOBIUS
kaukių balių. Grieš Babilionių Patarnauju laidotuvėse kuoplglaaola. Turiu antomabilioa visokiems
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
•
Reikale meldžiu atelėauktl. o mano
orkestra. Įžanga 33c.
Vai.:
9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes
darbu busite užganėdinti
reikalams. Kaina prieinama
Tel. CANal 6122
Seredoinis po piety ir Nedėldieniai,
TeL CANal 2616 arba 2616
Kviečia Parapijos dr-jos
nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
tik susitarus
3319 AUBURN AVKNTIK

PITTSBURGO UETUVIĮJ
ŽINIOS

RYTŲ PENNSYLVANIJOS ŽINIOS

DR, A. RAČKUS

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. A. G. RAKAUSKAS

PHILADELPHIA FA.

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. F. G. WINSKUNAS

DR. A. P. KAZLAUSKAS

DR. J. J. SIMONAITIS

DR, J. J. KOWARSKAS

DR. S. BiEŽIS

DR. A. J. BERTASH

DR. J. SZUKIEWIGZ

DR, M. T. STRIKOL’IS

DR. P. Z. ZALA10RIS

STANLEY P. MAŽEIKA

Seniausia ir Didžiausia

DR. G. Z. VEZEL’IS

DK. A. L. YUŠKA

2314 W. 23rd PL, Chicago

Chicago, UI.

Sv. Jurgio
Parapija

1439 S. 49th Conrt, Cicero, BĮ.
TCL. CICERO 6127

Keturdešimtė. — šiemet pas
mus Keturdešimtės pamokslus
sakė uolus ir talentingus pamokslininkag kun. L. Alendelis, D. D. Geri katalikai susti
prėjo meilėje į savo Atpirkėjų
Altoriaus Sakramente gyvena
ntį, o ir apsileidę, kurie lan
kė pamaldas ir klausė pamoks
lų, įgavo drąsos savo Viešpa
čiui ištikimiau tarnauti. Gai
la, kad yru ir tokių, kurie
jiems siūlomų išganymo malo
nę atmeta ir pasilieka savo
dvasiniame skurde ir pavoju
je bloga mirtimi persiskirti
su šiuo pasauliu ir įžengti j
nelaimingųjų amžinybę. Kuni
gų atsilankė: ,T. Valančiūnas,
J. Čepukaitis, E. Paukšta, P.
<'ė*sna, S. Daumantas, V. Mululaitis, A. Milukas, J. llalaburda, Fr. Garmus, Al. Alauskas, J. Tiškus ir Virbickus.
z
Šv. Pranciškaus seserys gra
žiai išpuošė altorių. Per Ketuidešimtę prie Komunijos ėjo apie 1300 žmonių. Parap.
chorus, A. Dziko vedamas, gra
žiai giedojo mišparus ir kitas
giesmes.
Rep.

MAHANOY CITY, PA.

Pboac

BOUIevard

4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS
Musų patarnavimo*
visuomet sąžiningas Ir
nebrangus, nes neturi
ma UUldu ailalkymul

ujrrtu.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Aubnrn Avenne

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ

VEDĖJAS

J. F. BADŽIUS

Ine.
LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už $2 5.00 ir aukščiau
Moderniėka koplyčia dykai.
668 W. 18th St.
Tel. CANal 6174
Chicago. 111.

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS
Koplyčia Dykai
4830 WEST 15th STREET
Cicero, Illinois
TeL CICERO 2109 ir 859^J.

SIMDN M. SKUDAS

4605-07 South Hermitage Avenue

J. Liulevlčlus
Grabortu*
Ir
Balsamuotojo*

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto

GYDYTOJAS »r CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE

8 vakaro

Nuo 1 iki

SeredoJ pagal sutartį

Tel.

{VAIRŪS

Patarnauja Chloagoj* ir apleiialc«Je.
Didelė Ir srražl
Koplyčia dykai

1344 R. ROtb Ava, Cinam. Tll

4601

An.trer

Avė.

J. J. BAGDONAS
LAIDOTUVĖMS
patarnauja

Ofiso Tel. VICtory 6802
Re*. Teh DRJEzel 0121

DR. A, R. McGRADIE

DR. A, A. ROTH

GID1TUJA.S

ir GHIRLKGAS

vai.:

KO O AI 210
2-4 ir 7-9 vai. vakarb

MANDAGIAI
SIMPATIŠKAI

EUDEIKIS ir SŪNUS yra taip arti kaip ir jūsų telefonas.
Nežiūrint tolumo, nėra. jokių išlaidų.
EUDEIKIO 30 metų ypatiškas,- atsakantis patarnavimas
yra patenkinęs tūkstančius šeimynų.
Vienintelis Lietuvis Graborius vartojantis modemiškų,
elektros varomų grabvežimį su šoninėm durim, ku. rios palengvina grabų įkėlimų.
Jeigu didžiuojatės dailumu ir taupumu laidotuvių — pa
šaukite REPUBLIC 8340, ir persitikrinkite.

SPECf.T A LIKTAS

5340 SOUTH KEDZIE AVENUE
VISI TELEFONAI: REPUBLIC 8340
(Neturime sąryšių su firma tuo pačiu vardu)

ir

LABAI PIGLU.

Dieninis ir Naktinis Patarnavimas.

Tel. VICtory 4088

Spalių 13 d. Šv. .Juozapo įia
lapija minėjo 43 metų sukaktį
nuo įsteigimo parapijos ir pa
šventinimo kampinio akmens
dabartinės bažnyčios.

pašaukite:

PAVLAVICIA UNDERTAKING CO.

R E Public 3100

INCORPORATKD

Henry

2506 W. 63rd St.

W.

Iter-ker

(Llcenaed Embalmer)

3238 S. HALSTED ST.

CHICAGO, ILL.

0036

DAKTARAI;

Office Phone

Res. Phone

4729 SO. ASHLAND AVĖ.

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS

VLRginiu

ENGlewood 6641 .. YYENtworih 8000

SENIAUSI LIETUVIU GRABORIAICHICAGOJE

Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 ir aug.

City,

(Kampas Leavitt St.)

Perkcle savo o f nu* po numenu

Liūdnoje valandoje

Mahauoy

DENTISTAS

2201 W. Cermak Road

DR. CHARLES SEGAL

TcL LAFayette 2671

45 METŲ SUKAKTIS

Lietuviai,

2422 W. JlAilŲLLTlE ROAD

7čbU ao. Halsted btreet

Tel. MONrae 2277

Tel. CICERO 204

j
1
i

DR. G. I. RLOŽIS.

718 W. 18th St.

Tel. BOUIevard 6263—8412

GRABORIUS
Laidotuvėm* pilno* patarnavimo*
Vabma* u! $16.••
KOPLYČIA DTKAl

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS
Didysis Ofisas

GRABORIUS IR BAL8AMUOTOJAS
Patarnavimas seras Ir nebrandus

1646 WEST 46th STREET

SYREVVICZE

no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies.
Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
namus ir atveš į mūsų įstaigų, 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. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Oiiv.ų, Moterų Ir Vyrų Ligų
Fol.; ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
pietų: 7—8:30 vai. vakare
Nedėliomis 10 iki 12

Telefonas MIDway 2880

Kampas 31st Street
Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4. 7—9 v. v.
Nedėliomis ir šventadieniai* 10—12

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. YAllds (1904
«e».» Tel. l*LAza 3200
VALANDOS:
Nuo 10-12 v. i/to: 2-3 ir 7-9 v. v.
Nedėldieniai* nuo 10 iki 12 dienų

R«b.:

Office;

PROspeet 2011

Rusas Gydytoms ir Chirurgas

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir
visų chroniškų ligų.
Ofisas 3102 So. Halsted St.

BEVerly 0081

Dr. JOHN F. RUZIC Skaitykite ;r platinkite
GYDYTUJAS IR CU1RLRGAS
dienraštį “Draugą” ii
2333 West 63rd Striiut
remkite v:sus tuos pro
Vai.. 2 to 4 Ir 7 to 9 P. M.
Ketv. ir - Sekmad. pagal sutartį
fesionalus ir biznierius,
Ryto vai. 6v. Kryžiaus Ligoninėj
Chicago. 111.
kurie garsinasi lame.
Phone: HEMlock 6700

Daktaras
Kapitonas
Pasauliniame kare

O

WISSIG,
Specialistas ii
Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IK »14Ml.ltL PETl 2B M»Tf S NEŽIŪRINT
KAIP UAK1SEN2UŪSIOS
ILSIOS I»
l» NEIėGYDOMOH
NKIi
JOS YRA
Spcclaltlfkal gydo ligas pilvo, plaučių, Inkatų. ir pustė*, utnikidljlma krau
jo. odo*. Ilgas, ia'.zdas. reumatttmg. galvos skausmu*, sknusmus nuga
roje. koaėjlmą, gerklė* skaudėjim* Ir paslaptingas lig**- Jeigu kiti ne
galėjo JAs lėg-dytl, aielkHe čia Ir perai tikrinki t* k* JI* Jum* gali pada
ryti. Praktikuoja p*r daugeli metų Ir Hgydė tuk*t*nčtu* ligonių. Patai 1- ’
maa dykai
OFISO VALANDOS: Ka»dle nuo 10 valandos ryto Iki 1
valandai tr nuo S—8 valandai vakar*. Nedėliotai* nuo 11 ryto Iki 1 vaJ.
4200 WKNT MIK KF.
kome** Kmlor A T*.
TeL CKAsrfonl KATI

■nn

bkaupab

O

C H I C A G O
J. Antanaitis
A. .1. Kundrotas
J. Kvestaris
P. Dileikis
P. šutinis
K. Stulgis
J. IVazauskis
]). Kasmauskis
P. Vaišnoras
J. Vaičiūnas
A. J. Brazas
J. Antanaitis

GARBĖS SĄRAŠAS
DAR R E1KIA 350 RINK ftJF

Užvakar įvykusiame rinklavos kolonijų komitetų susirin
kime paaiškėjo, kad jau yra
užsiregistravusių rinkėju 676.
Tai gražus būrys. Tačiau,
kad užpildyti numatytus punk
tus, reikia tūkstančio. Vadi
nasi, dar turime gauti apie
350 rinkėjų.
I

B. Kazokevičiutė
A. Kazokevičiutė
.1, Gedrimus
H. Gedrimus
A. Paulik
E. Wistort
M. Wistort
G. Wistort
M. \Vistort
M. Stulga
S. Svireeki
E. Svireeki
E. VVosily
T. VVosily
A. Burrakis
G. Burrakis
M. Raubiškis
(’. Kveitkus
B. Kveitkus
,1. Gudaitis
t*. Gudaitis
M. Cevat
V. Cevat
Ževetkauskienė
Šeštokienė
M. šeštokas
E. Bauža
S. M inkus
A. Baltuška

Ketyirtadienis, spalių 26, lf)33

ši krautuvė naujai prieš ke vai. ryto iš VV CFL, buvo re- zapo parapijos; pagyrė Maha-4 Dulskis ir J. Kristapavičius.
letu savaičių atsidarius, užlai produkcija mūsiškių žvaigžd- rojaus lietuvius už tai, kad j Vakarienę pagamino M. Zako didelį pasirinkimų reikalin žiu, kaip Kipras Petrauskas, prieš 45 m. pasistatė vienų iš blackienė, K. Tamalonienė, M.
gų drabužių, “dry goods”, če- Babravičius ir t.t. 1 vai. po gražiausių mieste bažnyčių,1 Abromavičienė, A. Neverausvervkų ir visokių namams rei- piet iš tos pat stoties buvo kuria džiaugiasi ne vien tik kienė, E. Služelienė ir Fr. Ur, kmerių. ITivalu jiaremti tokius populiari programa. Žavėjo lietuviai, bet visi miesto gy- bonlenė.
K. P. C.
biznierius, kurie remia mūsų [mus baritonas Rimkus, armo- ventojai. Per vakarienę prof.
re įkalus.
|nistas Sereika ir viešnia vau-Ją. Grigoraičiui vadovaujant Pardavimui grosetnė ir deTrikryl’s Dept. Store teikia- k^anietė B. Malda, soprano, visa publika padainavo kele-J licatessen. Geras stakas. Pnr
ma mandagus patarnavimas, i ^‘ikalų šeimyna sį karių pa- ta lietuviškų liaudies dainelių. dnosiu pigiai už easli.
2109 SO. HALSTED ST.
Programų baigė kun. P. ČėKrautuvėje dirba ir keletas sirodė geriausiai.
lietuvaičių.
Nepamirškite pasiklausyti sna, klebonas, dėkodamas biz
Budriko radijo valandos ket nieriams už dovanotus vakarie 1
nei valgius, moterims už pa
ADVOKATAS
virtadienį, iš VVHFC stoties,
gaminimų, sodalietėms už sa [105 W. Monroo St.. prie Clark
7:30 vai. vakare.
Pipiras lės papuošimų ir patarnavimų
I
Telefoną* STAte i«eo

JOHN B. BORDEN

PRANEŠIMAI

’

.

VIEN TIK MERGAITĖMS

Valando* » rvt« Iki S oopt»t

į prie stalų, kalbėtojams uz ka- j 2201 W. Cermak Road
Ar
jūs
girdėjote
apie
naujų
4
Žmogus, norėdamas pasta Ibas ir linkėjimus ir visiems, j Panedėllo. Seredoa fr Pėtnyčto^
Rinkėjų Sųrašas:
vakarais 8 Iki 9
draugijėle,
kuri
susitvėrė
Šv.
Telefonas CANal <1122
tyti Kaune triobesį, turi pa kurie kokiu nors būdu prisi- (
O. Ramnškiutė
'Namai: 6459 S. Rockwell St.
Kazimiero Akademijoje? Tai
galės atvažiuoti į “Drau A. Vaitkiutė
tiekti miesto savivaldvbės sta- dėjo prie tos sukakties pami- Utarntnko. Ketverto ir Bubatos
“Ita Bita Phun” draugijėlė, tvbos skyriui norimo statyti lni‘.i,,no- Programa baigta Lie
Vakarais 7 Iki 9
go” raštinę, 2334 So. Oakley M. Derendžiutė
Telefonas llEPub’.ic 84100
prie kurios priklauso trečiaAvė., kati pasiimti dėžutes ir1 B. Briedis
pastato planus ir gauti leidi Jtuvos himnu.
metės
akademikės.
Šios
akadekitus reikmenis.
M. Šliauteriutė
mų. Pasirodo gi, kad ne visi | Publikos buvo suvirs 600.
mikės tuojau ėmėsi darbo ir
Garbės surašė skelbiame J. Rauskiniutė i
Matėsi svečių iš Frackville, iKmustau Rakandus, pianus ir pra
šiuos reikalavimus pildo. Per .Matėsi
rengia “Juodų kaukių balių’’
tuos vardus, kurie ligšiol dar A. Juškiutė
šių metų 8 mėnesius statybos Shenandoab, Maizeville, St.
kisno«į
(Black Mask Party), kuris įnebuvo paskelbti.
A. Zinkus
skyrius už statymų triobesių; Cluiv, Pliila., Girardville, Tag#gP
vvks ketvirtadienį, spalių 2S
J. Vileikas
J. O K 8 A S
be savivaldivbės leidimo sura- maqua ir VVilkes Barre apv-.
d., 7 vai. vakare. Įžanga tik
2649
West 43rd Street
Paskutinis
susirinkimas A. Šniaukštas
linkės;
Mabanojaus
profesijo-^
šė 59 protokolų, o bylų, iškel
i
13c.
penktadienio vakare. Visos P. šniaukštas
i
tų įvairiems asmenims už ne nalai Dr. J. Benevičius ir Dr. (
,
Kadangi
bus
nepaprastas
pa
užsiregistravusios rinkikės ir H. "šniaukštas
T. Tacelauskas su savo žmo-I1
teisėtas statybas, buvo 300.
j
silinksminimo
vakarėlis,
todėl
dar norinčios pasidarbuoti H. Čiupliutė
nomis.
i Geriausios Anglys Už
Į kviečiame visas. Užtikriname,
gražiam tikslui, būkite svetai A. Kirstukaitė
Sekantieji kunigai svečiai
Žemiausias Kainas
RYTŲ PENNSYLkad būsite patenkintos! Atei
nėj. Pasiimsite tegus, dėžu R. Bartrosiak
dalyvavo paminėjime: W. V.
kite!! Pasišokit! Pasivalgykit! VANIJOS ŽINIOS Matulaitis iš St. Clair, S. Notes ir anksti iš ryto šeštadiePažaiskite! Negreit vėl gausite
n'o būsite nuvestos į paskirtas
rbutas iš Frackville, J. Tiškus
12132 UNION AVĖ.
45 METŲ SUKAKTIS
pakvietimų pasilinksminti Avietas.
iš Maizeville ir M. Daumantas J
________
Z
Chicago, III.
Automobilių savininkai, jū Pirmoji stotis ir registraci SVARBUS PRANEŠIMAS kademijoje, tat nepraleiskite
iš Girardville.
(Tųsa nuo 5 pusi.)
šių progų
sų šventa pareiga pasišvęsti jos vieta: pas biznierių P. Sta
Phone PULlman 8296
Komisijoj paminėjimui suIta
Bita
Phun
”
narės
sav0
naujos
ir
gražios
bažny

tų dienų ir nuo jūsų daug kas radub, 6947 Archer Avė., Rep. VVest Side ir apylinkės pas
Dabar laikas prisipirkti
čios. Viktoras Lapinskas, vie, rengti buvo: kun. P. čėsna, J.I
priklauso.
Mums paskirtas' 5046.
anglių dėl žiemos
kutinis susirinkimas viešos ri
'
distriktas gana platus, tad rei | Ponas Staradub duoda 3 rin nkliavos reikalais .įvyks para-! ši"» P™”**"- kad Amerikos nas iš senesniųjų parapijiečių
THE BRIDOEPORT
Res. 10742 S. Wabash Avė.
KNITTING SHOP
kalinga didelė jėga kad viskų kėjas: žmoną ir 2 dukreles ir pijos svetainėj spalių 27 (I, Llet l,aktani dra»R'ja »aak'a pareiškė savo pasitenkinimų
priklausymu
prie
parapijos
ir
Į
Phone PULLman 8092
apėjus. Aš prašau, kad kiek trokų.
8 vai. vakaro. Visos rinkėjos, susirinkimų ir tuo pačiu sy
Neriam plonus ir storus vii-!
savo
klebonu.
Taip
pat
kalbė

vienas jaustųsi jog dirba sau, Centro Komitetas visais rei kurios užsiregistravo, būtinai kiu prasideda žieminis veikinonius svederius dėl vyrų, mo-1
jo
Stasys
Gegužis,
S.
L.
A.
mo
sezonas.
Sus-me
bus
skai

terų, merginų ir vaikų.
‘
ir dar daugiau negu sau, nes falais gali susiekti su Stara- turi atsilankyti į šį susirin
pirmininkas,
ir
narys
Šv.
Jv.otomi
referatai
ir
diskusijos.
Neriam
vilnones
pančiakas
busimos kartos gėrėsis ir įver-^lub.
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