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Vokietijoj dar daugiau spauda varžoma
PRANCŪZIŲ tur; pinigu MOKĖT! 

ANGLSJ4! SKOLAS
ALBANIJĄ IŠTIKO DIDELI 

POTVYNIAI
Prūsijoj stelbiama prieš žydus 

vedama kampanija
DAR DAUGIAU VARŽOMA MOKA ANGLIJAI SKOLAS 

SPAUDA Į -----
LONDONAS, lapkr. 2. —

— j Prancūzija išmoka Anglijos 
bankai antrųjų 30 milijonų 
svarų paskolos dalį. Šių pas
kolų Prancūzija gavo pereitų 
pavasarį franko vertės sustip
rinimui.

J. Valstybių karo laivyno didysis dirižablis 
prikabintas naujoj savo stoty — Sunnyvale, Cal.

Macon’

PRIPAŽINO MOTERYSTES PLĖŠIKAMS TEKO DAUG 
SVARBĄ AUKSO

CH1CAGOJE

TYRINĖJA FEDERALINIO 
TEISMO DARBUS

Kongreso žemesniųjų rūmų ;
juridinis pakomitetas tvrinė- *<ar P^kelbe liesųj] paleiski- 
ja Chicagoj neteisėtus federn-' P'”10 klausi-
linio teisėjo C. E. Woodwardo ini^
darbus. Būtent, susekta, kad

CHICAGOS ALDERMONAI 
PRIEŠ PIENO TRUSTĄ

Chicago miesto tarybos vie- kitų parduotuvių, į kurias pie- 
šosios sveikatos komiteto pie- nų pigiau pristato nepriklau- 
no reikalų pakomitetas, kurį ■' somos trustui kompanijos, 
sudaro penki aldermonai, va- Pareiškimų pasirašo yisi 

penki aldermonai: Sutton (8 
wardo), Terrell (29 wardo),
Ross i(4O vardo) ir Robinson

BERLYNAS; lapkr. 2.
Vokietijos vyriausybė«dar dau 
giau suspaudė krašto spaudų.
Paskelbtas vyriausybės nuos
prendis, kad kiekvienas dien
raštis pirmajam puslapy kas
dien padėti} teisingų vakarykš
ci-os dienos laikraščio cirkuliu-1 mokėjimui neturi pinigų, 
vijų (kiek kopijų parduota).

Šis įsakymas didesnę dalį 
dienraščių pasmaugs. Tada 
tik vienų nacionalsocialistų 
partijos laikraščiai vyraus.

AVHITE PLAINS, N. Y., LONDONAS, lapkr. 1.
Prancūzija tik karo skolų iŠ lapkr. 1. — Erederick Schi- Keli plėšikai puolė vienų gele-

NUTRAUKIA KAMPANIJĄ 
PRIEŠ ŽYDUS

ALBANIJOJ POTVYNIAI

TIRANA, Albanija, lapkr.
2. — Pietines šio krašto da
lis ištiko dideli potvyniai. Su 
tomis dalimis kol kas susisiek
ti nėra galimybės. Prartešta, 
kad potvyniuose, kiek patirta, (»
žuvo 2o asmenvs.

PAGROBĖ 29 POLICI
NINKUS

Pakomitetas ragina pieno j (36 \vardo). Aldermonas Ki- 
vartotojus, kad jie nepirktų ley (36 vardo) iš namų. tele-

vidavimų reikalus pavada tik pieno iŠ pieno trusto, kada Sis j fonayo pakom.iteto nariams, 
nustato |draustas reikalaus 11 centų kad ir jis pasirašo.

pieno kvortai. | Svarbu žinoti, kad miesto
Ragina pieno vartotojus majoras Kelly nepritaria š' in 

pirkti pienų po 8 centus kvor- aldermonų pakomiteto pareiš- 
tai iŠ valgomųjų produktų ir,kimui. !

šis teisėjas bankrutijimų ir lik

savo šalininkams ir 
jiems didelius atlyginimus, 
kas yra priešinga ne vien ju
ridinei etikai, l*'t ir įstaty
mams.

ASMENIŠKOS LAISVES 
DIENA

LIETUVOJE IŠBANDOMAS KUBILAS 
ŠUKELE SPROGIME

TIVERTON, R. I., lapkr. 2. 
— New England Terminai 
kompapija padirbdino milži
niškų gazolinui kubilų ir pri-

NYKSTA ŠIAUDINIAI 
STOGAI

Asmeniškos laisvės diena į- 
vyks Chicagos šimtmečio pa- 

kuriuo buvo vežama apie 60,- žangos parodoje lapkričio 8 d.
000 dol. vertės aukso plytelių Tai dienai dovanoja: brovaraiį

Paaiškėjo, kad Helen nepa-ir kiek tai platinos. Plėšikai — 2,000 statinaičių alaus, pa-! Nežiūrint krizės ir ekonominių ^eJ° i <H aP‘e 8p,00) statinai- 
gydomai serga tuberkulu (džio visų grobį susikrovė į auto- keriai — 8,000 svari} mėsos, o J sunkumų, šios apylinkės kai-, vandens kubilo stiprumo

ickler ir Helen May, abu 20 m. I žinkelio stoties arklinį vežimų,
* **111. • • l i v •amž., prieš keletu mėnesių su 

situokė: JIEZNAS, Alytaus apskr.-

BERLYNAS, lapkr. 2. — va). Gydytojai nulėmė jai mobilį ir nudūmė.
Vyriausybė paskelta atitinka- j trumpų gyvenimų.
miems savo organams Prii- į rpad Schickler kreipės teis- Sheffield liejyklų, 
sijoj, kad įvairaus verslo rei- man> kftd 5fp panaikintų jud-

Auksas buvo siunčiamas

i duonkepiai — 15,000 duonos urnose bei miesteliuose pašte- išmėginimui.

kalais vedama prieš žydus 
kampanija būtų nutraukta. 
Įsakyta panaikinti prie par
duotuvių lipdomus skelbimus, 
kaip tai, kad “čia yra vokie- 

ių įmonė.”

i DAUGIAU TEISINGUMO

MUKDENAS, lapkr. 1. — , 
Apie KM) persitaisiusių į ka
reivių uniformas plėšikų arti 
Fushun, Mandžiūrijoj, užėmė 
policijos stotį ir pagrobė 29 
policininkus. Policijos virši
ninkų nužudė, o policininkus 
nusivarė į kalnus.

BERLYNAS, lapkr. 1 — 
Vokietijos vyriausybė gražino 
ju prašo užsienių laikraščių 
korespondentų, kad ,)i° teisiu v 
giau rašytų apie Vokietijos vi 
daus reikalus ir tuo būdu pa
reikšti} daugiau mandagumo.

ŽYDAI PLANUOJA DIDELĮ 
FONDĄ

Kubilas neišlaikė to van
dens ir sprogo. 3 asmeny* žu-

kepaliukų.

BYLA INSULLO SAN- 
DRAUGAMS

bima gana gyva statyba. Ypa
tingai sveikintinas reiškinys,

VOKIEČIAI KATALIKAI
RAGINAMI REMTI 

HITLERĮ

giasi uždengti ne šiaudais, bet
_______ skiedromis arba skarda.

Kadangi graikų teismas at- ' Pastaruoju laiku Jėzne praIi
sisakė išduoti S. Tnsullų, J. V. dėta gaminti stogams dengti

_ i distrikĮo prokuroras Chicagoj, čerpės, kurias žmonės vis dau
giau pradeda vartoti.

PREKYBA SU UŽSIENIU

kad visi naujus trobesius sten vo, l nerandamas. Vandens 
jėga, be to, susprogdino dar 
kitus su gazolinu kubilus. Vi
sa apylinkė supurtyta.

viejų jungtuves. Schickler sa
ko, kad jam nebuvo žinoma 
Helenos liga.

Šis klausimas nukreiptas į
vyriausiąjį valstybės teismų. BERLYNAS, lapkr. 1
Teisėjas Bleakley nepripažino Vokietijos katalikų komitetas Į iOreen» nusprendė ko
Sebieklerio prašymo. Pažvmė-1 paskelbė atsišaukimų į viso I ve^iau pradėti bylas Tnsullo 
jo, kad abu susituokė krūvoje krašto katalikus, kad per atei- i san(lranManis-
gyventi ir ir kits kitų remti pančius parlamentan rinkimus
iki kuriam vienam mirsiant.! katalikai remtų Hitlerį.
Šios jungtuvės yra tvarkoje ir j ------------------
Sebieklerio pareiga slaugyti, RAGINA NEPIRKTI NAMŲ 
žmonų ir parūpinti jai užlaiky
mų.

DIRIŽABLIS NAMIE

INDIANAPOLIS, Ind., lap-j NEW YORK, lapkričio L— 
1 kričio 1. — IŠ valstybės kalėji Žiniomis iŠ Vokietijos, dirižab 
mo Michigan City paspruko 4 Jis “Graf Zeppelin” laimingai 
kaliniai. i parskrido iš J. Valstybių.

LONDONAS, lapkr. 2. —
Pasaulinėje žydų konferenci
joje planuojama sukelti 10 mi 
lijonų dol. Vokietijos žydų 
tremtinių pagalbai.

REIKALAUJA, KAD PA
SITRAUKTŲ

HAVANA, lapkr. .1 — Ku
bos kairiųjų radikalų organi
zacija pasiuntė prezidentui 
Martinui ultimatumų. Reika
lauja, kad jis ko greičiau at
sistatydintų.

LENKŲ “KULTŪRA”

PASPRUKO DU KALINIAI Per šių metų rūgs. niėn. iš

FINANSINE SOVIETŲ 
AGENTŪRA

NEW YORK, lapkr. 1. —
Aiškėja, kad J. Valstybių vy- 
riausybė vis gi turi pasiryži
mų pripažinti sovietų vyriau-

ATŠAUKTAS ŪKININKŲ 
STREIKAS

MITAVAUKEE, Wis., lap
kričio L — Atšauktas apie 
vienų savaitę vykęs viso kraš
to ūkininkų streikas.

AViseonsine dar streikuoja 
dalis pieno gamintojų ūkinin
kų.

Lietuvos išvežta prekių nž ' &*ai bolševikai savo fi- 
Iš federalinių teismo rūmų 15,7 milijonų litų, o įvežta —.nansinę agentūrų sukūrė Cha-

į apskrities kalėjimų patrol- už 14,2 mil. litų. Tuo būdu iš-,se National banke, šis ban
kas sutiko bolševikams patar
nauti visais finansiniais reika 
lais. X

1928 metais krašto vyriau
sybė uždraudę bankui uaoti 
tokį patarnavimų.

LINCOLN Nehr lapkr 1 ĮVP^n,u vežta 7 vyrai kaliniai j vežimas prašoko įvežimų l'/2
— J,apkričio 6 d. Nebraska 
valstybėje dėl mokesčių mokė
jimo užtraukimo įvyks dauge
lio namų pardavimas iš var
žytinių.

Valstybės gubernatorius 
Bryan ragina piliečius nepirk

dariais, vata... Lovosna gula' nam,» ir ProKos
žmonėms netolimoj ateity už
mokėti skolas.

po du, kartais gale kojų sugu-1 
la vaikai. Yra daug šeimynų, 
kur vyrai drabužių visiškai ne 
nusimeta: kailinius per dienų 
vilki ir su jais naktį permie
ga kur ant suolo. Ša/čiams u-

KAUNAS (per paštų). —
Atvykę į (Vilniaus kraštų len
kai varšuviečiai visada sten
giasi pasirodyti nepaprastai iš 
didžiai, pabrėždami savo aukš
tų kultūrų. Vietos žmonės, y-Įžėjus, pirkiose laikomos net 
pač kaimiečiai, dažnai patiki • r karvės. Kiemuose riogso 
tiems lenkams ir mano, kad iš mėšlų krūvos ir visur purvas, 
tikrųjų Lenkijos gilumoje ne- Ministerio buvo duotas įsa- 
paprastai aukšta kultūra. kymas įtaisyti kiemuose iŠei-

, namosios būdelės. Bet jomis,
“Vilniaus Žodis” tad per- , a., ,, ,, . . r kur tik Puvo įtaisyta, niekas

<1»vė savo skaitytojams gryna „pBi„aU(,oja Tik alvykua kon,
vaizdų lenkiškojo kaimo, ei- . . &. .’ [rolei atidaromos dureles, šiaip
tuodamas lenkų daktaro Gorz-' . . ..... Į gi, tose budelėse seimininkėskovskio straipsnį, spausdintų1. ... ...r r * laiko pieno produktus — su

PARDUOTI VISI PARODOS 
ŽENKLELIAI

WASHINGTON, lapkr. L— 
Paštų departamentas paskel
bė, kad pereitų pavasarį ry
šium su Chicagos paroda bu
vo išleista 300 milijonų specia 
lių pašto ženklelių po 3 centus. 
Tomis dienomis šie ženkleliai 
visi parduoti.

laikrašty “Wiejska Droga.’ rius, sviestų.
Straipsny tarp kita ko tas f “Vilniaus Žodis” nuo savęs

ir 4 moterys. Važiuojant du 
kaliniai, kaltinami už pinigų 
dirbimų, kaž kaip numovė 
niio savo rankų pančius, spru 
ko pro dureles ir paliego.

PRIEŠ GATVIŲ 
VARDŲ KEITIMĄ

West Central Assoeiation į- 
; teikė miesto majorui Kelly 
protestų prieš gatvių vardų

NENORI GRĮŽTI Į DARBĄ
PTTTSBURGH, Pa., lapkr. 

1. — Apie 20,000 angliakasių 
neturi noro grįžti į darbų ka
syklose, kurias valdo plieno

daktaras pareiškia kad Lenki-1 priduria, kadi lenkai išsijuosę I kompanijos, šios atsisako pri
jos kaimas, tai maži, šiaudais kultūrina Vilniaus kraštų, tuo 
dengti, mažyčiais langeliais tarpu, kai nemažai darbo dar 
namukai. Žiemai tie langeliai turėtų ir savo gimtajam krafi-
užkaišomi dar popieriais, sku- te.

t

pažinti angliakasių unijų. O 
be šio pripažinimo angliaka
siai gautų mažų už darbų at
lyginimų.

mil. litų.
Per pirmuosius 9 šių metų

mėnesius išvežimas siekė 118 
milijonų, o įvežimas 106 mil. 
lt. Taigi, Lietuvos užsienio 
prekybos balansas šiemet bu
vo aktyvus 12 mil. litų.

, RENKAMOS ŽINIOS APIE 
SVETIMŠALIUS

Pinigų vertė — 
mainyba

NEW YORK, lapkr. 2. —
Vakar pinigų mainyboje kiek

Šiuo metu renkamos yra ži- [ pakilo kitų kraštų pinigų ver
tė.keitimų. Vardų keitimai, kaip nios, kiek ir kuriose įstaigose 

pažymima, daro didelius ver-, tarnauja svetimšalių, kokį jie 
lininkams nuostolius. ! gauna atlyginimų, kaip ilgai

-------------- — , Į dar dirbs ir kada įstaigų bei
PERKA FORDO AUTOMO- įmonių vedėjai mano juos pa- 

BILIUS keisti Lietuvos piliečiais. Sve
----------- jtimšalių skaičius mūsų įstaigo

Chicago miesto tarybos fi- 8e nuolat mažėja, 
nansų komitetas nusprendė,
kad miestui reikalingi autoiųo 
biliai bus perkami nuo Fordo.

GERAS DERLIUS

ŽEIMELIS, Šiaulių apskr.-- 
Šioje apylinkėje šiemet nepap 
rastai geras daržovių derlius.

Humboldt parke automobi
lio pavojingai sužeistos dvi 
mergaites. Automobilininkas Bulvės pilnos ir didelės. (Vie- 
paspruko, bet policija susekė name kelme maždaug po 10
Jb bulvių. Taipgi geras runkelių, 

burokų, morkų ir pupų der-

Ir taip;
Anglų svaras $4.79 
Kanados doleris .7875
Prancūzų frankas .059975
Italų liras .0(7)4 •
Belgų belgas .2135
Vokiečių markė .3650
Šveicarų frankas .2965
Suomių markė .0215
Lenkų zlotas .1730
Meksikos aid. pesas .2825
Vakar Washingtone naujo

aukso uncijai nustatyta $;52.26.

ORO STOV 3v-------
CHIGAG0 IR APYLINKES

Prezidento Roosevelto žmo- liūs. Tokio gerc( daržovių der-1 — Šiandien numatomas liė-
na vakar iš Chicago išvyko į liaus jau senai šiame krašte tus, daug Šalčiau. Vakar auk- 
rytus. 1 nėra buvę. ščiansia temperatūra — 77 1.
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PRENUMERATOS KAINA: Matams — Pu
fai matu — tl.lt; Trims m^oaalama — tt.OO: Vienam 
Rtnaslul — 71c. Europoje — Matams |7.00; Pusal ma- 
R — 14.00. Kopija .tie.

Bendradarbiams Ir korespondentams raitų na*r%- 
■OK Jot nepratoma tai padaryti Ir neprfrtnadlama tam 
Mfcatoi pnMo Muki<

Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 11:00 uaL

Skelbimu kainos prisiunčiamos parelkalavua 
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki

b vaL po piet

“DRAUGAS”
UTHŪANUM DAILY FBIEND
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Cepr — ,tto.

Advertlsln* ln “DRAUGAS” brlngs kast malta. 
Admtlslan ratas oa applloatlen.

"DRAUGAS” 2334 S. Oatley Are^ Chioago 

* * ■ 1 ....................wi' n nu i

DIENOS KLAUSIMAI

UŽDUSINĖ DlENA

Žmogus atsiranda žemėje tam tikrame 
laike, bet kartų jau atsirado, jis niekuomet 
nepaliauja buvęs. Vadinasi, žmogus yra am
žina būtybė. Jo nė mirtis nesunaikina. Mir
tis suardo tik jo kūnų, bet sielos neliečia. Ji 
gyvena ir po mirties. Tik tas gyvenimas jau 
visai kitoks. Po mirties žmogus nebegali nei 
nusidėti, nei nusipelnyti. Koks numiršta, toks 
amžinai pasiliks. Dėl to amžinybė yra dvejo
pa: amžinai laiminga, arba nelaiminga. Ta
čiau gyvenime matome, kad vieni žmonės nė
ra visai šventi, bet taip .pat nėra ir be nuo
dėmių ir dėl to negali tuoj po mirties būti 
laimingi; kiti — nėra tiek nedori, kad amži
nai pražūtų. Teisingasis Dievus sutvarkė, kad 
tokios sielos eitų į skaistyklų ir tik iš ten į 
dangų. Ir gyvieji žmonės skaistykloje esan
čioms ir kenčiančioms sieloms gali padėti. 
Tai rodo apreiškimo šaltiniai ir Katalikų Ba
žnyčios papročiai. Šv. Raštė' yra pasakyta: 
"Šventa ir išganinga yra mintis melstis už 
mirusius, kad jie būtų išliuosuoti iš nuodė
mių” (2 Mork. 12, 34). Dėl to Bažnyčia nuo
lat'ragina melstis už mirusius. Tam tikslui 
skiriama metuose viena šventė, kurioj tikin
tieji visas sielas skaistykloje atsimintų savo 
maldose. Toji šventė yra šiandien — Uždū- 
fcinė.

Nė vienas tikintis žmogus neabejoja ir 
negali abejoti, kad gelbėti skaistykloje sie
las yra geras darbas, nes jis žinp, kad kai 
sieloms aukojame savo gerus darbus, juos, 
tartum, pačiam Dievui teikiame. "II tikrųjų, 
sakau jums, kiek kartų jūs tai padarėte vie
nam šitų mano mažiausių brolių, man pada
rėte” (Mat. 25, 40). Tai paties Kristaus žo
džiai. Nė vienas iš mūsų negali pasakyti, kad 
mums patiems tokia pagalba kuomet nors 
nebus reikalinga. Taip ir bus, kaip pats Išga
nytojas yra pasakęs: "Kokiu saiku seikėjo
te, tokiu bus ir jums atseikėta” (Mat. 7, 2).

Vytautas. Lapšys

DARBININKE! ŠTAI TAVO PRIEŠAS
Bedievybė neša darbininkams skurdų

(Pabaiga)

"Kas iš Dievo malonės yra gavęs dau- 
, giųu gėrybių - - ar kūno ir sielos ypaty

bių, ar šiaip jau turtų — tas jų yra ga
vęs ne tik sau išsitobulinti, bet nelygi
nant koks Dievo skirtas užvaizdą, lygiai 
juos tevartoja ir kitų naudai”, sako Leo
nas XIII. "Turįs daug proto težiūri, kad 
jo neslėptų; turįs gausiai turtų, težiūri, 
kad nenustotų gailestingumo darbų dir
bęs; mokus valdyti tegu labai rūpinasi 
savo mokėjimų sunaudoti artimo reika
lams ir naudai”. (S. Greg. Magn. In E- 
vang. honi. 9. n. 7.). "Badyčiai ypač la
imi rūpi darbo žmonės, rūpi juos iš tų jų 
vargų išvaduoti, kad jie susilauktų ge
resnio gyvenimo! Tam tikslui pasiekti 
Bažnyčia ne maža daro jau tuo, kad ra
gina ir moko dorybių. Krikščioniški pa

HTTSBUROH’O ŽINIŲ REIKALE

Praėjusį ketvirtadienį skaitėme "Pitts- 
burgb’o Lietuvių Žinių” skyriaus "Drauge” 
redaktoriaus gerb. kun. M. Kazėno atsisvei
kinimų. Šiandien tas skyrius jau kitų mūsų' 
bendradarbių suredeguotas. Nuo dabar jį 
tvarkys specialiai susidariusi redakcinė ko
misija, į kurių įeina žymūs veikėjai ir lite
ratai. Juos sveikiname ir linkime geriausio 
pasisekimo sunkiame, bet kilniame darbe!

Mums gaila, kad dėl daugybės darbų 
gerb. kun. M. Kazėnus buvo priverstas atsi
sakyti nuo rcdegavlmo Pittsburgh’o skyriaus.
"Draugo” redakcija jam yra labai dėkinga, 
kad tų skyrių reguliariai vedė per suvirš me
tus laiko, jį padarė populiariu ne tik Pitts- 
burgh’e ir apylinkėse, bet taip pat visose
lietuvių kolonijose žmonės su malonumu jį padaryti, blėdės. Bet tikru- 
skaitė. Į tų darbų gerb. veikėjas įdėjo daug ! moję tai daro laimi didelę 2a-

SVEIKATOS SKYRIUS
Šį skyrių tvarko ir prižiūri

Amerikos Lietuvių Daktarų Draugija

BLOGI PAPROČIAI

svarbiausių priežasčių vaikų aukštieji dantys pasidaro la- 
veido sugadinime yra kvėpa- bai atsikišę ir su apatiniais 
vimas per burnų. Toks kvė- • nesusiduria.
puvimas yra labui lengva vai- ' Taigi asmuo, turėdama •• ne- 
kui įprasti, kuomet jo nosis normališkų dantų sukandimų 
yra užkimšta nuo adenoidų pu arba žeidžiantį sukandimų, tu- 

I kilimo hrba nuo negero susi- ri, tuojau nueiti pas šeimynos
arba tas spaudimas bus Visai forniavjūao gomurio. Į gydytojų ir tų pataisyti, pirm
nepavojingas ir nematomas.

Taip j>at ir su dantimis. Da
negu įgaus kokį negeistinąGamta suteikė

kvėpavimui ir normališkai PaPro^b i »»><•• atsitikime jis 
ntis vartojant neprideran- ‘mes jų devynius kartus varto- autauyps.nemažai pinigų, švei
čiam dulykui, kaip tai riešutų jaine kvėpavimui, o dešimtų kab* ir dantitJ-

giu. Paimkim, pavyzdžiui, štai kramtymui arba kas turi pap- sykį uostymui. Mes privalome; _-------------------
kokį mažų dalykų, — būtent, i ratinių pypkę nuolatos laikyti j žįuoti> kad neį vienas normališ Į DŪŠIA, SIELA IR VĖLĖ

Rašo Dr. G. I. Bložis

Blogas paprotys suteikia la
bai daug blėdės dantų atžvil-

dantį] krapštukų, paišiukų, ci- 
bukų, arba pypkę. Tūli asme
nys turi papratimų laikyti 
juos dantyse, tarsi tas negali

laiko ir pastangų. Šiandien Pittsburgh’o 
Lietuvių Žinių skyrius "Drauge” yra vienas 
mėgiamiausių dienraščio kampelių. Tikimės, 
kad ir toliau kun. Kazėnas pasiliks uoliu to 
skyriaus bendradarbiu.

• Mes pasitikime, kad naujoji redakcija, 
kuriai teks Pittsburgh’o Lietuvių Žinias 
tvarkyti, buvusio redaktoriaus 
uolumu ir ištvermingumu tęs pradėtųjį dar
bų toliau, įvairins mūsų vienintelį tikybinės 
ir tautinės minties lietuvių dienraštį žiniomis 
iš to krašto lietuvių gyvenimo, straipsniais, 
feljetonais ir 1.1. Pasisekimo!

GERAS DARBAS

lų dantims. Dažnai atsitinka, 
kad net sugadina morališkų 
dantų uždarymų ir kramtymų.
Aš tikiu, kad skaitytojui teko 

pastebėti pypkorrų su išdilu
siais dantimis priešaky nuo 
pypkės. Taigi, suprantama, tie 
dantys gera valia neišdilo, jie 
turėjo būt spaudžiami kokios 
nors negeistinos spėkos. Tie iš 
dilę dantys tuomet pasilieka 
nebetinkami kramtymui, mais
to atkandimui, nes nebesusisie 
kia viršutiniai su apatiniais. 
Tos blėdės neužtenka, kad 

'dantys sudilę ir nebetinkami

mums nosį

įsikandęs, tas daro nenorma-1 kas arba 8Veikas vaikas ne-Į 
liškų spaudimų vien ant dvie-, kvėpuoja per burnų, o kuris 1 Mūsų lietuviškoji kalba di-
jy danty, tai tie dantys yra ga j bur:18, tai tas yra ' desnėje 6,yje Vra tikra n,i-
dinann arta „erejkallnga apė-1 iizizkai nesveikas. Suradus ir sugedančiu iš svetimy
ka spaudžiami ii lyg koks me- panaikinus priežastis kvėpa- , ,, » , ...
dis būtų plaunamas su atšipu
siu piuklu. Suprantama, su 
atšipusiu piuklu tų medį tuo
jau nenupiau6i, bet jį pažeisi, 
paskui jis turės nuvysti ir su
pūti. O riešutų kramtymas dėl 
dantų tiek geras, kaip vėtra 
dėl vedžių. Vėtra medžius ga
dina iš šaknų ir laužo šakas, 
tai ir riešutų kramtymas dan-

panaikinus priezasiis kvepa 
vimo per burnų, galima išgel
bėti vaikų nuo sugadinimo vei 
do, nuo kūno silpnėjimo. Tuo
met vaikas turės daugiau ats
parumo atsispirti prieš įvai
rias ligas, nes kuomet mes ar
ba vaikai burna kvėpuojame, 
tuomet oras į plaučius įeina 
sausas ir šaltas.
Bet viršminėtų blogumų, dar

tis gadina, iš šaknų ir enemelį i jr veido muskulus arba raume- 
skaldo, o paskui pažeistas dan 
tis turi gesti, nors tas gedi
mas eina iš lengvo.

Peoples Furniture Co. radijo valanda šio 
mis dienomis mini keturių metų sukaktuves. . a^k^s^’ *uo Pa<du sykiu 
Per tų laikų vienų kartų į savaitę girdėjome J-ra P^eisti ir raumenys, ku- (biskį patrintos sušyla. Bet pa- 
per radijo gražias lietuvių liaudies dainas lde tuos dantis palaiko vietoj, (ėmus kų kietų į lankas, betii-

nis pakeičia, nutraukia žemyt
ir padaro blogų, nelinksmų
išvaizdų. Dažnai mes mato-

Dabar paimkime kitų pavykinę žmones su atdara burna,
dį, — rankų arini delnų trini-J sukrypusiais žandais, nely-
mų vienų į kitų. Mes rankas , giais iškištais arba ištrauk- 1* • • •triname, kuomet šalta, ir jos ' tais dantimis.

Vienok rekorduose, randa-

kalbų žodžių, kurių pakeitimu 
savais, lietuviškais, niekas ne
sirūpina. Kad tokių mišiniu 
vaduojasi paprasti žmonės, tai ( 
jiems atleistina. Tačiau nega
li būt atleistina spaudai, kuri 
tokį mišinį netik toleruoja, 
bet ir vartoja jį tos liaudies 
apšvietai.

Apleidžiant šiuomkart ne
permatomus plotus, nuklotus 
spaudos palaikomais netaisy
ki iškumais, čia apsistosime 

1 trumpaį valandėlei prie vieno 
klausimo: Kas yra žmogaus

nemirtinąją ypatybei
Žmogaus nemirtinąją ypaty

be yra Dūšia, kurių supranta 
ir pažįsta lietuviai nuo senų

Dantys žandikaulyje gamtos
me, kad išėmus adenoidus ne senovės. Pradėjus dygt lietu-

dainuojant, lietuviškų muzikų, pamokinančias J 
kalbas, pranešimus apie mūsų visuomenini J la ^a^P 8Ur®dyti> kad kuomet 
veikimų, prekybų ir t.t. Lietuviškos dainos j sP^ka >’ra pavartota normališ- 
ir tnuzika kėlė mumyse pasididžiavimų tuo ka,H kramtymui, tai visur ly-

nant sutrinsime pūsles. O to- , visuomet per burnų kvėpavi- j viškiems laikraščiams, tūli ra
dau trinant, pratrinsime ir tas mų prašaliname, nes toks š^tojai įžiūrėjo Dūšioje lenki- 

kvėpavimas yra įprotys, ir Iškurnu, nes Dūšia ir "dusza” 
jis turi tam tikras priežastis. • juk tai vienas ir tas pats. Be

pūsles, jeigu nepaliausime try 
nę, net padarysiihe didelę žaiz 
dų ir per tūlų laikų turėsime 
laukti, kol sugys. Taip pat ir 
su kitomis kūno dalimis atsi- 

perdaug,

giai spaudžiama ant visų dan
tų. Dantų lygumų galima pa
lyginti su ramiu vandeniu. Ka I . , vda į vandenį mesi kokį dalykų, j tinka. Reiškia, kas 
tuojau pasidarys rateliai ant tai nesveika.

dideliu mūsų turtu, kėlė tautinį susipratimų 
ir entuziazmų ir ne vienų jaunuolį uždegė 
troškimu pasišvęsti savo tautos gerovei. Ko 
neatsiekė lietuviškos dainos ir muzika, papil
dė patrijotiškos kalbos įvairių tautiškų šven
čių proga ir ne vienų apsnūdusi lietuvį para
gino keltis iš miego ir eiti į darbų.I

Sveikatos reikalai mūsų tautoje gerokai
buvo apleisti ir dėl to mūsų tautiečiai dakta- i “7’. .....7”. '““77*.

... ivint, pasitaiko, kokia žolerai pasidekojant Peoples r urniture radijo va
landai svarbų darbų šioje srityje atliko, teik
dami informacijas apie sveikatų.

O svarbiausia priežastis to 
yra dėl negerų apatinių dantų 
užsidarymo ir negeras gomu
rio susiformavimas.

Taipgi i» fiziško kūno vel

to, dar ir rašytojas Kraszew- 
ski savo veikale "Litwa” ai
škino, jog "lietuviams Dūšių 
davė tik krikščionybė, o kad 
krikščionybę lietuviams įteikė 
lenkai, todėl ir Dūšia pas lie
tuvius atėjo iš lenkų”. Taigi

vandens paviršiaus nuo to vie i Prie viršminėtų dantų ir vei i kimo dažnai žandakaulis būna 
tinio spaudimo ir jie plauks i do sugadinimo priežasčių dar sugadintas. Taip, kaip ir ki- 
šalis, kol spėka pasibaigs. Ar-' turime paminėti sekančias prie | tose kūno dalyse, nonnališka Dūšia turėjo būt "lenkiška” 
ba, kada vandeniui ramiai sto žastis: per anksti ištraukti kūno sjiėka pagelbėjo organui ir užtai lietuviai rašytojai pa-

ar
medis, tuomet vanduo susijudi

priekiniai dantys, perilgai lai
komi pieniniai dantys; per-

Mums, lietuviams, labai yra svarbu, kad , kį lengvų dalykų ir dėkime į 
mes viens kitą remtume, kad dirbtume vie-< vandenį su atsargumu. Padė- 
nybėje ir tautinėj ir kultūrinėj dirvoj. Ši ra- kįm sau, dalykas bus didžio su 
dijo valanda tų kilnų ir reikalingų tautinės*lig vendens'didumu ir užimsi-

l * * ' * i
na ir pradeda nepaprastą spau daug supuvę dantys; blogai už 
dimų į šalis. Bet paimkime ko-[dėtos karūnos ir tilteliai, taip

gi blogai užtisyti dantys, gi
mę vaikai iš nelygių tėvifc — 
tai reiškia, vienas (aukštas), 
o kitas (žemas, menkas), blo-

yienybės obalsį plačiai paskleidė mūsų visuo
menėje. Čia irgi nemažas nuopelnas. Atsime
name, kada prieš keturis metus "Draugas” 
ir Peoples Furniture Co. pradėjo šiuos radi
jo programus, visuomenė ypatingai susido
mėjo drąsiai ir griežtoje formoje iškeltu o- 
balsiu: "Savas pas savų”. Tai buvo lyg ir

išsivystyti, o nenormališka siryžo išbraukt "lenkiškų” 
kūno dalis fiziška spėka suga- Dūšių, o jos vieton įrašyt "lie 
dino organų. Nonnališki dan- Į tuViškų” Sielų, kuri šiek-tiek 
tys fiziškų, spaudimų gauna lietuvių spaudoj prigijo, ir da 
nuo žandų raumenų tiek, kiek j linai pas mus vieton Dūšios 
ir nuo liežuvio. Bet kuomet i pradėjo apsigyvent Siela. Bet 

! per burnų yra kvėpuojama, * ne ilgam*
tuomet liežuvio spaudimo ne- į, Tūlam laikui praslinkus, ki
bė ra ir gomuris pasidaro auk- į tas rašytojas įsižiūrėjo, kadme tam tikrų plotį, tai vande- gas išsivystymas, miegant ran

ny visai nebus jokio ženklo, i kų laikant po žandu ir Viena štas ir'siauras, o priešakiniu’Į Siela neapako savo reikšmei.
o be to dargi taip pat ir "le-

čius nemėtvti savo sunkiai uždirbtų pinigų, 
nežarstyti jų po svetimtaučių kišenius, bet 
taupyti ir savo visokius gyveninio reikmenis
pirkti tik lietuvių krautuvėse, reikalui e.-ant 

koks naujas vajus, kuris ragino mūsų tautie- ! kreiptis tik j savuosius (lietuvius) profesijo-

nalus, lemti tik savas lietuviškas parapijas jnkiška”, nes, ištikrųjų, Siela 
ir organizacijas. Tai buvo pradėta naujas, į yra tai tik perkreipta lenkiš- 
bet svarbus sąjūdis. Ta linkme Peoples Co. Į ka "šyla”, kų mes lietuviškai 
vedė savo radijo prograiųus per ištisus ke-į tuštume vadint spėka, 
tvertus metus. I (Tęsinys 6 pusi.)

pročiai, kur jie pilnai laikomi iš dalies 
jau patys vieni savaime didina žmonių 
gerovę, nes sutaiko žmones su Dievu, vi-. 
sų gėrybių pradžia ir šaltiniu. Jie suval
do žmohių gobšumų ir pomėgių geismų”, 
sako Leonas XIII Enc. IL N. "Pirmuo
siuose krikščionyse artimo meilė buvo to
kia stipri, kad labai dažnai pasiturintieji 
išsižadėdavo savo turtų vargstančiųjų nau 
dai, tad ir nebuvo tarp jų nė vieno sto- 
kuojančio” (Ap. D. 4, 34).

XVIII šimtmety kuomet bedieviai į- 
stūmė, darbininkus į skurdų, vargų, ne
žmoniškai juos išnaudojo, laikė juos ly
giai su gyvuliais, tuomet katalikų veikė
jai krikščioniškos meilės vedini išvadavo 
juos iš tų baisybių. Jų žymiausi yra: A- 
domas Mueller, Schorlemer Alst, Reichen- 
eperger, Montalambert, Mallinchavdt Vi- 
ndliorst, Eogelsang, Lichtenschtein, vysk. 
Ketteleris, kun. Kolping ir daug kitų. Jię 
organizavo darbininkus. Suorganizavę 
juos minėtieji katalikų veikėjai paty* tu
rėsi su fabrikantais, atstovaudami šimtus 
tūkstančių darbininkų, privertė fabrikan- ‘ 
tus nusileisti, pakelti darbininkams algas,

sutrumpinti darbo laikų. Darbininkų mo
teris, mergaites ir vaikus išvadavo iš fa
brikų ponų verguvės. Suorganizuotų dar
bininkų kiekviename pramonės krašte y- 
ra šimtai tūkstančių. Vienas kunigas Ko
lping suorganizavo apie 80 tūkstančių da
rbininkų. a,

Dėkingi bus darbininkai tiems kil
niems savo išvaduotojams. Vokietijoj Koe- 
lno mieste kun. Kolpingui darbininkai pa
statė paminklų. Ant aukštos granito pa
pėdės stovi iš bronzos nulieta graži ku
nigo Kolpingo statula. Jis sveikina savo 
mylimuosius darbininkus.

Ir šiais laikais tik katalikybė teiš- 
gelbės skurstantį darbininkijos luomų. 
Darbininkų pastiprins tik Kristus, Kurs 
darbininkų laiko savo draugu, suteiks jam 
džiaugsmo ir laimės, bet ne bedievių pikt
naudotoji] socializmas. Kut. Bažnyčios 
galva.Šv. Tėvas, matydamas darbininkų 
skurdų bolševikų Rusijoj, gausiai siuntė 
maisto, drabužių ir kitokių dalykų varg
stantiems darbininkams šelpti. Tačiau bo
lševikai bijodami, kad darbininkai ir ki
ti vargstantieji nesuprastų Šv. Tėvo ir

Kut. Bažnyčios gerumo uždraudė tų gar
bingų darbų.

Kristus meilingai kviečia prie savęs 
norėdamas paguosti, kurie vargsta ir liū- 
?ta. Jis sako: "Eikite pas mane visi, ku
rie vargstate ir esat apsunkinti, o as jus 
atgaivinsiu” (Mat. 11, 28). Vargšus ir 
neteisingai, bet kantriai kenčiančius Jis 
ypatingai myli, žada jiems dangaus ka
ralystę.

Krikščionybė gruzino darbininkijai 
žmogiškų vertybę. Krikščioniškoji dvasia 
sutelkė gausingose įstaigose milžiniško* 
išteklius neturtingų darbininkų vaikams. 
Darbininkijos geriausias prietelius yra 

krikščionybė. Kristus ypatingai globojo 
darbininkus. Todėl darbininkai siekdami 
palengvinimų, savo gerovės, turi organi
zuotis, spiestis l>o Kristaus, katalikiška 
vėliava ir bendromis jėgomis gintį savo
teises.

Tik Kristaus Bažnyčioje, katalikybė
je darbininkija ras išvadavimų, kab ki
taip skelbia tas yra darbininko priešas, 
jis nori iš darbininko pasidaryti sau ver-

RUDENĮ

Nepasakius nei sudiev,
Iškeliavo Skaistaveidė,
Kuri žiedus gyvus skleidė, — 
Nepasakė nei sudiev...

Taip at.jo- iš netyčių,
Liepė medžiams pražydėti, 
Giesmininkams sučiulbėt, —
Taip atėjo iš netyčių,

Liepė širdžiai jiamyleti 
Jos tviskėjimų varsose 
Ir gyvybę jos lankose, —
Liepė širdžiai pamylėti...

Ir pradingo, kas mylėta, — 
Gelsva pridengta marška 
ir senatvės išraiška,
Ji pradingo pamylėta...
Nepasakius nei sudiev,
Iškeliavo Skaistaveidė,
Kuri žiedus gyvus skleidė, — 
Nepasakė nei sudiev...

A. Vitkauskas
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DIEVAS
LAIMĖ

ge- ininkas Niutonas, kuris mūsų 
'akyse yra gamtos mokslo 
,nijum, prieš mirtį pasakė sa- 
jvo draugams, kad jis esąs tik 
;kaip mažas vaikutis ant jūrą

r . . ■ krantoJcaidžias su smiltelėmis.— .Jonai, įrodi- į 1
kad Dievas yra. į Pasauly netiuvo didesnio pro 

tai žmogus ne- to milžino, kaip šv. Tomas Ak-

RAILAS 
nėjai man,
•Jei Dievas yra,

laimingas ant žemės, nes ji vinietis, kurį visi moksliniu-'* 4 *
varžo visokie įsakymai; nelei-'kui vadina proto milžinu. O 
džia jam nei turtu turėti, nei jis, su dideliu nusižeminimu, 
laisve naudotis; žodžiu, žmo-Į pasakė, kad jis tiek ėjo toli 
gus yra nelaimingas. ,

.JONAS: — Kaulai, taip sa
kydamas labai klysti. .Jei Die 
vo nebfitų, tada žmogus būtų j 
nelaimingas, nes kitur, bei ki 
tuose dalykuose, žmogus ne 
gali rasti laimės.

■moksle ir surado, kad dar nie-į 
'ko nežino. Todėl, Raidai, yra 
laišku, kad mokslas nėra aukš
čiausia žmogaus laimė, nes ka-, 
sdieh gali vis daugiau išmok
ti. Žmogaus sveikata negali 
būti laime, nes kįla nauji jau
smai ir troškimai; turtas, ne-

KAULAS: — Ką-gi: jei tik, ... . . r n. . .. . . 'gali būti laime, nes gali pali-'
as būčiau turtingas ir sveikas, i, .. , , ,... , . . ? Lkti dar turtingesnių, ar prie
bučiai! laimingiausias pašau-L. . v. XT , : .1 singai niazturciu. Net nei io-
lvje žmogus. , . , , .•ikia dorybe negali

3T5 n X TT Ci X s

Gerb. kun. Magnus J. Kazėnas, Šv. Kazimiero par. klebonas Pittsburgb, 
Pa., vakar minėjo savo vardo dieną. Sveikiname ir linkime sveikatos ir il
go amžiaus!

"PITTSBURGH’O LIET. ŽINIŲ” VEDĖJU ŽODIS
”Pittsburgb’o Žinios” tai arba. kitaip kalbant iš visos 

Pgb’o apskrities kunigų kūdi-į valdybos. .Jei su “Pittsburg- 
kis. .Jie skiria tų žinių vedė- b’o Žiniomis” atsitiks tas 
jus ir tvarkytojus, jas remia, ipats, kas atsitiko su kūdikiu 
platina ir‘jomis sielojasi. trijų slaugių globojamu, tai

Kun. Kazėnas jas tvarkė per ‘prašome per skaudžiai mus ne- 
išiisu- rie tus. Puvodė daug da-J>arti. Mes darysimi1, ką galė- 
rbstumo ir uolumo. .Jam pri- sime ir kaip mokėsime, 
klauso širdingas aciu. Tačiau,! Visas žinias-žineles ir kore- 

, kun. Kazėnui dažnai nusisku-, spondencijas prašome siųsti 
; ndžiant per dideliu ant jo pe-Luo ad,esu: “Pittsburgh’o 
Įčių užkrautu darbu, neužsitar- j Liet. žinios”, P. 0. Box 542, 
liautais priekaištais, kurie te- Bridgevill?, Pa.
nka jam patirti “Žinias” tva-J
rkunt, IH.ra.aas stoka ate, - \ KvWi»me visas Pittsburg. 
Pgh'o provincijos kunigų su- |h’0 veikėjus ir

■sirinkimas jvykęs spalių 17 ,|./korespondentus į talkų. Tegul
Pentleyville, Pa., “Pgh’o 2i-™tshurKh’» .žinios”

• ... , - veidrodžiu, kuriame mes, pitts; mų vedejiun paskvre savo .... . . #
• ••.. v burghiečiai ir apylinkių lietn-■ pirmininką, jam pagalbon da- . . .vl- . 1

•• , • . viai, galėsime išvysti savo vei-! ve iždininką, o jiem dviem ta- . •
.. v,. • , ida. Vvrai ir moterys, į darbaiIkon prikergė dar raštininką. J • -
Na, ir taip sudaryta redakci-j • Pittsburgh’o Liet. Žinių”

i nė komisija iš trijų asmenų, 1 ' Vedėjai

NORTH SIDELietuvon. Kaip galinga yra 
’ toji tėvynės meilė, galinges-1 
: nė net kartais ir už pačią į 
J mirtį. Tos meilės jie ir mus !

■ mokinu, tos meilės jiedu yra i DanK"n IWuvi9 P8'
Šioj miesto dalyje gyvuoja 

pa- 
Ignorupija,, įkurta a. a. kun

I Tegul tat toji meilė 
I vos, savo tautos ir dega mū 
Į sų širdyse, tegul ji dega ne 
j žodžiais, tik darbais, 
į drąsuoliams žuvus ir tas pats 
' mūsų himnas įgija regis dau 
giau reikšmės. Tatai dainuo- reniia-

mums gražiausiu pavyzdžiu. (
Lietu- j Abromaičio, regis, 1906 m. Kle 

Jionauja čia kun. Adomas Ši- 
nikeviče jau su viršum 23 m.

I Lietuvių šioj miesto dalyje y-\ 
ra gana daug, tik ne visi pri-- 
klauso parapijai, ne visi ją

padaryti 
ne*

visokia dorybė gali padidėti. 
Todėl, kas šiame pasaulyje 

j mainosi, negali būti žmogaus 
aukščiausia laimė. Tiktai vie
nas Dievas yra nesimainantis, 
ir todėl tiktai Dievuje galime 
rasti laimę, kuri pilnai paten- 
kiną visus žmogaus jausmus 
ir troškimus.

Kun. J. V. Skripkus

JONAS: - Pergreit kalbi, lžmogaus piln„; laimingu>
Kaulai; neapsvarstei savo kal
bos. Leiskime, jei visa .laimė 
būtų tik kimo sveikata, ar nie 
ko daugiau nebegeistum-? ar 
atsisėdęs džiaugtuniės vien tik 
savo sveikata? ar tavyje ne
bekiltų jokie troškimai? Tik
tai tada ir pradėtų rodytis ba
ngos visokių troškimą, pav., 
matyti gražias vietas, naujus 

kraštus, patirti naujų links-1 
mybių. Tai sveiko ir norma
laus žmogaus apsireiškimai. 
Toliau, imkime turtą. Ar tur
tas padaro žmogų laimingu? 
Ne. Daug yra turtingi], bet 
nėra nei vieno, lęuris būtų be
galiniai laimingas. Jei jūsų 
pasakymas būtų tiesa, tai vi

si šių laikų turtuoliai būtų 
laimingi. O dabar pasirodo vi
siškai priešingai. Turtuoliai

'kime jį dar su didesniu pa- Dangun Žengimo parapija

KUN. J. NUSIAUS KALBA , .vartais, rasime didvyrių, rasi- 
(Pasakyta Dariaus ir Girėno jmilžinų dvasioje, kuriais

1 mėginiu ir susikaupimu. Ne tik nuo savo įsikūrimo beveik jo- 
Dariiis ir (Jirėnas. Savo drą- ' dainuokime, bet to gražaus hi- j kios pažangos nepadarė. Vie
šiu žygiu, pasišventimu,. pa. I mno mintis vykinkime gyveni-Į toje augti, stiprėti, priešingai 

galiau mirtimi jie. nustebino man- “Tegul meilė Lietuvos jį eina silpnyn, tiesiog krin-

Susipažinę su mūsų praeiti- riu, mano nuomone, pasirodė 
mi, su mūsų tautos istorija, esąs Lietuvos kaimietis, so- 
su mūsų rašybą, su mūsų tau- dietis. Kuomet mūsų intelige- 
tos vargingais keliais ir siel- ntai, dvarininkai su Varšuva 

ir Maskvą flirtavo, kuomet 
Lietuvoje buvo draudžiama 
lietuviškai kalbėti, Lietuvos 
kaimietis myline sermėga už

sivilkęs' paskui arklą, žagrę 
eidamas lietuvišką dainą niū
niavo. Kuomet lietuvių spau
da'buvo uždrausta, kuomet 
lietuviška maldaknygė buvo 
plėšiama iš rankų ir KYažių 
skerdynės ruošiamos, Lietu
vos kaimietis kumštį sugniau 
žęs kartojo: “Kad tu gude 
nesulauktum, nebus kaip tu 
nori”. “Kap, tap”,. kalbėjo 

žemaitis; “Dievaž, taip nega
li buc”, pridūrė dzūkas. Na, 
ii nebuvo, kaip žiaurus rusas 
norėjo, ko vilingas lenkas 

troško, ką gudrus vokietis 
planavo. Lietuva netapo pa-

Įmes ir mūsų ainiai galės pasi- 
'didžiuoti, stiprybės, pasišven- 
jtiino, įkvėpimo savo darbams 
! pasisemti.

gedulo dienoje, surengtoje 
Vaizbos Buto spalių 22 d.

Pittsburgh ’e)

Gerbiamosios ir gerbiamieji:—
Lietuvių Tautos himnas taip ‘ Kas negirdėjo apie mūsų D.

prasideda, taip mes jį dažnai kun. Vytautą, Kęstutį, Gedi- 
su pamėgimu dainuojame: 'miną, Algirdą, kurie taip ga- 

Lietuva, Tėvynė mūsų, tu biai Lietuvą valdė, jos ribas 
praplėtė nuo jūrų iki jūrų. Tailabiausiai nelaimingi, nes pas i . .x ... ,. ’ 1 didvyrių žeme, iš praeities ta-

jnos randasi daugiausiai žrno-_ 
gžiidvsčių, divorsų, paleistuvy
sčių ir visokio blogo, — dau
giau, negu pas beturčius. To
dėl nei sveikata, nei turtas ne
gali duoti* žmogui visuotiną 
laimę.

R AULAS: — Jei aš būčiau 
baigęs didelius mokslus, tada 
jausčiaus labai laimingas.

JONAS: — Kaulai, ir čia 
klysti. Imkime didžiausiu^ pa
saulio mokslininkus, baigusius 
ar tai gamtos mokslus, ar me
no bei literatūros, ar istori
jos. Ar kuris iš jų yra pasa
kęs, kad “jau užbaigiau visus 
mokslus” ir daugiau nebereik 
man mokytis? Kaip tik prie
šingai. Kiekvienas mokslinin
kas deda didžiausių pastangų, 
kad daugiau sužinotų. Jis die
ną, naktį studijuoja ir vis jau
čiasi esąs menkas ir mažai ii- 

z nąs. Tik mažamokslis jaučiasi 
daug žinąs, lig ans vaikas, ku
ris, pradžios mokyklos aštun
tąjį skyrių baigęs, statosi ži
nąs visą pasaulį. O kuomet 
pradeda toliau mokytis, pa- 

. mato, kad nieko nežino. Gerai 
senovės išminčiai pasakė, kad 
“mažai filozofijos atitraukia 
nuo Dievo, bet nuodugniai pa
žinti filozofiją veda prie Die

vo sūnūs te stiprybę semia... niusų tautos didvyriai, milži- 
Tegul meilė Lietuvos dega mū nab tai kartų kartoms idealas 
sų širdyse, vardan tos Lietu- jr pavyzdys. Tais vyrais ir jų 
vos vienybė težydi”. žygiais mes teisingai didžiuo-

Kokie gražūs žodžiai, kaip .jainės. Tai buvo Lietuvos ga- 
daug jie reiškia, kaip daug jie tybės laikai. Lietuva susipai 
mums pasako. Lietuva didvy niojus su vilingais lenkais, 
rių žemė. Kas tie mūsų did- 'pradėjo pulti žemyn, neteko 
vyriai, kuriais galime pasidi- 'savistovybės ir atsidūrė galop 
džiuoti, iš kurių mes ir mūsų ant pražūties kranto, šuspaus- 
ainiai galėtų stiprybės, įkvė- ta iš visų pusių galingų prie- 
pimo ir pasišventimo pasise- HlJ: lenkų, rusų ir vokiečių, 
mti. Gal mūsų numylėtos dai

ne tik Lietuvą, bet visą pa
saulį. Išgirdus apie mūsų drą
suolių mirtį visa lietuvių tau
ta apsidengė gedulo rūbais, 
pravirko, gedulo vėliavos su
plevėsavo ant Lietuvos 'įstai
gų. Mūsų drąsuolių mirtis su
purtė visus lietuvius, net la
biausiai nutolęs nuo lietuvių 
jaunuolis pasijuto savo širdies 
gelmėse esąs lietuviu, pajuto 
kažkokį liūdesį sujungtą ta
čiau su pasididžiavimu. Lie
tuvių tauta, tiesa, liūdi drą
sių lakūnų, bet kartu ir di
džiuojasi jais. Ir yra kuo di
džiuotis. Tauta, kuri gimdo 
tokius galiūnus, kaip Darius 
ir Girėnas, negali žūti, liet ne 
žingsniais, tik- šuoliais eina 
pažangos kėliu. Net didžiau- 
ši mūsų priešai , su pagarba

dega mūsų širdyse, vardan tos ka. Daug lietuvių priklauso
Lietuvos vienybė težydi.” Tai 
Dariaus ir Girėno testamentas. 
Savo mirtimi jie tą testamen
tą patvirtino. O kaip tos vie
nybės ir meilės mums trūksta! 

Baigdamas norėčiau pasvei

svetimtaučių parapijoms, bet 
dar . daugiau jokios bažnyčios 
nelanko, tik susispietę apie lie
tuviškas “karčemėles” skan
dina jose savo protą, jėgas, 
dorą ir turtą. Praranda jrtse

kinti Vaizbos Butą už suren- i kimusius savo jausmus, ne- 
gimą to gražaus vakaro, to- ^‘n'<a gražiausių ypatybių, ku
kiam gražiam tikslui: pastaty
mui Dariui ir Girėnui pamink

rias buvo atsivežę iš Lietuvos. 
Teko man nugirsti vieną to

lo. To paminklo jie pilnai už-ik» tarnsos didyyri ta5P beSfl‘ 
sitarnauja. Tas paminklas ske- i kajinant!: “Maa nereikia kuųi 
lbs kartų kartoms apie mūsų inei bažnyčių, man tik rei- 
drąsuolių lakūnų žvgį, sulai- k’a (^vorso • Štai, tau ir 
kys ne vieną nuo ištautėjimo,, didv-vris’ kuris ^karčiais mė- 
duos stiprybės, įkvėpimo, drą-‘gsta ir’ tautiečiu pasivadinti, 
sos ir pasišventimo. Pataps įGa,la man tav^’ bro,i’ lietu" 
vienybės ir meil€3 simboliu... 1 (Tąsa ant 4-to misi.)

vo
Didžiausias pasaulio gamti

nos žodžiai yra tik tušti, gal 
tų didvyrių Lietuvių tauta vi
sai neturėjo ir neturi. Nevel
tui vienas labai rinitas žmo
gus, didelis Lietuvos mylėto
jas ir rašytojas, tai dainai tik 
išvydus pavadinimą tos dai
nos Lietuvių tautos himną, 
tas garbingas Vietuvos patri- 
jotas, dabar jau žilas senelis, 
matydamas lietuvių kivirčus, 
ergelius, nesantaiką, vienybės 
ir sutartino darbo stoką, ma
tydamas, kaip lietuviai mindo 
kilniausias savo tradicijas, ki
lniausius papročius ir ypaty
bes, taip sakydavo: Mes, lie
tuviai turėtumėme dainuoti ne 
Lietuva, tėvynė mūsų, tu did
vyrių žemė, bet Lietuva, tėvy
nė mūsų, tu nikštukų žemė. 
Skaudūs tai žodžiai, bet iš da 
lies gal ir teisingi, bet tik iš 
dalies.

laidota. Iš Lietuvos kaimiečio .nulenkė savo galvas prieš Da-
pastogės išėjo eilių eilės nau-Įriaus ir Girėno žygį.

. v . . , jų darbininkų, kurie su plu-'. .. .. . . , ,. ,Tie Lietuvos priešai iau buvo ; , . - v 5^1 Ea norėjo atsiekti savo drą
duobę Lietuvai įskase ir dūle- , ’ z,’ , • *IU zvgm Darius ir Girėnas.

, .. . . būt, prikelti Lietuvą. Giedrai-I ir . , ..... ...lį kryžių jau turėjo ready” .. . ... . Koks buvo jų skridimo tiks-
ant jos karsto uždėti su tokiu 
parašu: “Čia ilsisi Lietuva. 
Keųuieseat jn paee”. Tačiau tą 
kryžių jau paruoštą neteko mū 
sų priešams ant Lietuvos kar
sto uždėti, nes Lietuva prisi
kėlė, lapo net nepriklausoma. 
Kas ją prikėlė nuo mirties pa
talo? O gi tie mūsų didvyriai, i

čiai, Valančiai, Baronai, Ku
dirkos, Basanavičiai, Tuinai- 

Vaišgantai,- Maironiai, Mar
geliai, .Jakštai ir šimtai kitų, 
tai mūsų tautos didvyriai. Si- į 
biro tyrai — pusnynai ir ru
sų kalėjimai gražiui byloja a- 

| pie mūsų didvyrius. Šimtai 
mūsų kontrabandininkų, ku-

.... . , . . . , . .rie nešė lietuvišką knygą iš
milžinai dvasioje, apie kuriuos pa
dainuojame ir dainuosime Tau
tos himne. Kas jie tokie? Kaip 
jie Lietuvą prikėlė? Jų buvo 
šimtai, vieni žinomj, minimi, 
apdainuojami, o daug daugiau 

‘žinomi, pamiršti, neapdoi- 
nuoti. Jįe Lietuvą prikėlė sa

vo darbu, pasišventimu, sn , •» j.
plunksna, knyga rąnkoje, o vė
lesniais laikais sn kardu ir na-1 paskutiniais laikais
rsiais žygiais. mūsų tautos didvyrių eilėsna

Didžiausiu -tų laikų didvv- įsirašė auksinėmis raidėmis

M“DRAUGAS”JUMS DUODA:
1. Suprantamoj kalboj išdėstytas svarbiausias Lietuvos ir 

Amerikos žinias ir politikos, tikėjimo ir nūdienio klau
simus;

' » ' * ) 1
2. Kasdien įdomias vyr. redaktoriaus diskusijas apie dienos 

las. Ko jie troško? Gal turto? klausimus,
Ne, Turtas jų nelaukė. Tiik- 3. Žinių skyrius iš visų lietuvių kolonijų Amerikoje;

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;
printi ryšius tarp Amerikos 9. Kasdien įdomius paveikslus ir juokingus piešinius; 

lietuvių ir jųjų tėvynės. Savo Vėliausius pranešimus iš parapijų ir draugijų darbuotės;
11. Pagarsinimais patarnauja liek garsintojams kiek skai 

tytojams;
12. “Drauge” lietuviška visuomenė randa vienintelį tautinės 

ir tikybinės minties dienraštį Amerikoje.
UŽSISAKYKITE — TR JUMS IR MUMS PAGELBĖS.

stančių nieks jiems nežadėjo, 
kaip dažnai pasitaiko kitų 

tautų lakūnams. Jie troško 
garbės, ne tiek sau, kiek Lie
tuvos tautai, jie troško susti-

. . .tikslą ile pilnai atsiekė. Ausų ir ją Lietuvoj platino, L , . .. .. . . kodami savo jauną gvvasti
ne vienas is jlj žuvo nuo ru-

so ‘kulkos, nežinomas, neap
dainuotas, nepaminėtas, tai 

mūsų didvyriai. Reiškia mū
sų Tautos himno žodžiai nė
ra tušti, mes turime didvyrių, 
turime iš ko semtis stiprybės,

ant tėvynės aukuro, jie Lie
tuvai atnešė didžiausią garbę
ir jos vardą išgarsino net ten, 
kur mažai kas apie ją buvo 
girdėjęs. Čia man prisimena 
antras mūsų himno posmas: 
“Tegul meilė Lietuvos dega 
mūsų širdyse”. Toji meilė, be 
abejo, -degė Dariaus ir Girti
no širdyse, taja tėvynės mei

le jie vadovavos skrisdami

Draugas” metams $6.00; pusmečiui $3.50; trims mėnesiams. 
$2.00; vienam mėnesiui 75c; per išnešiotoją — 12c į sa
vaitę. Lietuvoje metams $7.00.

“DRAUGAS” PUB. CO. . I
2334 S. OAKLEY AVENUE,

Chicago, Illinois
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KRAUSE OF NOTRE DAME FETED BY 
HOMESTEAD K OF L’S

bešališkumo, tinkamo ĮMUsiruo- 
Įšimo, drųsos ir ištvermės vy
kdyti gerus, draugijos suma- 

; nymus.

SOUTH SIDE ■ Mišias ne vien augę, bet ir tyt, kaip visi, lig vienos šei- 
skaitlingas butelis vaikučių o-Įmynos nariai, rinkosi pagerb
to prie šv. Komunijos. .Jie tų Ii savo dvasios tėvų, kuris, iš-. . •«., u 1---- ------------ O -f--' -v •

Spalių 29 d. ilgai pasiliks «y ^on,unįj^ aukojo gerb. kle tikrųjų, užsipelnė pagarbos ii 1

HCNORED AFTEA THE NOTRE DAME 
CARNEGIE TECH GAME

Ligšiol, ačiū Dievui, mūsų ; at,H‘nty ’e V1SŲ ftv; Kaz"nu‘,‘°; bono intencijai.
parapijos narių. Viena, kad iš- j 
kilmingai apvaikščiojo Kris

meilės nuo savo parapijonų.
organizuotos visuomenės — 
mūsų draugijų gyvenimo rai-

From the opening gailio on Campbell of Ilomestead High (Įa bėgo tikrom vėžėm, be di- 
the grid iron lašt year, Ed School, Thoiuas Ėavięan, Not-Į dėsnių snkrėtimų, nereikalin-
(Moosše) Kiauše (Kraučiu- re Daine alumnus, John A. 
nas) sprang into the national Sullivan of The Messenger 
sport’s spotlighU The name, and many others.
of Kinus,-iviiS in uvcry „„. 's A|
conversation, from the selino! j Honit,sU.ad K „j 1/8 was toast
boy i'an to the vivid and dras-i .......} master, Alphonse Stankūnas
tie sporte critic. The aiinoa.i-; thai assisU,d by Ed. 
eers of games, via radio, heli-. Mrd Onaitis >nd A,ex pi|ls 
owed constantly — “Oh look
at that man mountain ehargėJ Kt.„ lse I)efc)H{s Andcrson 
block kirks etc.”. Į

\Vnile there niav be manvl■ X, » * 1

who do not think
much of “Hunk” Anderson’s' 

i abilitv as a football coach Ed'

gų išsišokimų, neapgalvotų už-

taus Karaliaus šventę, o kita, 
kad minėjo savo klebono kun. 
M. J. Kazėno vardines, nors

3 vai. popiet visi sykiu‘su-1 Programa buvo sekanti: 
sirinko, kad vėl pagarbinus i 1. Sveika, sveiks, sveiks, — 
Kristų Karalių. Sykiu visi gie- daina 7 skyriaus, pasveikini-

2 skyrių.
4. Tėvelio vaidinės — vei

kalas — S skyriaus.

(Tęsinys 6 pusi.)

SUGRĄŽINKITE JAUNYS 
TtS DIENAS

This season the above shou-' 
ts have deereased and have bejPerson8 
come fainter, imt because of
inability or disinteręst, būt be-,

♦ i i „ „u o.4 Krause, star tackle of tlie Notcause there basu t occurred as ( ’
re Daine eleven is not among 
tliem. In his talk at the dhin- 
er Krause špoke in glowing 
temis of the Coach and said 
tliat it was not the fault of An

yet that “diek” moment ' 
v/hic.li may come to the Notre! 
Daine sųuad this Saturday 

>\vlien the 1 rišli ineet the erst- 
\vhile Navy at Baltimonv Justi 
keep up the. šame old sportą

NI'GA-TONE yru pastebėtinus vuis- 
r. . .... tas dėl ligonių Ir silpnų žmonių, l’o
Zotlja Purvickaitė, gi- to kutp jus jį vartosite vienų savaite,

' jus pastebėsite ubelnų pagerėjimų ir 
mnastika — bernaičiai i sky- jeigu ir toiiuus vartosite, jus utgan- 

. ’ site savo normalių sveikatų ir spėkų,
riaus.

masdojo suplikacijų ir kitas gie
smes.'

Po pamaldų bažnyčioje visi 
susirinkę Šv. Kazimiero para-

įstatymu Šv. Sakramentu. Per !"J"S »»lėn, k"r buvo sureng-Į dienu linksma” ir pasveikini- .’SJ:JSKm»“*'U«S£K
»---------------------------------------  ta programa pagerbimui kle-! mus 6 skyriaus. ^X,,,.,T\uS'"%oa.tonk

bono. Labai malonu buvo ma- 3. Abėcėlė — linkėjimai 1 ir ^vertės*5 pttvaduotojų• ne“ Jle yru

sispyrimų. Kieno (ai naoprl- išpuuin ,’PkriW» 1 <«• 
ausi Va.lovvhia; kurios „ pa-, K,Wa,M Karaliaas šventė 
sišventiiiiu, spiningai atlikį.|f>”«»K|o^šv. M.š.onus ,« į- 

nėjo užkrautas ant jų pečių
prievoles. Todėl, kada ateis 
laikas perrinkti draugiją “ly
derius”, gerai pamąstykime, 
kų dabar turime ir kokių re
zultatų galima susilaukti ne
patyrusiam naujokui paėmns 
organizacijas vadeles į savo 
rankas. Nerinkime savo “fri-

I

endo” svarbiom pareigom ei- Į 
ti, neturinčio reikalingų kva- f 
iifikacijų. Tik savymeilis taip Į 
(Jaro. Žmogus, kuriam apeina 
kitų gerovė, neatsižvelgia j 
savo asmenį, neieško sau nau- f 
dos iš susidėjmeių prielankių! 
aplinkybių. Katalikiškom dr-

r

Jokie kiti vaistai neturi tokių pa-
2. Maldų bukietas, daina “O -tebėttnų istorijų kaip nuga-tone 

1 F ’ Per 45 metus jo gyvavimo milijonai

DUOKITE VISUS SPAUDOS 
DARBUS “DRAUGUI155

derson if the team was not .. • , ' . . . i. . r ! gijom privalo vadovauti darb- j
spirit nnd keep an eye on this , . i štūs, nusistovėję, rimto būdo.!'
,. H e iiist cant s e e m to<., .... . 11iellovv Krause. Į ,, | tikybiniai susipratę žmonės. -kuriĮ įliek said the mountain-man v

During the recent seramhle. ta<.|<|(, ,.W(, ll0ve g8(l<1 niateri A dainuoja Pittsburghe
betu-een Notre llan.e į o/j Spaliu 21 d. smlalieėiu ha-
btefteii s Carnegie. huskies, .. . , . ; liūs pasisekė labai gerai. A-

.. , •, \iijtcni(tt))w įve re tioinif to lut °the lioniestead K ot L couneil I ' . .'
oiir stride and it uiti be tuo

P-LĖ KM. MICKUNAITĖ, 
sekmadienį, lapkričio 5

ATLIEKAME

held a dinner at the Tea Cup 
Inu in honor of Ed Krause, 
which was attended by over 
one hundred guests, ineluding 
John Miehuta, who accompan- 
ied K rause, Dr.Johu McClean, 
former Pitt player, Coach Bill

bud for soinconc. I only lioye 

ne get going by Saturday,” 
was the coniment of the line- 
nian who earned Ali - Ameri
can honors lašt year on many 
teams.

biejų lyčių jaunuolių prįsirin-

Šeši plėšikai apiplėšė Metro 

politan Life Insurance Co. o-
ko pilna parapijos-sale. Visi L.. T. .

.. . . .............. .. tisų, 3228 Lincoln avė.linksminosi iki vidu-graziai Pag-

nakčio. Parapija pelnė kelis 
desėtkus dolerių.

robė 500 dol.

Spaudos Darbus
Greitai, Gerai ir Pigiai

Pittsburgtio Lieta- 
viii Žinios

r----------- :—  

NOKTU !STDE

REMKI-TE KATALIKIŠ

KĄJĄ SPAUDĄ SPAUSDINAME:

ir darbu visuomet pasiekiama 
užsibriežto tikslo...,

Reporteri3

FOR BETTER SAKINO 
AT L E SS CO57 ŪSE THE 
ECGmOMICAL 'EFfiCIENT

BRID6EYILLE, PA,

Mūsų parapijoje prasidėjo 
Šventojo Vardo draugijos (Ho 
Iv Name Society) vajus. Pra
eitų sekmadienį laimėta 12 
naujų narių. Būtų gražu, jei į 
ta draugijų susirašvtų visi pa- 

i rupijos vyrai, jauni ir seni. 
i Priedermių nedaug, q nauda 
' didelė. Štai, vardai tų, kurie

Neužilgo rinksime kitiems ( pasižadėjoJ<ristaus vardų pa- 
metam.- naujas draugijų vai- garboje laikyti ir sykį į mė- 

divorso l(Lv^as- Plaukiant ' per jūras, nesį gaivinti savo siela Jo Ma- 
bet reikia gero lietuviško bi- jlaivo ir keleivi,l saugumas Įnna - šv. Komunija: A. Ku- 
zūno. Tavo senas tėvelis IJę. ^aug prikkmso nuo kapitono , čauskas, J. Strieliauskas. J. 
luvoje, kuris taip gražiai au- su»ekejimo, pati rimo, niokėji-J Alšauskas, J. Kinkus, "V. Pac- 
gino mokino ir mylėjo pra- 1110 vairuoti Prie visokių ap- kevieius, M. Sabaliauskas, J.

’* i Urbonas, K. Papeika, M. Mic-
kūnas, A. Mickūnas, J. Alšau- 
skas, J. Vasiliauskas, I. Gru-

1
vi.

(Tąsa iŠ 3 puslapio) 

nereikiaiati

virktų, jei sužinotų, kokiais j ^nkybių 
keliais tu bandai vaikščioti Sėkmingai tvarkyti susispie 

f čia Amerikoje. , tusj į krūvų žmonių būrį irgi
North Sideje, paprastai, įš ! reikia nemažo nusimanymo, ka 

senovės vadinamoje Allegheny,
yra būrelis labai gerų, norin
čių darbuotis žmonių. Yra 
čia daug gražaus jaunimo, ku
ris, nežiūrint kliūčių, nežifl-i^ ‘"ažu,na nenusileidžia
rint stokus paraginimų, nuro-1žiu,nai’ '!»'» P"*-

spieiiasi krūvon ir šį!«»«» krmstitnrijai. rlrnugijus

ntlybės, takto. Jei draugija 
šlubuoja, jos nariai tarp sa
vęs nesūsiklauso, vienas ant 
kito nereikalingai užsipuldinė

bliauskas.

Kristaus Karaliaus dienų 
šventėme labai iškilmingai 
Nuo ryto iki vakaro buvo iš- 

did-1 statytas švenčiausias Sakra
mentas viešai adoracijai. Per 
sumų kun. Jurgutis pasakė pri 
taikintų dienos iškilmei pamo
kslų. Vakare — Mišparai ir 
procesija, dalyvaujant so<la- 
lietėms ir Šv. Vardo draugijos

dymų, x
Ui t,, v.-ikia. .Ik- .leda 1,aštn-.l,“kva'l’ii - dvasiai, ^a-r t,d- 
ligų, kari Dangun Žengimu liv l'"«us trukšmauj.,, - tam y- 
tuvių inu-apiji, išgelbėti imu ra kalta val<l-'’b*’ k,ll',ai- ne
galutino .Pakrikimo. Su kaž-l1-'"- trfll<s,a vado privalumų: 
kbkiu ilgėsiu jie dairosi, lu- visiško atsidavimo savo parei-j nariams m corpore 
įtariuoju, kuom.-t Aukščiausias «°"«> atsakomybės pajautimo,' 
atsiųs jiems stipresnį dvasios '■ ' -■ - — - ... --
vadų. Mat, kun. A. Šimkevi- i
ee; nors labai gerus žmogus, ■
T«*t jau senyvas, turįs apie 80

■ metų. nębesugeba vadovauti
■ nei nurodymų teikti.

North aSide's lietuviai būtų 
be galo dėkingi kuri. Šimke- j
virei, jei jis pusielgtų garbiu- | (|;|

//' 'l'lfl OFPICl
PLL BET 

THE liZ/.S'LL 
OUT CltMIN' YMHEN 
X T E L L UM ABOUT/ 

OME 2.

V.

ŠAME TOICE 

AS4rWARSAG0 

25ounces for254
Fulthck.foSbck Fitong

BAKJNG
POWDER

k

llllIONSOF POUMDS USED 
RV OVS CCVOHMEKT

AStopk11tehin•g!

SkinF
’lryiKi.n, ^rllipnas Žemo ntintnh-lo 
n(ci*Jin:« odon | penki nu nolrumian 
— ir iiagelblngaa prlo Eczenvte, 
puvkų. dedervinės. Ir Itt^rln-ij Z«r- 
l'no' bevelk stebuklingai praSniinn 
viMoklita otlos trltnrtjss, ks.ltMiiri 

— ie uyrlymo ypntybbj retai rafWa- 
tiioa kitose gyduolėse. Visos vatai I- 
nyėlos užlaiko—a»c, «<>e, JI. Ypa
tingai tvirtas Žemo, Du syk go- 
ycsnt rezultatai JI.25.

z e m o i
FOP ŠKls, iPOiTftTI

A SVCuLL 
. i UOOKW
Į į vnamTs rsčc ma basv-

I KNCVJ Aut-
r ' 'a. ’ • •

Tikietus,
Plakatus,
Serijas,
Programus,
Posterius,
Įvairius atsišaukimus,

Bilas;
Laiškus,
Koncertus, 
Draugijoms Blankas, 
Konstitucijas,
Kvitų knygeles.

Ir Kitokius Spaudos Darbus

Visais spaudos reikalais kreipkitės,

Draugas Pub. Co.

CinCAGO, ILL.

S. OAKLEY AVENUE

Telefonas Canal 7790

g™
T-?—■

tr-VA

, gai, “honorovo”, kaip sako 
' bajorai ir užleistų savo vie- 
1 tų jiiiinesniam kunigui, arba 
pasiimtų kiinigų-pagelbininkų. 

[Iki* mirties, o net ir po jojo 
[mirčiai Allcgbeny’s lietuviai 
[gražiai minėtų kun. A. Šimke- 
Ivičę už jojo tokį žygį. 
r' Atminkite North Side's lie
tuviui, kad kantrybe, vienybe

I.'

>
. i
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/
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VIEŠOJOJ RINKLIAVOJ SURINKTA
2,833.29 DOL.

% _ _

Marąuette Park ir Bridgeport 
surinko po 500 doh Išlaidų 
tik $33 1.50. Liko $2,501.79

Užvakar •įvykusiame susiri- uesius praleido smagiai ato-

KAS VEIKIAMA GIMIMO 
P. ŠVEN. PARAPIJOJ, 

MARIJUETTE PARK
i Marųuette Park yra viena 
naujausių ir gražiausių lietu
vių kolonijų Chieagoje. Už 
tai šioj kolonijoj yra apsigyve
nę beveik visi lietuviai prote-

tajerius. Pasirinkimas didelis, balius prie puikios muzikos.
— kainos žemos. ,

Tat, norėdami tinkamai pri
rengti savo automobilį žiemos 

, sezonui, krepkiės į Al. Alešaus 
ką. 7hp.

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų 8 skyriaus mėnesinis 
susirinkimas įvyks ateinantį 
sekmadienį, lapkričio 5 d», 2

ūkime patikrinta kolonijų ko-i j-togau,lamos. Daug matė. Ma !'‘j;’nalaiį ’1' daugelis baznienų. į yaĮ popiet, parapijos svetai-
mitetų surinktos aukos ir ga
lutinai sužinota, .kad Dariaus- 
Girėno fondui viešojoj rinklia 
voj išviso surinkta $2,833.29. j muziejui. 
Išlaidų už 200,000 ženklelių'
(tags), pasidarė $312.00, už'

tė Dariaus ir Girėno < 1 raliu-1
žias ir sulaužytą Lituanieą. 
kuri pargabenta į Kauną —

►Stai, čia gyvena didelis
“Draugo’’ prietelius ir rėmė
jas A. Alešauskas, 7126 So. 

. Koeku ell St., (Telef. Kepub-

neje.

Kviečiame visas nares atsi
lankyti, nes yru svarbių da

Visi kviečiami atsilankyti.
Valdyba ir Komitetas

LIETUVIAI DAKTARAI:

lei. LAFayctte 3057

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

X—SPINDULIAI 

3061 West 43rd Str.
(Prie Archer Avė. netoli Kedzle) 

Valandos: nuo 2 ik. 8 vai. vakaro 
Seredomis Ir nedėliomls pagal 

auUut|

LIETUVIAI DAKTARAI:
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS 

1440 SO. 40tb CT., CICERO, IH 
Utar., Ketv. Ir Pėtn. 10—9 vai. 

2147 SO. UALSTED ST., CU1CAG4. 
Paned., Sared. Ir 8 ubą t 2—9 vak

Ofiso: Tcl. CALumct 4030 
Res.: Tcl. UEllImk 0280

DR. A. G, RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

3147 So. Halsted St.
Ofiso valandos: 1-4 Ir 6-8 vai. vak.

Rezidcncijus Ofisas: 2050 W. «0tb bk i
Valandos: 10—12 ryto Dienoms Tcl. LAFayctte 5793

Seredomis Ir Nedėliotais pagal sutarti Naktinli8 lel- CANal 044)2

spaudą ir kitas smulkias iŠ-jr<| P1> )>azaruį skiria gražią 
laidas $19.30, kas viso išlai-1 <lt)van:j. Jo sesuo Emilija mi

dų tesudaro tik $331.30. Atė- kojo pinigais $1.00 
mus išlaidas, Dariaus-Girėno

,, , ». , | i ne 3699), kuris užsiima perga-svaistyiįiui.-Taipgi atsi-
-4- Rapolas.Gi mus, kurs sek , lvn«Lito ir nnnivi nnrin... . o.,-- xv beminu rakamhi ir kitokių <JalveskIte 11 nau^ nanų.

nnngai bizni varo 22.x \\. 2o - ‘ 1
lykų. Jis tam darbui yra įgu-

,dęs ir turi laimi didelį t roką j 
ir specialius prietaisus daiktų

Valdyba
i

+ Einant bazaru. prie Imi- Pjaustymui. Taigi, kam iš 
gumini liko $2,501.79. Tai ko- gos> visi s„ju,i„ 8įIJsti lirtuv.,Į reikėtų gabentis, kreip

loiiijų komitetų pasidarbavi-',las j,,,, gania dovanos: O. kitus virš paduotu adresu, o 
mo nuopelnas. iMakunienės, IT. MiskevičieuėsG*8 j“1™ ^goriausiai patar-

IŠ ŠV. JURGIO PARAP,, 
BRIDGEPORT

l’Uoue GROvclUU 002t
Valandos: 2-4; 7-9 P. M.

Trečiadieniais Ir sekinad. susitarus

DR. J. W. KADZEVVIGK
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

0859 SO. U'ESTKRN AVĖ. 
Gbicago, III. J

Tel. LAFayctte 7050

DR, F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGASS

4140 Archer Avenue 
Vai.; 2—4 Ir 7—9 vt4- vakar*

Res. 2130 W. 24th St? 
TeL CANal 0402

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street
Vai.: 2 Iki 5 popiet, 7 iki 9 vak. “ 

Nedėlioję pagal sutartį

Žemiau dedame skaitmenis, I p. Masioko, vaistininko S. naus
X Kun. Suginto, Sao Paulo, 

Brazilijoj, lietuvių parapijos
P-no A. Alešausko sūnus — klebono pranešimas apie Pie-Mankowsko, VI. Neffo, T. Vii- -----------------  ------- i

trakienės, J. Grigonio, J. Bal-,Al- Alešauskas, Jr, turi ga-jtų Amerikos lietuvių gyveni- 
sevičiaus ir V. lvanauskio. zoliao st()ti» 7100 So- Talman !nių bus šį vakarų, Šv. Jurgio 
Pinigais paklojo po $1.06: A.iAv(‘- (7bst ir kampas Talman parap. salėj ,po pamaldų. 
Vilčiauskas, St. Šimulis ir ek-jave-), kurioje parduoda Siu-
spr. St. Fabijonas. jdair gazolino ir visokios rū-

ies aliejų.
Šiomis dienomis jis pirkęRamygalos Aido klubas lai-

| BOL'levanl 7580
j Rcz. BEMlock 7601

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avenue
Vai.: Nuo 10 ryto Iki 8 vakaro

Draugija Saldžiausios Šir
dies Viešpaties Jėzaus rengia 
vakarą, kuriame bus atvaidin-

Tcl. Ofiso BOUlcvard 5013—14 
Rcz. VICtory 2343

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

49-
Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30

Office Phoue 
PROspect 1028

Res. aud Office
2350 bu. LcuvUt SL 

CANAL 0766

DR. J. J. KOWARSKAS
P11YSICIAN and 6URGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS:

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

Of. Tel. RKPuKIc 7690
Res. Tel. GROvchlU 061(1

6017 S. WAbUTKNAW AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
2423 W. MAKŲl E.Ti ROAD 

Vai.; 2-6 Ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryti: 
Nedėlloj euaiiaruB

kiek kuri kolonija atskirai su
rinko : I

Gimimo parap. (Marųuette 
Park) $533.90.

Sv. Jurgio parup. (Bridge
port) — $502.10.

Nekalto Prasidėjimo (Brig- 
liton Park) — $403.00.

Šv. Antano parap. (Cicero)
— 234. 83.

Šv. Mykolo parap 
Side) — $237.53.

Šv. Kryžiaus parap. (Town 
# of Lake) — $207.20.

Dievo Apvaizdos parap. (1S 
Street kol.) — $196.00.

Visų Šventų parap. (Rose-J 
land) — $170.00.

Aušros Vartų parap. (West 
Side) — $145.58.

Englewood — $69.59.
Šv. Juozapo parap. (South 

Chicago) — $57.21.
Šv. Petro ir Povilo (Wešt 

Pullman) — $51.18.
Lietuvos konsulate sumetė

— $3.13.
Viso .. $2,833.29.
Išlaidų — $331.50
Lieka — $2,501.79.

Visiems kolonijų rinkliavos 
komitetams, gerb. klebonams, 
rinkliavų rėmusiai spaudai, lie 
tuvių radijo valandoms, rin
kėjoms (kurių vardus netru
kus pradėsime skelbti “Drau 
ge”), vyrams darbininkams, 
automobilistams, aukotojams, 
miesto majorui, p. Govier ir 
visiems prie rinkliavos pasi
sekimo prisidėjusiems reiškiu 
nuoširdžiausią padėką.

L. Šimutis,
Generalinio Rinkliavos 

Komiteto pirm.

kvs susirinkimą penktadienį, urmu didelę kiekybę autoniobi-jta •’ veiksnių veikalas “Gyve- prOspect 22 

lapkričio 3 <1., J. Barausko liaius heterių: Vesta, Majestie mino verpete”. Vakaras įvyks) f|R I 
(North svetainėje (buv. Meldažio) 8 ir \Vi 11ard, kurias parduoda

vai. vak. Visi kviečiami susi- beveik už pusę kainos. Jis ga-
rinkti. Ramygalietis h parduoti pigiai dėl to, kad 16?30 vai. Po programos bus,

pats pirko jų didelę kiekybę
REDAKCIJOS ATSAKAI už lakiai preinamų kainų. Taip 

gi turinebrangių, bet aukštos
F-s. Pranešimų gavome vų- ■ rūšies automobiliams šildytu- 

i lokai, tat nesuspėjame įdėti į|Vų — pečių. Užlaiko pirmos
trečiadienio num. rūšies automobiliams lankus-

G RA B O R 1 A 1:

Office I’hotie Res. 6107 S. Francisco 
30 Pitone Oro v. 0951

lapkričio 5 d., Cldcagos Lie-'l. SZUKIEWIGZ
. . . ...... ° I PHtSICIAN and 8URGEON
tuvių Auditorijoj. 1 radzia 5058 so. asui.and avė., cim-ugo

DR. M. T. STRIKOL'IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.
Nedėiiomis pagal sutarti

Ofiso tolei. BOLlcvard 7820 

Namų teL PROspect 103U

Pilone CANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJA* Ir CHIRURGAS

2201 W. Cermak Rotid
Valandos 1—3 Ir 7—8 vak. 

Seredtnnia ir Nedėliounia pagal sutur f 

REZIDENCIJA
6631 S. Gahlbrnia Avė.

Telefonui IlEPubUc 7868

Hours: 2 to 5 - 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appolutment Tcl. BOLlcvard 7042

GRABOR1AI:

LACHAVICH 
IR SONOS

Patarnauja 
Raitele sąe 

N darbu
£A*eTek 

2314 W.

GRABORIUS
avės* kooplglanala.

2515 arba 951*
PI., Chicago

KAS GIRDĖT AUŠROS 
VARTŲ PARAPIJOJ, 

WEST SIDE
+ Zig. Dobrovolskiui, kaun- 

ties ligoninėj, spalių 31 d. pa
daryta sėkminga operacija. 
Jo lova No. 5 warde 53. Kai
mynai, pažįstamieji prašomi 
ligonį atlankyti.

-j- Vyrų šaudymo kontestui > 
bazare pirmininku išvinktas V.1 
Norekas, pagelhhiinkais P. i 
Mankus, VI. Ivanauskas, St. I 

Šimulis, K. Kulius, S. Baliu-' 
kas ir J. Judikis. Teisėjais: 
B. Kazanauskas, J. Zurkuu- | 
aka*.

X Emilija ir Lucija Girčai- 
tės sugrįžo iš Lietuvos; 4 mė-

Visi Telefonais YARds 1741 ir 1742

Didžiausia ir Seniausia
GRABORIŲĮSTAIGA

LIETUVIŲ
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis kainomis už adkštos rūšies palaidojimų. Mes 
nieko nerokuojame ui atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalieą.

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 Moderniškos Koplyčios 
Dėl šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue

SENIAUSI LIETUVIO GRABORIAICHICA60JE
EUDEIKIS ir SŪNUS yra taip arti kaip ir jūsų telefonas. 
Nežiūrint tolumo, nėra jokių išlaidų.
EUDEIKI0 30 metų' ypatiškas, atsakantis patąrnavimas

yra patenkinęs tūkstančius šeimynų.
Vienintelis Lietuvis Graborius vartojantis moderniškų,

elektros varomų grabvežimį su šoninėm durim, ku
rios palengvina grabų įkėlimų.

Jeigu didžiuojatės dailumu ir taupumu laidotuvių — pa
šaukite REPUBLIC 8340, ir persitikrinkite.

JUOZAPAS EUDEIKIS JR TĖVAS
5340 SOUTH KEDZIE AVENUE

VISI TELEFONAI: REPUBLIC 8340
(Neturime sųryšių su firma tuo pačiu vardu)

1439 S. 49th€ourt, Cicero, UI. 
KL, CICERO 5927

Telefoną* YARds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojaa 

Turiu antomubilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBUBN AVENUE

Chioago, Iii.

DR. G. Z. VEZELTS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47tb "Street 

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare 
Sereduj pagal nutarti

Tel. CANai 6257
lies. PROspect 06S<.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1821 SO-'TU HALSTED STiiEET
Ivcaldcnc^ja 66GU Su. Artcsian -.ve. 

Valandom II ryto iki 4 popiet 
C Iki' 8:30 vakare

Pbone BOLlcvard 4130

A. MASALSKIS
- GRABORIUS

Musų patarnarlniaa 
visuomet 3»llnln<as Ir 
nebranrua, n*« neturi
nt* lilaldų šklalkymul 
•Myri®.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

I.J.ZOLP
GRABORIU8 IR LAIDOTUVIŲ

▼SDEJA8
1646 WEST 46th STREET

Tel. BOUIevard 6203—8412

Tel. CICERO 204

SYREVVICZE
GRABORIUS

Leldotuvėms pilnu peternerimu 
galimu oi fSB.tl 

KOPLYČIA DYKAI
,344 R. ROth Aviu Ci«wn. T>l.

J. F. BADŽIUS ■ -
Ine.

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už 22 5.00 ir aukščiau

Moderniška- koplyčia dikai.
•68 W. 18tli St. Tcl. CANal 6174 

Cblcago, Iii.

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

Koplyčia Dykai 
4830 WEST 15th STREET 

Cicero, Dlinoia 
Tel. CICERO 2109 ir 859-J.

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras Ir nebrangus
718 W. 18th St.
Tel. MONroe 3S7t

Tcl. LAFayctte 3572

J. Liulevičius
Graborius

Ir
Balsamuotoju
f •

Patarnauja Chl- 
cas’oje Ir aplella- 
Mje.

Didelė Ir graži
Koplyčia dykai

4002 Archer Are.

Tel. REP. 3100

JJ.BAGDONAS
Graborius

Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs 
savo rūpesčius. \

. 2506 W. 63rd St.

TeL CANal 6122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto

Nuo 1 į'kl 8 vakare 
Scrcdoj pagal sutarti

Tcl. GKOveliiU. 1595

DR.A.L.YUŠKA
GYDYTOJAI Ir CHIRURGAS

Vai.: 9-11 ryto 2-4 ir- 7-9 vak. 
Seredomis po pietų ir Nedėidicma^ 

tik susitarus
2422 W. MAKULETaE ROAD »

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
Tcl. VUlginla 0036

ĮVAIRŪS DAKTARAI;

Re*. Pbone 
ENGlewuud 6641

Office Pbone 
. WENtWOrth 8V00

DR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
7o50 uo. Halsted btreet 

ROOM 210
vai.: 2-4 Ir 7-9 vai. vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu 

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECUAUSTAS

Džiovu, Moterų Ir Vyrų Ligų 
Vai.; ryto nuo 10—12 nuo 3—4 po 

pietų: 7—8:30 vai. vakare 
Nedėliomie 10 iki 12

Telefonas MIDway 2880

Oflao Tek VICtory 6892
Res. .Tek DREsel 9101

DR.A.A.ROTH ,
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir. 
Visų chroniškų ligų. 

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kumpus 31st Street 

Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4. 7—9 v. v. 
Nedėliomls ir šventadieniais 10—12'

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. YAK(K 099 4 

Ro.: Tcl. PLAxa 3200 
VALANDOS;

Nuo 10-12 v', i/te; 2-3 ir 7-9 v.' v. 
Nedėldieuiais nuo 10 iki 12 diena

Office: Btea:
PROspect 2011 BEVerly 0081
Dr. JOHN F. RUZIC i Skaitykite -r platinkite

--------------- — 'dienraštį “Drauge ’ it
remkite vsus tuos pro

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2355 VVest 63rd Etreet 
Vai.: 2 to 4 Ir 7 to 9 P. M.

Ketv. Ir Sekmad. pagal sutarti I fpctrttYflIitlC lt* KYPTniPt-inc 
Ryto vai. flv. Kryžiaus Ligoninėj ICoIOliaiUS It DIZIIIt’FiUSj

Chicago. iii.
Phone: HEMlock 6700 kurie garsinasi jame.

Data

Kapitonas 
Pa/auliniame karo

WISSIG,
Specialistas iž 

Rusijos
«YX'O V1RAR LIGAS VY R V IR HolEltŲ----------- ,fjgI(>g ,r NEI#_________ _ __ _ PER 28 METUS NEEn RIKT

KAIP ttblSENLJČ8IO8 Ir Nl IAGYDO.MOS JOS YRA 
epecIalIKkal gydo Ilgas pilvo, plaučių. Inkstų Ir pustės, užnuodljltn* krau
jo, odos. Ilgas, žatrdaa, reumatlsmą, galvos skausmus, skausmus nuga- . 
roję, kosėjimą, gerklės skaudėjimą Ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne- [ 
galėjo Jus iėg-dytl, ateikite čia Ir persitikrinkite ką jis Jums gali pada- » 
ryti. Praktikuoja per daugeli metų Ir SSgydė tūkstančius ligonių. Patari- ’ 
mns dykai. OFISO VALANDOS) Kandis nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai Ir nuo I—I valandai vakar* Nedėliomls nuo 11 ryto Iki 1 vai . 

4000 WF.HT S«tb B7T. kampas Keeler Ava. T*L CRAwford PST*

I I
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’ITTSBURGO LIETUVIU 
ŽINIOS

; ro R. K. parapijos bazaras 
gerai nusisekė. Manoma, kad 

! virš $700.00 liks gryno pelno.

nius korespondentus j susirin-1 žinoti kurią dieną. Bet apie 
kimų, pasisekė juos j vieną J tai vėliau pranešu. Visi lau- 
krūvelę sutraukti. Susirinkime į kiame tos dienos.

•Dianas”

DŪŠIA, SIELA IR Vftlfc

SOUTH SIDE

Tokiais laikais $700.00 tai di- dalyvavo Cibukas, Spirgutis, 
delis pinigas, o čia, kaip ty-Į Vnistas ir, žinoma, aš. Arti I 
čia, tų pinigų ir reikia viso-lmo ir Parapijono nebuvo. Tur

(Tąsa iš 4 pusi.)
5. Vardinių daina ir pasvei

kinimas — 3 ir 4 skyrių.

kiems galams. Pataisymas ba
žnyčioje lubų atseis $550.00. 
Kadangi neužilgo ateina nuo
šimčiai už paskolas sumokėti,

būt, aplinkybės juos trukdė, 
kad tame susirinkime negalė
jo dalyvauti. Susirinkimas bu-

MT. PROYIDENGE, PA,

Galiams susimaišant su loty- 
nais ir romanais, Dūšia perė
jo iš Gailų kalbos, į lotynų 
kalbų.

Po tokio Dr. Basanavičiaus 
aiškinimo, mūsų spuudoj pra
sidėjo vėl Dūšios minėjimas, 
tik vėliau vėl imta svyruot, ir

RADIO
(Tęsinys iŠ 2 pusi.)

Taip išsiaiškinus, Sielų pra 
dėta stumt laukan iš lietuviš
kos kalbos, o jos vieton įgy- 
vedint Vėlę. Ir ta kiek prigi
jo, tačiau ne ilgam, nes pa- 

3 skv-1 a*&kėjo, kud Vėlė pas lietu
vius dar pagonystės laikais tu

Ačiū širdingai Av. Praneiš 
vo sėkmingas, nes po trumpų ^aUs Seserų Rėmėjų
diskusijų, viens kitam pada- r*aus veikėjoms, kurios spa- . ,
vėmė rankas ir visi pasižariė- ’») 15 pašventė rinkti au- reJ° ™ai k,t<1 re,kšmę;hetu*: atbulai. Tokiu būdu skaityto-

ekstra” ko-ijome bendrai rankioti iš Šios kas Pr*e ®v‘ Kryžiaus bažny- ia* mii 'u 101 u | įas ne?jno su kuom jam rei- 
VhMUo Dusias, kurios po kūno rnir-i,. ...Mazeikie- ’ 1 , . Ikia skaitytis: su Dūšia, Siela,npi n (imhtuno; i CsJo.iri,,: 1 «-iui, metavodamos už kūno .nei, j. bruhienei, ,J. Siaudvi-, . .’ar Yele. lokiai netvarkai ria-

O U • ,, V,.’ 'o I - * V v y- r ; • X- • lienoi M Sudeikienei F O ’ nuodėmės, gyviemsiems pasiro i ..... A8. Pasveikinimas — R. v\s- Sukę, pats eisiąs per bažnyčią1 meri talpinti. \ alio vyrai, ne- "»• r»u<ieiKienei, j^. u-, .... ... Įsidekoant, vra net ir malriu-
, • i/• t i \ i-i , • i .... . irintnitoi R R'nlvnUm v k'u !dydavo šiokiuose ar tokiuose,, . , . . . .mauskaite. (rinkti tų aukų tam tikslui pa-(gnaibykime viens kito, nesnau *’• ivaivanei, v. i\a- . . knygių, kuriose vienoi vietoi

1 ‘ " tauskienei, P. Mikuticnei, R' pavidaluose. Tokiu budu ir .

G. “O teveli brangus” — anglių pirkti žiemai, tai buza
daina ir pasveikinimas 5 ro uždarbio neužteks, tat kle-
ekvriaus. i bonus paskelbt

7. Senis ir boba — dialogas lėktų bažnyčios pataisymams, kolonijos žinias bei žineles ir C’QS’ ( bieugo, Ilk:
— Obieeūnaitė ir M art inonįs. I anglims ir kitiems reikalams. į jas . j Piltsburgli’o Žinių nn-

9. Draugai - duetas lt'gamintuose vokeliuose. Klebo-Įskime, bet.bendrai dirbkime.
Jerusunaitė ir K. Kapuciną-1 nas nuoširdžiai kvietė visus 
j<as j gausiai prisidėti prie kolektos,

10. ‘‘Linksma mums jus pa-( nes reikalai būtini. Kadangi
sveikint” — daina — 8 sky-!darbai jau šiek tiek pagerėjo, 
riaus. z i tiki.mosi, kad gerieji parapi-

11. “Leiskit į tėvynę” — Jonys, suprasdami reikalo sva-

(ledvilienei, J. Razhadauskai- Vė,ė negalėjo pavaduot Dfl-
tei. sin.

Halloween vakare įvyko- re- 
' guliarė savaitinė radijo pro- 
Į gruma, duodama pastangomis 
Peoples Furniture Co. krautu- 

Ivių iš stoties WGK»S.
šiandien neapsistojama: vie-1 , . , , ,' •’ kadangi tas vakaras buvo
nur randame minint Dūšių, ki- L,, - , , ,, , . . .*’ “baidyklių” vakaras, tai vie-
tur Vėlę, dar kitur Sielų, ir * , ,• ,” •’ . r.o programos dalis buvo pri

taikinta tam laikui," o kita da
lim paminėta 4 metų sukaktis, 
kui Peoples Furniture Co. nuo
latiniai leidžia radijo progra
mas. Ai dalis susidėjo iš pri
taikintų dainų, muzikos ir ka-

rbų, trumpu laiku sudės rei
kalingų sumų. Rep.

AČIŪ

daina — visi.
12. Lietuvos himnas — visi.
Visi vaikučiai stengėsi'kuo- 

geriausiai atlikti savo roles.
Bet ypatingų pagyrimų užsi
pelnė Jerušūnaitė ir Kapuči- Visai man nieko nežinant 
nskas, kurie iošė “Draugai”, ir nesitikint, spalių 29 d-, va- 
Mažyčiai 1 ir 2 skyrių visus: dovaujant gerb. Seseriai M.
linksmino savo kūdikiškais iš
sitarimais. Per programą mū-

Klarinai (pranciškietei), sure
ngta netikėta mano varduvių

sų gerb. klebonui įteiktos do- iškilmė. Tai buvo nepaprastas
vanos nuo vaikučių, sodalie suprizas, nes pirmą sykį savo
čių, tretininkų ir seserų. Su- gyvenime taip iškilmingai mi-
teiktos taip gi ir pavienių as
menų dovanos.
. Prieš baigsiant programą, 
kalbėjo kun. J. V. Skripkus, 
dėkodamas • žmonėms už atsi
lankymą. Kalbėjo ir pats kle
bonas. Kadangi dar nepilnai 
buvo pasveikęs, sunku jam bu

nėjau savo globėjo šv. Mag- 
naus šventę. Už tat širdingiau 
šiai ačiū gerb. seseriai M. Kla 
l inai, nes tai jos iniciatyva vi
skas taip tvarkiai buvo paruo
šta. Taip pat ačiū ir kitoms 
seserims, kurios su mokyklos 
vaikučiais suruošė gražij ir į-

minimu Dūšia, kitoj Vėle, tai m • ,. •’ . lbų ir, reikia pasakyti, kad
vėl Siela, ir vis toj pačioj orą- • i _■ • .»-• t, • T-’ J 1 •' 1 viskas gerai išėjo. Dainavo K.
smėj.

Kaip matome, Dūšios pavaPraeitu šeštadienį palaidojo' NuoSirdžiai dėkojame auko 
a.^ Jonų Steponavičių. I tojams įr aukotojoms už jų

duosnumą mūsų vienuolynui., raj apgynė Dūšios “lenkišku-1 gauna ramybės apie nuo 50 Kalbėio dr T* Pundui’s ‘D ’ 
Aiuose sunkiuose laikuose tai Imą” ir nurodė, kad Dūšia turi metų, ir prie galutino nusi- re(j £ šimutis ir juokdarys 

(tikrai lietuvišką pavadinimą statymo dar nepriėjome. La
ir lietuvių kalboje tik Dūšia 
turi būt žinoma. Taip tikrin
damas Dr. J. B. rėmėsi raš-

me a
Velionis buvo rimtas ir vie
nas iš senesnių Šv. Vincento 
parapijom!. Amžinų jam atil 
N-

Pagaliau Dr. J. Basanavi-;
rius 1|S84 m. “Aušroje” atvi- dinimas lietuvių spaudoj ne-

Sabonis, A. Ančiūtė, L. Sabo- 
nienė, A. Čiapas, Peoples Pa- 
rlor kvartetas, duetas ir kiti.

Praeitų sekmadienį iškilmi
ngai apvaikščiojome Kristaus 
Karaliaus šventę. Per visą die 
ną buvo įstatytas Šv. Sakra
mentas. Visą dieną pamaldūs 
žmoneliaį lankė bažnytėlę, kad 
tiktai tinkamai atiduoti pa

garbą Kristui ir išprašyti ma
lonių dorai gyventi. • Vakare 
mišparais ir procesija baigs

ime tą brangią dieną.

labai didelė parama. 
Nepersenai gavome aukų iŠ

Pbiladelphijos, iš Sv. Onos 
draugijos ir Rvbo. Nuoširdžiai

bai gaila, kad mes, turėdami 
taip daug kalvių kalimui nau
jų, nesuprantamų ir beprasmių

dėkojame. Lai Dievas visiems Į tais Švento Augustino, gyve- žodžių ir terminų lietuviškaiw • • • a « • I e '
nusio 354-430 m. Šventas Au-; kalbai, neturime vieno spėria-šimteriopai atlygina. To pra

šome savo maldose.
tv. Pranciškaus Seserys

ATSAKYMAS PITTSBUR- 
6H0 NAUJIENŲ RE

DAKTORIUJ

vo daug kalbėti. Reiškė dėkin-1 vairų programėlį, per kurį į- 
gumų visiems, kurie kokiu ''teikta daug įvairių dovanėlių:
nors būdu prisidėjo surengi
mui programos.

Pagerbime .dalyvavo sekan
tieji kunigai: J. V. Skripkus,

nuo mokyklos vaikučių, mer
gaičių sodaliečių, tretininkų, 
Av. Pranciškaus seserų, Blum- 
berienės, Jurkonienės, Taka

Praeitą sekmadienį įvyko 
card party, kurią sumaningai 
surengė jaunos darbščios‘ir e- 
nergingos moterėlės Ona ir Zo 
fija Aimenienės. Surinktos do
vanos parodė jų pasišventimą 
nuoširdų darbą. Žmonės iŠ 
South Side, Homestead ir 
Braddock su vietiniais pripil
dė dvi svetaines maždaug ku
pinai. Spėjama, kad pelno pa
rapijai liko pora šimtelių. Tė-

Netikėtai į mano rankas pa
teko Pittsburgbo Naujienų 
spalių 20 d. numeris. Tame nu
mery patėmijau redaktoriaus 
straipsnį vardu “Keistas pa
sipelnymas”. Jame rašoma, 
būk “viena vietinė organiza
cija sumanė sureagti daininin- 
kei iš Philadelphijos koncer
tą ir sutiko dainininkei, po ko
ncerto sumokėti $250”. Toliau 

tiek

gustinas savo raštuose mini, 
kad jis dirbdamas krikščiony
bės darbą, Gailu, jų kalboje 
rado vartojamą žodį Dūšia 
(dusia), o kad Gailai buvo lie
tuvių tautos giminė, todėl lie
tuvių kalboje Dūšia neturi jo
kių lenkiškumo žymių. Kitais 
žodžiais tariant, Dūšia lietu
vių giminėms buvo žinoma 
tais laikais, kada lenkai ir ki
ti slavai buvo dar barbarais 
ir apie Dūšią nieko nežinojo. 
Jei lenkai, ar kiti slavai vė
liau pas save Dūšią pavadino 
tuom patim vardu, tai jie tą 
galėjo pasisavint, jei ne iš lie
tuvių, tai iš lotynų kalbos, nes

listo, kuris mokėtų įgyven
dint ant visados Dūšios pava
dinimą. Kapsas

2 SUŽEISTA

Trys plėšikai puolė saliūną, 
2G58 So. Hamlin avė. Du as
menys pašauta.

juokdarys 
“Čalis Kepurė”. Be to, buvo 
gražių įvairių pranešimų.

GARSINKINTES
“DRAUGE”

JOHNB.BORDEN .
i ADVOKATAS
į 106 W. Monroe St.. prie Clark. 

Telefonas STAte 7680 
Valandos 9 rrta Iki 6 ooplst 
2201 W. 0$rmak Road

Panedėllo, Beredos tr Pėtnyčloc 
vakarais 9 Iki 9 

Telefonas CANal 8122
Kamai: 6459 8. Rockwell St. 

Utarnlnko. Ketvergo Ir Subatos 
Vakarais 7 Iki 9 

Telefonas ItEPulfic 9800

........... o--- ’• -......r-—i .. . T , . . _ imijau, kad vietinis klebonas , redaktorius tęsiu: “na
Alfonsas Maria, C. P., Kopė-1 ^®us įenes, , acuns įenės, . a-( jajm^j0 er^ dovaną. Net 'aš l to, geros kloties,- tačiau rei- 
ra iš Cecil, Pa., ir artimos kacon.enos, A. Lunauok.enSs, |

Zimnickienes ir kitų. širdingaidraugas kun. Kazėno, tai Mr. 
J. F. Malone, Sr. užimantis 
Pittsburgli’e žymią politikoje 
vietą.

Po programos, visi vėl trau 
kė į kitą kambarį, kame sp- 
daliečių buvo surengta vaka
rienė. Joms gelbėjo kai kurios

ačiū sodalietėms ne vien už 
dovanas, bet taipgi už paren
gimą gardžios vakarienės. 
Taip pat ačiū visiems ir vi
soms už viską kas kuo prisi
dėjo prie šitos netikėtos mano 
iškilmės. Melsiu savo globėjo,

I kia pastebėti, jog rengėjai pa
sirinko labai negražų būdą 
patraukimui publikos praneš
dami per spaudą, jog pelnas 
skiriamas Dariaus-Girėno pa- 

Abt galo,

Girdėjau, kad lapkričio 28 
d. card party pasižadėjo re
ngti Av. Vincento Lyceum vai- 
kiną,. Teks jiems gerai padi-' minklo 8tatyTOlli 99

rbėti, kad subvtinus tas ener- > 6ako ..b,-kjte Svarfls ir neap.

moterys. Vakariėnė buvo gar- ka<^ Per užtarymą Kristus

gingas mbterėles. Ateitis pa- 
indvs. Dėdula

Po vakarienės truputį pasil
sėję žmonės rinkosi bažnyčion 
baigti Kristaus Karaliaus šve
ntę. Sykiu sukalbėjo dalį ro
žančiaus. Kun. M. J. Kazėnas, 
nors ir ne visai pasveikęs, ne
iškentė nepasakęs • pamokslo. 
Nuoširdžiai ragino visus sto
ti po valdžia Kristaus Kara

liaus. Nurodė kelius, būdus, 
kaip tinkamiau Kristui Kara
liui tarnauti. Pamokslas buvo
įspūdingas.

Po pamokslo buvo iškilmin
goji procesija, kurioje daly

vavo visi parapijos vyrai. Re
ginys visus jaudino. Net mo
terėlės pasakė, kad vyrai mo
ka gražiau pasįrodvti, negu 
jos jei, tik nori. Po procesijos 
palaiminimu Av. Sakramentu 
baigta iškilmingoji dienelė.

Beje, būčiau pamiršus, kad 
klebonas suteikė vaikučiams 
už tai kari jie gražiai jį pa- 

»gerbė, davė liuosą dieną.
Rengėjai pagerbimo dėkoja 

visiems, kurie atsilankė ir ku-

Karalius visus laimintų ir su
teiktų gausių malonių, ypač 
reikalingų išganymui. Dar ka
rtą ačiū visiems.

Kun. Magnus J. Kaaenas

BRADDOCK, PA.

gaudinėkite publikos”.
Man labai keistas šis Pitts-

burgho Naujienų redaktoriaus

pasižymėjusią dainininkę, kuri 
lietuvių tautai daug žada.

Jei per spaudą garsinta, kad 
pelnas skiriamas Dariaus-Gi
rėno paminklo statymui, tai 
tikras Vaizbos Buto nutari
mas. Apmokėjus dainininkei 
p. Mickūnaitei lėšas, kiek liks 
pelno, jis eis Dariaus-Girėno i 
paminklo statymo fondui. {

Todėl, Pittsburgbo Naujie-1 
nu redaktoriau, mesk niekus 
peckojęs, atvažiuok į šį kon

MOTERYS1
Saugokitės nuo kenkiančių nuo

dų ir stropaus susilaikymo nuo 
valgio. Galima sumažinti svorĮ sau
giai ir be jokio kenksmingo vei
kimo imant sulfurinę garo maudy
nę ir acIentifLAkt) masažų. Tai*pgi 
geriausia gyduolė dėl šalčių, reu- 
mat'^mo, nerviSkvk.o, inkstų ligo.i 
ir t.t.
SiMH'islini t'i-»,»’ '»vait<‘s

10 MAVnVKIŲ 910.00 
21 MAl'DYNftS 92,t.(H»

sykt'ii dykai ilnorisnie veidui niasnių

ENGLEWOOD SULFURI- 
NIO GARO MAUDYNĖS

(Vien <lė' moteru)
6504 So. Halsted St.

Telefonu-vklte kad paskirti laikų
NO Kutai 8481 arba STKvvarl 1501

OKSAS EXPRESS
Kraustau Rakandus. Planus Ir pri
statau anglis už pigiausias k^ln*-: 
niaek Band 97.80; Haeking 98.09,- 
Blll'ers Creek 99.75.

Pašauk*t liAFayetle 8080.
J. OKSAS 

2649 West 43rd Street

straipsnis. Atrodo, kad ir pats certą ir ragink kitus, kad at

Ona Bikinienė, viena mūsų 
geriausių parapijonkų, nuvež- 

I ta į Braddocko ligoninę, kur
WEST END PITTSBURGH j bus padaryta pavojinga opera-

(McKeesRocks)
cija.

redaktorius priklauso tai vie
tinei organizacijai, tai, yra 
Vaizbos Butui. Kada buvo ta
rtasi kviesti dainininkę K. Mi- 
ckūnaitę su koncertu Pittsbu- 
rgban, ir jis, Pittsburgbo Nan

Lai Dievas duoda jai pasvei' jienų redaktorius, dalyvavo, 
i tame Vaizbos Buto susirlnki- 

Dabar pats save vadina
Beieškant darbo, teko man 

plačiai pavandravoti ir nema
žai kolonijų aplankyti. Bet

važiuotų. Koncertas įvyks, 
kaip jau žinai, lapkričio 5 die
ną, Lietuvių Piliečių svetainė
je, 1721 Jane Street, South 
Side, Pittshnrgh, Pa. Pradžia 
8 vai. vakare.

Vauboe Buto narys

Buy gloves with whot 
lt savos

Nerelk mokėti 68c. ai 
dantų mostj. Llsterlna To- 
oth Pašte gaunama po 18c. 
Tėmyk. kaip gerai JI vei
kla. Ją vartotadamas per 
metus sutaupei 99 09.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE

25c

Geriausios Anglys Už 
Žemiausias Karnas

TUMONIS COAL CO.
12132 UtflON AVĖ.

Chicago, III.

Phone PULlman 8296
Dabar laikas prisipirkti 

anglių dėl žiemos

Res. 10742 S. Wabash Avė. 
Phone PULLman 8092

5332

me.
Visos šios parapijos mote

rėlės subruzdo ir išsijuosusios
visur maždaug ta pati išturi- i (larbu0>i vakarieneij kuri 
ja. Visur tiktai aimanavimai vvk!( ieS,a,,ienį, iapkri<-.j0 4 d„ 
ir vargai, tai vienas bu dariu., f)' vakare vj8>s už(|arbi, 
kitam pražuvo sunkiai šutau-: bua parapi jai. fti vakarianė- 
pyti centeliai. Tat, teisingi tie,bus ,ikras gard„mf|is> nea vi. 
žodžiai, kad kiekvieno žmo
gaus gyvenimas ant šios ne
laimingos žemelės, tai nuola
tinis kariavimas 
nelaimės.

vargai ir

Vienok, bereikia mums nu
siminti, nes nusiminimas veda 
prie desperacijos ir prie viso
kių ligų-

Visur gerai, bet namie ge-

I sos moterėlės, kurios taisys va 
. karienę, yra “ekspert cbefs”. 
Tik bijome, kad į “bėdąr” ne- 
įpultumėm, nes yra pavojus, 
kad gali kas liežuvį nuryti. 

Visus kviečiame atsilankvti.

nešvariu žmogum ir apgaviku.
Apie kvietimą Mickūnaitės 

su koncertu Pittsburghe svar
bą nėra reikalo daug rašyti,» 
nes Pittsburgbo Naujienų re
daktorius turėtų žinoti, kad 
kiekviena tauta pagerbia savo 
talentus. Taip pat ir Vaizbos 
Butas mato reikalą pagerbti?

Bingo surengtas parapijos 
naudai penktadienio vakare, 
gerai pasisekė. Svetainė buvo 

riausia. Sugrįžęs į čionykščiąjpilna žmonių. Visi grįžo na-
Tie kokiu nors būdu prisidėjo.' koloniją, nors čionai darbai, !mo patenkinti.

Laimutė gal, biskutį ir pagerėjo, bet ---------
---------- bedarhių randas. Labai džiau- Girdėjau, kad neužilgo vėl

šiemet metinis Av. Kazimie-j giuosi, kad susivadinęs vieti-'bus catd party, tik neteko su-r

THE BRIDOEPORT 
KHITTING SHOP

Neriam plonus ir storus vii- j 
nonius svederias dėl vyrų, mo- j 
terų, merginų ir vaikų. |

Neriam vilnones pančiakas, 
dėl moterų ir vyrų. Taisom 
senus svederius.

Atdara ir šventadieniais.
F. SILBMOVAVIOIA

504 W. 33rd 8t , Chicago, IU. 
Prie Normai St.

Phone Victorv 3486

Vlaoa anglių kompanijos pakėlė an
glių kafnaa, taip aukštai, kad žmo- 
_ėma sunku bejplrktl, o lietuvių 
CRANE COAL KOMPANIJA vietoj 
pakėlimo kainų dar nupigino. Kam 
reikia anglių, telefonuokit tuojaus, 
gausit daug pigiau negu kur kitur — 
Telefonas

REPUBLIO 8409

PEOPLES COAL CO.
Visados garantuojame ko

kybę ir teisingą vogą.
Yardas ir ofisas:

12132 80. UNION AVĖ.. 
Tel. PULlman 5517
West Pullman, III.

Galite nusipirkti daugiau 
anglių žemesne kaina iš
Peoples Coal Co.

I, 9. or 4 toms 
9 tona or more

Pochy M. R....... 87.75 97.98
Kent. M. R. .... 95.75 96.45
Immp ..................... 9«.75 99.96
Black Band
Kgg .......................... 99.50 98 00
l.ump .................... 98.75 98.95




