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HITLERIS NORI BETARPIŠKO SU
PRANCŪZIJA PASITARIMO

“DRAUGO” VAJUS ŠV. MYKOLO
PARAPIJOJE

14 asmenų žuvo su nauju bolševikų lėktuvu.
Kuboje nuolat laukiama naujo perversmo.
Nusiginklavimo konferencija atidėta iki sau
sio mėn. vidurio. Niufoundlandas gali netek
ti dominijos stovio

Dienraščio “Draugo” jubiliejinis vajus šv. Mykolo
parapijoj, North Siete, prasidės šio lapkričio mėn. 27 die
ną ir tęsis iki gruodžio mėn. 10 d.
Numatomas šaunus per šj vajų šios kolonijos lietu
vių katalikų, ypač biznierių, pasirodymas, kad jie tikrai
užjaučia katalikiškajai spaudai, ypač dienraščiui “Drau
gui”, kuris jau 25-ri metai tarp savo brolių gaivina ka
talikybę ir tautinę sąmonę.

NORI PASITARIMŲ SU
PRANCŪZIJA

14 ASMENŲ ŽUVO SU
LĖKTUVU

VALSTYBE LAVINS JAUNIMAI
ŠAUKIA HIRERININKAS

BERLYNAS, lapkr. 23. —
MASKVA, lapkr. 23.
—
- :: ■■ ..... .......... - - - - ‘
Vokietijos kancleris Hitleris Charkovo apylinkėse vakar
1. Havanos, Kuboje, gyventojai sprunka šalin pradėjus Atarės tvirtovės apšaudymą. 2.
ir vėl reiškia
pageidavimo, nukrito skridęs milžiniškas so
Prez. Roosevelt ir jo žmona Paliaubų dieną deda gėlių vainikus ant nežinomojo kareivio ka
kad Vokietija galėti) betarpiš vietų darbo metalinis lėktu po. 3. Prancūzų konsulas L. Morand prisega garbės legijono požymį Indiana valstybės gu BERLYNįAS, lapkr. 22. — kišo į krašto politiką, išėmus
Bavarijos premjeras hitleri- Į kai kuriuos pavienius asmenis,
kai tartis su Prancūzija įvai vas ir žuvo 14 asmenų, tarp bernatoriui McNut't.
riais reikalais.
ninkas šaukia, kad Katalikų kurie tačiau nebuvo Bažnyčios
kurių žymiausias sovietų la- i
mų
apie
daromas
lietuviams
KANADOS VYSKUPAI
LATVIJOS LIETUVIŲ KA
Bažnyčia ateity nieko bendra' autorizuoti ir veikė ne kaipo
Nesenai Prancūzijos vyriau kūnas Snegirov ir keletas in
1
APIE
KOMUNIZMO
PAVO

katalikams
skriaudas.
Lietu

TALIKŲ VARGAI
sybė atsisakė tos rūšies pasi žinierių.
neturės su krašto jaunimo au- Bažnyčios atstovai, bet kaipo
viai
kunigai
sukelti
į
latviškas
j
klėjimu
ir lavinimu. Tai visa piliečiai.
JU
tarimus
turėti. Sakė,
kad
Sovietų vyriausybė padirb
RYGA. — Bažnytiniuose rei parapijas, o lietuviškas para- ant savęs pasiims
Vokietija tai gali padaryti per dino tą lėktuvą Charkovo fabvalstybė.
Kas link jaunimo auklėjimo,
QUEBEC, Ont., Kanada, la- kaluose Latvijos lietuviai ka- pijąs aptarnauja kunigai lat- Tik valstybė turės jaunime į- tai premjerui neverta per
tarptautinius organus,
kaip l rikuose. Vadinosi K-7. Turėjo
Kanadostalikai visados buvo skriau- viai, kurių retas kuris gali takos, ne kas kitas. Bažnyčia daug sielotis. Jaunimo auklė
tai per T. Sąjungą ir kitus, G motorus. .To sparnuose bu pkričio 22. — Po
■bet ne betarpiškai.
vo įtaisyti kambarėliai ir su katalikų vyskupų Įvykusiojo i džiami. Veiklesnio kunigo lie- šiaip taip kalbėti lietuviškai, visiems laikams išstumta iš po jimas priklauso patiems tė
suvažiavimo paskelbtas įspėji- Į tuvio lietuviškos parapijos Į Yra daug parapijų, kur He litikos, ji bus pašalinta ir iš vams, o šie veikia remdamies
lovomis. Turėjo vežti apie 120
SAKO, DURYS ATIDA
savo Motinos Bažnyčios įsaky
žmonių. Aną dieną jis buvo iš mas, kad Kanada saugotus!' niekados turėti negalėdavo, tuviai neturi lietuviškų pamal kitos krašto dirvos.
Taip protauja hitlerininkas, mais ir nurodymais, bet ne
RYTOS
bandytas. Vakar gi skrindant komunistų pavojaus. Šis pavo Ypač ši linija pasidarė ryški dų, nepaisant jų prašymų,
tikybą ■tarytum, nežinodamas, kad Ka valstybės vyriausybės užgaido
kaž kas su juo įvyko. Staiga jus ima pasireikšti, kada ne nuo kun. KurliandSkio perse-Į Latvijos įstatymai
mažas
krašto
intelektualų
’ PARYŽIUS, lapkr. 23. — nėrė žemėn ir viskas dingo.
kiojimo laikų, kaip šiam kata- mokyklose įpareigoja dėstyti talikų Bažnyčia niekados nesi- mis.
skaičius
ima
linkti-prie
radi

likybės ir tautinės sąmonės gimtąją mokinių kalba. Tačiau
Prancūzijos vyriausybė paskel
kalų
šūkių
ir
žadėjimų,
pareiš

gaivintojui teko išsikelti Lie Rygos pagrindinių
bė, kad Vokietijos kancleriui
lietuviu
RASTA NUŽUDYTA
GALI NETEKTI SAVYkia
vyskupai.
-ti.
tuvon.
mokyklų
kapelionu
paskirtas
Hitleriui durys yra atidary
VALDOS
Dr. Alice Lindsay Wynetos, jei jis. nori pasitarimų ir
Šiandien Latvijos lietuvių kun. Vilnis, kurs nemoka lie
koop namuose, 3406 W* Montaikos su Prancūzija.
TOLIAU NUKELTA
ST. JOHN’S N. F., lapkr. PASITRAUKĖ PREZIDEN spauda vėl pilna nusiskundi- tuviškai.
roe gat., rasta nušovimu nužu
TO PAGELBININKAS
BAUSMĖ
22.— Anglijos karališkoji ko
DERYBOS NESISEKA
dyta gydytojos marti, Mrs. R.
VIS LAUKIAMA NAUJO misija rado, kad Niufounlando
AVASHINGTON, lapkr. 22.
PERVERSMO
Cooko apskrities
teisėjas |Wynekoop, 23 m. amž. Nužunauja dominija, bet senoji AnVILNIUS,
lapkr.
21.
—
Dz.
Jarecki nagrinėja 15 uuoš. mo dytos vyras Earl \Vynekoop
1 glij-os posesija, finansiškai ban — Iš prez. Roosevelto kabine
AVilenski
praneša,
kad
ilgesnį
to
pasitraukė
iždo
departa

HAVANA, Kuba, lapkričio )<rutįja
kesčių sumažinimo už mažiuo- kaž kur išvykęs.
NORI PADIDINTI
I
laiką
vestos
derybos
dėl
siemento
sekretoriaus
finansinis
23. — Čia vis dar siaučia bet- ; Karališkoji
,>«
,komisiia
• •• pata.
sius namus klausimą. Tad aps
Jaunoji Wynekoop
rasta
KAINAS
j nos nustatymo tarp Lenkijos krities iždininkas už antrosios
varkė. Dažnai sprogdinamos
J
. . . ...
.
, . , , pagelbininkas prof. O. M. Sp•
.
na Anglijos vyriausybei, kad |
nužudyta grįžus vakare iŠ mie
bombos. Tas pat ir kįtose sa iš Niufoundlando atimti domi-' ra^ue
. “ “ . .
Iir
tuo tarpu nedavė ]931 m mokesJH, daIie8 MUŽ.,
Pieno bendrove, kuriai pnk-jokilĮk„nkre(-.iųse|<mil).Nepa.,mok..irao
’ sto d r. Alice L. AVynekoop.
los dalyse.
Jis apleido užimamą vietą
nijos teisę ir kraštą pavesti
Policija ėmėsi energingai tir
lauro stambesnieji pieno ataty įvyko susitarti, kaip sakoma, rykSWo8 dieno8 nakėlė gruo.
Vyriausybė turi parengtą
Anglijos komisijos kontrolei. protestuodamas prieš vykdo
ti šią) žmogžudystę.
tojai iš Klaipėdos apylinkės, dėl įvairių teknikinių ir politi- (dži<| mėn į d Nuo šiog
kariuomenę. Numato kilsiančią
mą dolerio infliaciją. Jis pa
naują revoliucij| Visi gyvena KONFERENCIJA ATIDĖTA reiškia, kad ši infliacijos prie paskutiniame narių susirinki- nn) priežasčių
nos turės prasidėti minėta bau
Kaune rengiama paroda, ku
nepaprastą ir nepakenčiamą
smė.
monė nepabrangins daiktų ir ine tarėsi pakelti pieno kainas.
rioje Rus išstatyti įvairūs VilNAUJOS TAISYKLĖS
laiką.
į
ŽJENEVA, lapkr. 23. — Vai- sugriaus valstybės kreditą, o Bendrovė dabar išleido vietos
nių liečiu dalykai — archeo
NIEKAI PROTESTAI
mojantis nusiginklavimo kon- Į dolerio infliacija baigsis pa- vokiečių spaudoje atsišauki
loginiai radiniai, knygos, pa
Vidaus reikalų ministeris
SOCIALISTŲ RIAUŠES
mą, kuriame guodžiasi, kad
ferenciją komitetas nuspren- siauba.
veikslai, albumai ir kt.
išleido taisykles kinoteatrams
MADRIDE
Mažumas Cooko apskrities
Sakosi jis patarė preziden- smulkieji ūkininkai, statydami
dė šią konferenciją atidėti iki
užprotestavo
■tui, kad šis imtųsi kitų priemo pieny vartotoja,™ mieste, nu-! *Varkyt'- V’808 ““‘"T, V'‘“°S komisionierip
sausio mėnesio vidurio.
MADRIDAS, Ispanija, lap
prieš daugumo nusprendim,,, Pinigų vertė
nių daiktams akinu didinimui, muS, jo kainy. Girdi, vartoto-'1™.
jai turėtu nepamiršti, kad
"k
pazy-lkad apskrities senyjy ttmoniyl
kričio 22.,— Vakar čia įvyko
mainyba
liet prezidentas nesutiko.
PREZIDENTO ATSI
mėty vtety. Via. skelbimą, ir | prieglaudo8 Oak F<)regte ,ir. I
socialistų su komunistais kru
mažmenomis pasiūlomas pieŠAUKIMAS
vina kova ir riaušės. Keletas
riaa gali būti dažnai nesveikas
PataJiK’R0 šininkui Fr. Venaeekui nupirk
NEW YORK, lapkr. 23.
DIDELIS
GAISRAS
WARM SPRINGS, Ga., lap
gali buti t,k lietuviški. Daug f. dide|į
au,omobili Vakar naujam auksui kaina
asmenų nužudyta ir daug su
ir nešvariai paruoštas parduoGaisras
vakar
ištiko
namus,
.
dėmesio
kreipiama
į
švarą
ir
kričio 22. — Prez. Roosevelžeista.
nepadidinta, tad dolerio ver
oonz? —tu
•
i avė. Padary
j
ti. Bendrovė mano, kad tik ramylię.
24 tLincoln
tas išleido atsišaukimą dėl Pa- 322G
Kol kas į šį protestą neatsi tė pasiliko kaip buvusi. Iš Pa
oinkra i i
* r
susita,rę
staYubfis pieno statvta
apie
33,000
dol.
nuostolių.
.
.
dėkonės
dienos
minėjimo.
NEBUS JOKIOS PROPA
ryžiaus pranešta, kad tenai
žvelgiama.
tojai gali teikti vartotojams
PAKILO
MEDUS
GANDOS
doleris pigiau vakar buvo jCHICAGOS BEDARBIAI GALI REGIS sveiką pieną.
TURI EITI KALĖJIMAN kainuojamas.
Už
geros
rūšies
medaus
ki

Kol
sakyta
bendrovė
turėjo
MASKVA, lapkr.. 22.
—
Pinigų mainybos vertė va
TRUOTIS ARČIAUSIUOSE
mokama po
pieno statymo monopolį, buvo logramą rinkoj
Skirtas J. Valstybėms sovietų
Capones gaujos narys Sam kar:
OFISUOSE
laljni didelis pieno kainų skir 1 lt. 50 c. Yra žinių, kad ru
ambasadorius Trojanovski pa
Anglų svaras
$5.44
Hunt pralošė bylą apeliacijos
Civilinių darbų administra- kirstymą, kuone visuose Chica tumas tarp gamintojų ir var- sai siūlo medaus kilogramą po teisme. Jis kitados buvo areš Kanados doleris
reiškia, kad iš sovietų aml>a1.04'
sados Waahingtone
“nebus cija Illinois valstybėje paga- gos mažesniųjų parkų trobe-J totojų. Tik po to, kai Klaipėdo 90 c. Atrodo, kad jeigu mūsų tuotas ir rastas pas jį revol Italijos liras
.08
skleidžiamas komunizmas.”
liau ėmėsi stropiau rūpintis 8iuo8« (^1 houses) šiandien je pradėjo veikti Pienocentro medus dar pabrangs, tai bus veris, kurį mėgino, išmesti vie ’ Prancūzų frankas
.96
, , ,. . , ,
...
.. a. | atidaromi ofisai, į kuriuos visi krautuvės ir smulkesnieji pie- įvežta rusų medaus, tuo, žino
« .23
noj parduotuvėje.
Buvo nu Belgų belgas
bedarbiais, kad veikiau skirti!
, ,. . •
. , . . . . .
,
Lbe jokio skirtumo bedarbiai ga no statytojai taip pat pradėjo ma, numušant medaus kainą.
RIAUŠĖS KALĖJIME
.39
baustas vienerius metus kalė- Vokiečių markė
jiems darbus, kaip iš pradžių
Ii kreiptis ir įsiregistruoti. Po tiesiai siūlyti vartotojams, pie
Šveicarų frankas
.32
ti. Jis apeliavo.
ŽEMĖS DREBĖJIMAS
PHILALELPHIA, Pa., lap buvo planuota. Be to, adminis to jie bus pakviesti į darbus. Į no kainos išsilygino. Dabar už
Sidabro vienai uncijai va
kričio 22. — Šios valstybės tracija nutarė, kad nuo šian- Įsiregistruojant bedarbiai tu- pieno litrą Klaipėdoje moka
APIPLĖŠTAS BRAVORO kar mokėta $0.4475.
Eastern State kalėjime kali-' dien į darbus bus priimami ne rėš nurodyti, kokius darbus 25 centus. Rytų 'Prūsuose vi- NEW YORK, lapkr. 22. —
OFISAS
j dutiniškai už pieno litrą mo- Vakar didelis žemės drebėji
niai sukėlė riaušes, kada gu- tik tie, kurie gauna iš valsty- dirbę.
Šeši plėšikai vakar apiplė ORO STOVIS
Tad bedarbiai nuo šiandien ka 29 c. Turint galvoje aukš- mas užrekorduotas. Pasirodė,
bernatorius Pincbot pašalino binto fondo pašalpą, bet ir nekreiptis į artimiausius tesnes produkcijos išlaidas R y kad drebėjimo centras yra žie šė Bismarck bravoro ofisą, CHIGAGO IR APYLINKES
kalėjimo viršininką AVoolma- gaunantieji pašalpos bedar- gali
sau parkuose ofisus, jei nori tų Prūsuose, pieno kaina Klai- minio žemės ašygalio plote— 2762 Archer avė. Išsinešdino I — Šiandien* debesuota ir vi
ną. Kalėjimo viduj padaryta biai.
su keliais šimtais dolerių.
dutiniškai šalta.
pėdoje nėra labai žema.
Kad paskubinti darbo pas- gauti darbą.
Baffin įlankos ledynuose.
dideli nuostoliai.
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Mkelblmų kainos prlarunCIamoa parelkalama
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“DRAUGAS"
UTHOANIAN DAILY FBIEND
Publlshed Daily. tozoept Bunda?.
BUBSCRIPTlvMt): tona Vear — >«^f Sis Montbe
— >0.60: Turas Montbe — >0.00: One Montb — 760.
Murane — One kear — >7.00; Ūla Montbe — ><.00i
Copy — .OSo.
Advertisins ln "DRAUGMUB" brlauo best reeolta.
Advartiaiu* ratee oa applloatlon.

MDRAUDAB” 2334 8. UaKley Aven Chioago

DIENOS KLAUS1M/C
KOLEGIJA IR JOS KAMĖJAI

Naujosios Anglijos ir visų rytinių vals
tybių Lietuvių Kolegijos Rėmėjų seimas įvyks
Marianapblyje, Thompson, Conn., lapkričio 26
dieną. Seimą šaukia rėmėjų organizacijos pi•rmininkas ir kolegijos direktorius kun. dr. J.
Navickas, M. 1. C. Smagu pažymėti, kad ir
rytiečiai lietuviai katalikai sujudo organizuo
tis svarbiam tikslui padirbėti, vienintelę lie
tuvių bernaičių kolegiją Amerikoje paremti.
Kada visi Amerikos lietuviai gerai susiorga
nizuosime ir visi vieningai remsime savąją
kolegiją, ją ne tik išlaikysime, bet visais
•žvilgsniais aukštai pastatysime ir tada ji dar
sėkmingai galės auklėti vadus mūsų jauna
jai kartai ir kelti religinę ir tautinę sąmonę
šio krašto lietuvių tarpe. Mes linkime, kad
rytiečių kolegijos rėmėjų seimas būtų gausin
gas atstovais, gražiais nutarimais ir aukomis.
DRĄSŪS IR TEISINGI ŽODŽIAI

'
į <•>>
• r- '
Vakar mūsų dienraščio skiltyje buvo įdėta žinutė apie retą incidentą Anglijos par
lamente, kuriame kalbėjo karalius ir dėl to
ta proga buvo susirinkusi dauguma karališ
kosios giminės, visi svetimų kraštų diploma
tai, Jie visi buvo išdidūs, jų rūbai auksu že. rėjo. Dėl to pasipiktino vienas parlamento
atstovas John McGovem, iki karaliaus kalbos
pakįlo ir kalbėjo:
“Jus dykaduoniai, ar jums ne gėda re
ngti tokias brangias iškilmes, kada tūkstan
tiai krašto darbininkų neturi darbo ir badau
ja!”

Šie žodžiai drąsūs ir teisingi. Valdovai
pertekliuje gyvena, eikvoja piliečių sumokė
tus pinigus, kuomet darbo žmonėms tenka di- tižiausią vargą vargti ir badauti. Taip yra no
tik Anglijoj, bet Rusijoj, šiame krašte ir vi
sur kitur. Dėlto ir netenka stebėtis, jei po
piežius Pijus XI, tą visą matydamas, prieš
porų metų išleido encikliką “Quadragesimo
Anno”, kurioj perspėjo ir pasaulio valdovus
Kun. J. Narickas Jonas Širvintas

MfeTELfc
(Šaltinis, 1913 m. — NN. 40-41)
(20 metų kun. dr. J. Navicko literatinio
darbo prisiminimui)
(Tęsinys)
— Kas čia buvot — paklausė motina
nustebusios dukters.
— Nežinau, — atsakė kaisdama mer
gelė — vienok nebuvo tai joks elgeta. Jo
akys mane pergųzdino. Bet dėl ko jis čia
%būtų atėjęs?
— Atsakyti į tą klausimą būtų gall. ma tik tuomet — atsakė motina — kada
būtume žihoję, kas jis per vienas... Pa
kalbėsiu apie tai su tėvu.
•
♦
•

Rytojaus dieną Morkus sėdėjo savo
didelių rūmų mažame kambarėlyj ir vedė
skaitlines. Tuo tarpu į kambarėlį įėjo tar
nas ir apreiškė, kad atvažiavęs Kliaūdi
jus, miesto prefektas, ir norįs su juo pa
simatyti. Išgirdęs tokią žinią, dideliai nustcLo, bet ue nudžiugo.

timosi procesas eina ir dabar, lėtos litų į teisiną, ir tai dar
jisai eis kartu su keitimus! po keletą kartų. Juk dabur
sąlygom ir supratimu. . Yra,ūkio produktai veik niekais
žmonių, kurie ir dabar nyks- vertinami.
Sį
skyrių
tvarko
ir
prižiūri
ta, todėl, kad' negali pakelti
LIETUVOS KARIUOMENES 15 M.
Tuo būdu ūkininkas savo
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugija
pakitėjusių sąlygų.
SUKAKTIS
'samdinio nieku būdu negali
| Taip va dar suvis nesenai sudrausti. Kadangi samdiniui
kinti prie naujų sąlygų, o jų
KĄ VALGYTI?
Šiandien sueina lygiui 15 metų, kai Vil
tapo palaidota paskutinis tas- barami visai nekreipia dėinevietoj
išsirutulojo
kitos,
tobu

niuje buvo išleistas pirmasis įsakymas Lie Arba dietos įtaka žmogaus
nianas (tasaianietis),
kurio'fcį0 į juos barančius šeiiiiiiiinlesnės, sudėtineenės. 7
tuvos kariuomenei. Tai yra labai svarbios ir
sveikatai
asmeny tapo palaidota paskuti jkus. Kaip dabar mūsų ūkininBet nereikia manyti, jog
reikšmingos sukaktuvės, kurios, be abejoji
..................... ,
. nis atstovas kadaise gana kai su samdiniais versis, —
evoliucinis
prisitaikymo
prmmo, Lietuvoje šiandien iškilmingai yra šven
Dr. J. Petriku,
ngos
žmonių
rasės, sunku pasakyti. Vienintelis bū
cipas, tai jau praeities daly
čiamos. Mūsų manymu, šias sukaktuves visi
Brooklyn, N. Y.
Tasmanų rasė išnyko
todėl, Jas, tai — samdinių visai nekas. Jisai eina ir dabar, taip
susipratusieji lietuviai turėtų tinkamai pa
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kad negalėjo pritapti prie j samdyti, bet pasistengti be
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pamati
_
______
D
,
B
----i. .. „
,
,
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įžiūrimas,
kaip
senominėti.
nių gyvybės užduočių, nes kas|Vėje; dėl to, kad dabar, nuo'. cĮvlllzaclJ°8 ,r J°s ( ar"nn# W apsieiti. Bet ūkininkas sa191S m., vasario 16 d. Lietuvos Taryba
įtakų { maisto sąstatą. (las- vos šeimynos maža turėdamas,
tik gyvena — turi kuo nors į ledų gadynės, jei ne skaityti
paskelbė Lietuvos Nepriklausomybės Aktų.
manija, tai Australijai prik- (l»e eamdinių negi išsivers. Tuo
Tai buvo drąsus žygis. Bet jei ne kariuome maitintis. Gyviai ir augmenys j smarkesnių žemės drebėjimų, lausanti sala, gulinti tarp Ra- gi tai pu būti samdinio prikiuu
maitinosi nuo pat atsiradimo, neįvyko jokio žymesnio gamto
nė vargu tas aktas būt buvę galima reali
daug pirmiau, negu mokslas je kataklizmo. Jeigu tiktai da- miojo ir Indijos vandenynų, somybėj dabar ūkininkui visai
zuoti, nes Lietuvos priešai tykojo ją praryti.
atkreipė savo dėmesį į dietos Imr, sakysim, užeitų pastovūs Nuo pietinės dalies Australi- j menkas malonumas, kadangi
Narsioji kariuomenė jaunutę Lietuvos vals
klausimą. Alkis buvo,
kaip dideli šalčiai, vasaros išnyk jos kontinento ją skiria 140 i samdiniai dirba tik tada, katybę apgynė nuo bolševikų, lenkų ir vokie
da jiems užeina geras ūpas, o
kad ir dabar yra, pamatinis tų, nebūtų galima užsiauginti mylių pločio Bass’o Siauru
čių. Dėl to tauta niekuomet neužmirš savo
ma. Tasmanijos teritorija a- nę tada, kada šeimininkas no
karžygių, kurie jos nepriklausomybę apgynė. n.aitybos akstinas. Maistui pa vaisių, daržovių, javų ir kitų pima 26,215 ketvirtainių my ri. Na, ir barkis, ir plyšk kiek
Reikšmingų sukaktuvių proga mes svei- , ^baigus
turi nykti ii gyvy maistui produktų, prie kurių
lių). Australijos “aboriginai” tik nori. Visvien tavo žodžiai
kiname Lietuvos kariuomenę, kuri taip gar-!
Normalėse sąlygose nesun- esame pripratę — įvyktų la
(pirmieji gyventojai) taip pat nueis vėjais, kadangi samdi
bingai gynė savo tėvynę nuo priešų ir pasi- :,ku yIa pasiekti sau deramą bai žymių atmainų gamtoje,
nyksta. Klausimas gal tiktai niai į juos nekreips mažiausio
tikime, kad ir ateityje ji pasiliks jai ištiki- nia*sto raM, bet ištikus kokiui gyvūnijoj ir augmenijoj. Tai
suvis neilgo laikotarpio, kada dėmesio. Todėl mūsų ūkinin
nors
gyveninio
katastrofai,
augmenys
ir
gyvūnai,
kurie
ma. Plačiau apie Lietuvos kariuomenę para
ir jų paskutinis atstovas pa kai labai susirūpinę vieni ki
šė kap. P. Jurgėla, kurio rašinys netrukus kokiam nors kataklizmui gani-1 prisitaikintų prie ntujų suly seks tasmanus. Tą patį galima tus klausia: “Kas čia bus, kas
toje — maisto sąstatas kar- gų— išliktų; gi kurie negalėpasirodys mūsų dienraščio skiltyse.
pasakyti ir apie Amerikos čia bus f” Šis klausimas tik
tais ūmai pakitėja. Tie, kurie tų prisitaikinti — išnyktų. Iš
raudonskūrius indijonus (indė rai reikėtų kiek kitaip sutva
pajėgia prisitaikitni prie nau likusiuose gyvūnuose ir augine
PASTABĖLĖS
nūs). Jie neabejotinai nyksta, rkyti. Juk reikia, kad ūkinin
ją sąlygų, prie naujo maisto, nyse išsiritulotų žymių atmaikas galėtų savo samdinį su
Lietuvos tautininkų (bdvusių pažangie-1
’ £* ^ie, kurie negali nų, reikalingų naujoms sąly- juos naikina pačios “civiliza drausti, perspėti, pabarti, nu
cijos” sąlygos. Jie negali pri
čių) partija visada buvo vadinama dvarinin- į nauj°se sąlygose prigyti turi goms.
gyti liaujose sąlygose, negali bausti. Gi kai ūkininkas sa
kų partija. Ir teisingai. Tautininkų vadai, i išnykti. Pavyzdžiui, kur maisKiek žymesniais^ liudytojais konkuruoti (lenktyniuoti) ko vo samdinio negali nubausti,
tas
susidėjo
iš
šiurkščių
aug

užtardauii dvarininkus, griežčiausiai prieši
dabartinės evoliucinės atmai voj už būvį su kaukaziečių tai tada samdiniai į perspėji
nosi Lietuvos žemės reformai, kuri kraštui menų, reikėjo išrutuloti stip nos yra mums geriausiai ]>a- j rase.
mus ar pabarimus visai jokio
būtinai buvo reikalinga. Ir dabar jie tebėra rius dantis jų kramtymui ir žystami šie gyvūnai: lokis j
dėmesio nekreipia. Šitaip ne
ištikimi dvarininkų reikalams. Kad taip yra, drūtą skilvį jų virškinimui: (meška), šuva ir katė. Visi jie
turėtų būti.
-is
matome iš Lietuvos spaudos. Prieš porą sa kur reikėjo daug' ■ ■ graužti, spe- yra kilę iš to paties mėsaėvaičių “L. Ž.” rašė: “Paskutiniu laiku lu eialiai graužulių dantys tapo džių kelmo, bet jie tolinasi
NUSIKRATOMOS 3VETIbai gerai pradėjo jaustis dvarininkai, kurie- išrutuloti. Tie, kurie minta nuo jo vis tolyn ir tolyn. Lo- ĮSTATYMU KEISTUMALIS
MAIP BKAMBAMŪIOS
ms grąžinami miškai už nusavintas žemes, mėsa, turi ilgus aštrius dan-,kig vig japįau darosį vaįsį
f
PAVARDĖS
Tup tarpu Panevėžio apskr. dvarininkams tis, visai skirtingus nuo kar- Į
iltiniai dantys vis
keistumėlis gi pas mus
jau grąžinta 900 ha miško. Dvarininkai pa- vės ar arklio "dantų. Kuriem,^/ <> krūminiai platėja.
isUtymų. .^Įai,.ūkininkas
tenkinti. Mišką veik visi štengiasi’parduoti”, reikia daug bėgioti maisto be- Šuva, ’iš draskančio vilko, pa- tui
. i-pasisamdęs
•
•
. —
•----- ■ 1 icDttbtir lietuviams -yra gali
piemenį.
Aišku, dvarininkai patenkinti ir džiaugiasi.. ieškant, ar nuo priešų besis- >sidarė “garbus” namų gyvu niuo ima ir išgano vasaroją, mumo svetimaip skambančių
Tik kažin ar Lietuva pasidžiaugs tokiu tau- Uapstant, tie yra labai greiti. lys. Jo dieta yra maišyta, nesvarbu, savą ar svetimą. Jei savo pavardžių nusikratyti vi
Tulos gilių vandenų žuvys, kaip ir palias žmogaus. Katėi'aiV senia\tai Skiniukas tuo siškai ir arba jas sulietuvinti,
tininkų šeimininkavimu?
kur viešpatauja amžina tam
arba visai pakeisti. Tam tiks
dar labiau laikosi savo seno jau išsijuosia diržą ir įkerta
Didžiojo New Yorko Federacijos apskri- sa, turi išrutuloję atitinkamus vinės mėsos dietos, dėl to, kad piemeniui į aną galą.:. Ir bai lui jau padaryta realių žygių.
tys rengiasi prie katalikiškosios spaudos va-' l'ostorinius žiburius, kuriais
gtas kriukis. Dabar gi ne. Da Savivaldybės pristato vidaus
...
,
. .
.
. puti galį pasigauti sau mėses,
jaus, kuris netrukus prasidėsiąs. Be to, ten i pašviečia sau, kada eina mais- ,, . ..
.
... bar tuojau piemuo savo Sei- reikalų ministerijai visų lie.
.
.
v
, i,
Bet ji gali gerai gyventi ir
mininką traukia teisman. Ir tuvintrnų pavardžių sąrašus.
žadama išleisti naują laikrašti 4 Ameriką”, i to medžioti. Danti s, Šioj pri- .
• •
• ‘
c
| .
i .
,• •• •
Jbe meso8’ Jei8u J<« negauna. piemuo visada liks išteisin Pavardės bus lietuvinamos tik
Smagu vra konstatuoti faktą, kad lietuviai I sitaikvmo evoliucijoj, vaidino
.
i._i vi. • • i_v:-.. j___ ,
,:
.
.,
„ , I Kates ir sumo dantys laipstas, gi šeimininkas — apkal tų, kurie pasuose yra užsirašę
katalikai vis labiau domisi savąja spauda ir svarbiausią vaidmenį. Sulyg
niškai kitėja, taikosi prie mai
rūpinasi jos platinimu. Neiv Yorko Federa- maisto pasirinkimo gyviai datintas, ir sumokės pabaudą, a- lietuviais. Svetimtaučių pava
šytos dietos.
rba patupės arešto namuose, rdės bus neliečiamos. Turį
cijos apskričiui linkime geriausio pasisekimo bar yra zoologų klasifikuoja
, šventame katalikiškos spaudos platinimo dar-’mi į tam tikras rūšis, k. t., mėi žmogaus dietos evoliucija arba kalėjime. Dažniausiai, ši nelietuviškas pavardes galės
be.
ir eina
Pat z¥?zaKU tokios bausmės pinigais išsi pasirinktietųviškų iš tam
saėdžius, žoleėdžius, vabalėdus, kirmėlėdus ir tt. Iškase- vaga, kaip ir žemesnių gyvu pirkti visai negalima. Taip tikro lietuviški) pavardžių są
-1«
Inpanijos rinkinius laimėjo dešiniosios par
,
... lių. Nėra menkiausios abejo pat nuostolių piemeniui iš at rašo.
,
. .
|nos suakmenėjusių gyvūnų ainės,
kad
priešistorinis
žmogus
lyginimo
išskaityti
negalima:
fijos. Kairieji — socialistai ir komunistai, k u-. ... ...
. ,
,
..ii
i j -• i • skiai liūdna apie tuolaikinę maitinosi visai kitokiu maistu, kai nuspręs teismas. Gi kol
ne buvo beveik tikra, kad jie laimes, yra į
. ,.
.................. .
lubai nusiminę. Dėl to jie kelia riaušes. Kei- ]ueutluidžią ko\ą už. būvį it iš- negu daliartinis. Ateities žmo- tas teismas nuspręs, reikia įkia tikėtis, kad dešinieji sudarys stiprų blo- Į likimą. Išnyko ištisos gyvulių „jų dieta, veikiausiai, bus ne rodyti. Reikia plūkti keletas
rūšys, kurios nepajėgė prieitai daug panaši dabartinei. Kei-’deeėtkų kilometrų dėl tų keką ir kraštą prives prie tvarkos.
ir darbdavius ir nurodė kelią, kuriuo einant
pasaulis susilauktų taikos, darbo žmonės tei
singumo ir gerovės.

— Kur jisai yra?
— Atrijume.
Morkus tuojaus pasiskubino į atrijumą.
6
— Ką Morkau? atsilankymas visai
netikėtas. Suprantu iš tavo nustebusio
veido.
Morkus,žemai nusilenkė ir tarė:
— Savo atsilankymu lubai aukštini
muno nuiuus, už ką esu nuoširdžiai dė
kingas. Kuo galiu tarnauti?
— Jeigu valia, įeikime į tavo kamba
rėlį, nes noriu pasikalbėti su tavimi ke
lius žodžius be liudytojų.
Truputi sujaudintas, Morkus pravė
rė duris įr įleido svečią.
— Dovanok, gerbiamasai Kli&udijuu,
šis kambarėlis paskirtas vien pirklybos
reikalums, dėlto jame nėra jokių papuo
šimų — tarė Morkus, paduodamas svečiui
kėdę.
,
— Taigi ir aš šiandie čia su įeikalu
— atsakė sėsdamas Kliaudijus.
Priešais jį atsisėdo Morkus, laukda
mas taip įdomaus reikalo.

SVEIKATOS SKYRIUS
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— Be abejo, dasiprotėsi, brungusai
Morkau, kad aš atsilankęs pas tave su Į
svarbiu reikalu. Patsai esi pirkliu, ma
nau, kad nekenti -pasakoj ilgų įžangų,
taigi pasakysiu, kad aš atsilankiau pirš
lio rolęje.
Kad prefektas būtų pareikalavęs mi
lijono sestersų, Morkus nebūtų tuip nuste
bęs, kaip šiuo išsireiškimu. Šis rinitas vy
ras, visuomet viską Šaltai nagrinėdamas,
dabur negalėjo ištarti žodžio.
— Piršlio rolėje? — ištarė Morkus.
— Tavo nusistebėjimas visai manęs
nestebimi — atsakė^iypsodamasis prefek
tas — taigi dar kartą atkartoju, kad at
silankiau piršlio rolėje.
— Savo sūnui?
Kliaudijus nusijuokė ir ture:
— Ne, Morkau. Muno sūnus Antoni
jus dar per jaunas ir turi šį-tą atlikti
valstybės labui. Aš piršlys mano pirm
laiko mirusio draugo sūnui Julijui Pliaustusui.
— Kornelijaus sūnui?
— Taip.
Stojosi tyla. Abudu vyru žiūrėjo vie-

nas į kitą, stengdamiesi atminti vienas vardo mano namuose niekas nežino. Prie
to nekokia to jaunikaičio šlovė.
kito mintis. Ant galo prefektas tarė:
>
(Daugiau bus)
— Ar turi ką prieš jį priešingo?
— Kliuudijau, mano duktė dar labai
RUDUO
jaUna* ’
• i . .TJM .
— Kiek turi lųetų?
Sukyk, mieloji vasarėlė,
— Devyniolikos pavasarių.
ko išėjai —
— Neviena tuose motuose jau yra
ir rudenį, kaip klaikią vėlę,
motina.
mums palikai?
— Kur Julijus pažino mano dukterį?
— Tiesą pasakius, sergsti savo duk
Tavęs dangus kasdieną veikia —
terį, kaip lėlutę akyj, vienok Julijus ją
jis toks blausus:
pamatė, ir tai ji užžavėjo jį, kad sakosi
jo ašaros kasdieną merkia
negalęs be jos gyventi.
gelsvus lupus.
Tuoj Morkus atsiminė savo pačios
vakarykščius žodžius apie nepažįstamą
Drauge su duiigum verkia gailiui
vaikiną, bet suvo minčių neišreiškė.
jautri širrlis,
•
\
mirtis aplinkui... Dreba bailiui
— Netikiu, kad Metelė pažintų tą
drėgna akis...
jaunikaitį; abejoju, ar girdėjo nors kada
jo vardą
Kas bus, mieloj'i vasurėle,
— Iš tiesų, būtų tai nuostabu — ta
sakyk, kas bus?
rė juokdamasis prefektas.
Juk vėjai žiaurūs, kaip įšėlę,
suneš kapus.
— Nori parodyti, kad Julijus garsus
Ar. Vitkauska*
visame mieste, bet turiu pasakyti, kad jo
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kad Dievas yra ne tik begalo tų prabėgo nuo to laiko, kaip (“Kanada” gyvuoja jau keletu tai mesčionys. Žino, kad tlianmielaširdingas, bet ir teisiu-'to ųžuolo pavėsy žaisdavau ir metų, bet platesnei Pgli’o bė ksgiving netoli, tui nepraeis
'toli nuo jo gyvenu, vienok ne-1tuvių visuomenei mažai tebu- kalakuto neužkabinę. Bet negas.
i
—
vrn yinnmn
A S nolc
Viparto pasikalbėjimas su 1 galiu
jo pamiršti. Man jis ir.vo
žinoma. Aš
pats, nnrų
nors kP.
se- ’sibijokite. Aš jus nuvesiu toK E 1) A K C 1 J O S ADRESAS:
lietuviais kunigais išrodė ga-'dabar išrodo labai didelis, la- nas vietos gyventojas, apie jųikion vieton, kur nei vieno gyPitlsburgh’o Jurginiai bei
Pittsburgh’o Lietuvių Žinios
nuoširdus. Trys kunigai'hai stiprus, labai gražus. Pe- visai buvau pamiršęs, nes «ie- Ivo farmerio nėra. Tik zuikiai
nezaliežninkui pakeitė savo na
P. O. Box 542, Bridgeville, Pa.
tat nurodė jam kelių, kuriuo'reitų sekmadienį man jis la- inos sezonui Kanada uždary- ir zuikiai. Mušk ir dėk į mai
vadų. Zygmas Vipartas po ne
KOSTANTAS J. VAIŠNORAS, generalis agentas
ta. Bet pavasariui išaušus Ka-jšų. Visos ligos judu pames,
2013 Carson Street, S. S. Pittsburgh, Pa.
pasisekusių bandymų atsiver eidamas, galės pasiekti tikslų,' bai aiškiai prisiminė. Kunigas
t. y. sugrįžti K. Bažnyčion. pamokslų sakA apie Katalikų nada vėl duris pravers. Patar- ■ Manding, kad sveiko, tyro oTeleplione Hemlock 2204
sti, pasitaisyti, grįžti Katali
Tačiau pasirodė, kad Vipar Bažnyčių: kad Ji didžiausia čiau ne tik Dėdulų atgabenti, ro judviem ir tetrūksta. Beje,
kų Bažnyčion, turėjo apleisti
bet ir pačiam Cibukui atvykti C'ibuk ir Dėdula, jei važiuo
Karn-gi aš eičiau į mokyklų
South Side ir iškeliavo į We- tas yra tik monelninku, kad pasaulyj; kad Ji seniausia,
ir tų gydančių lašų paragauti. aite zuikių “palovoti”, tai at
ir netikėčiau mokytojui!
stville, III., užimti Mikalaus jam tuom tarpu dar nerūpi bet, nežiūrint Jos amžiaus, Ji
Kas serga reumatizmu, sųna- važiuokite šitų mėnesį, nes
JONAS: — Tiesų sakai, nes
ko vietų, kuris’ buvo atrastas savo klaidi) pataisymas, bet stipriausia už visas bažnyčias.
rūpi kas kitas, rūpi pasipini- “Taip kaip tas ųžuolas”, sau rių gėla, nutukimu, plaukų nu-(kaipo miesto gyventojai ga!
mokytojas yra autoritetas ant
KAULAS: — Jonai, įrodei
pasikoręs. Kų sėjo, tų ir pjo
(tylomis sakau. Juk nesykį gl- smukimu, gyslų surembėjimu nežinote, kad zuikius galima
man iš sutvertų daiktų, kad tų dalykų, kas jam yra pas vė. Vipartas, ar sųžinės kan gavimas.
Sugrįžęs pas savo aveles, (rdėjau, kari jis labai senas. Ki- ir kitomis prašmatnios jauny gųzdinti tik lapkr. mėn., o
Dievas yra; įrodei, kad žmo kirta mokyti.
kinamas, ar kitais sumetimais
RAULAS: — Suprantu.
jis nei nebandė eiti jam nuro- Į ti medžiai ten augo, bet jų stės “kvarabomis” “Kanado paskui jau meškas ir stirnas.
gus ant žemės negali rasti ti
vaduodamos, užsimanė atsive
je” gali palengvinimų rasti. Bet ant meškų nepatarki jums
kros laimės, kaip tiktai amži (JONAS: — Ar esi buvęs tei rsti, grįžti Katalikų Bažny dytu keliu, tik pradėjo nuo jau seniai nėr. Ąžuolas gi kuo
lengvatikių šimtines vilioti, senesnis, tuo darosi stipresnis. Dumiu įnešima, kad pavasa- rengtis. Jei zuikelis jai e polį
nų laimę su Dievu. Bet kodėl sme!
čion, kurioj buvo visgi krikš
RAULAS: — Daugel kartų,
Girdi, tik reikia pora tūkstan-į Visokie priešai mėgino Kata- r’ui atėjus Bentleyville’s “Ka į įvaro, tai nuo meškos mirtis
aš negaliu tikėti?
tytas, ir savo norų pareiškė V? 1 , •
• 1____ •
__
III___ T»_X___ *•_
X?
v
___ i —- X-_
nadoj” surengti Dr.il
Pgh’o Žinių ant
vietos.
čių dolerių, o viskas
bus ge-Jikų
Bažnyčių _____
sunaikinti:
žy, JONAS: — Rautai, netiesų bet neapkaltintas.
kun. J. Misiui, atsilankęs vie
korespondentų kongresų, ar
sakai. Tu tiki, tik netaip sa JONAS: — Girdėjei teisme nų vakarų jo klebonijom Vė rai, visi galėsime pagrįžti Ka- dai ir turkai ir Romos karateisėjo paskutinį nuosprendį:
talikų Bažnyčion, visus vyšku liai visa savo jėga degino ir gegužinę ar kų nors panašaus.
kai. Tu nori pasakyti, kad da
liau tų savo pasiryžimų pakar
kaltas, arba išteisintas! Kad
pas priims. Čia priėjo Vipar-jmušė katalikus, bet jų skai Būtų neprošalį ir Vaizbos Bu
bar tu netiki į Dievų ir jo
tojo Fort Pitts viešbutyje tri
ir būtų apkaltintasis kaltas, i
tąs liepto galų^ Išmintingesni čius vis ėjo didyn. Ir ųžuolas to nariams Bentleyville’s “Ka
apreikštus dalykus. Bet aš la
ms lietuviams kunigams: kun.
bet teisėjui ištarus paskutinį |
nezaliežninkai visgi dar nepa- (turėjo iškęsti visokias audras, nadų.” kuomet nors atlankyti Sutinka juodukas (negras)
bai apgailestauju jūsų padėtį,
J. Vaišnorui, kun. J. Pikučiui
verdiktų: “nekaltas”, apkal-’
miršo, kad grįžtant Katalikų'didžiausius vėjus. Bet vėjai irl’n corpore. Užtikrinu, kad ne- dvasiškį ir sako: “aš sugrį
kad dar jūsų protas ir širdis
ir kun. J. Misiui. “Gana man
tintasis jaučiasi laisvas. Dėl
Bažnyčion nereikia pinigų, tik audros nutilo, pražuvo, jis gi sigailės, nes Bentleyville’s ‘Ka žau prie tikėjimo”. “Malonn
nėra prirengti atmesti tamsy
bus žmones klaidinti”, kalbė
nada’ daug geresnis kurortas girdėti”, atsako jam dvasiš
to, kad autoritetas išteisino jį.
reikia atgailos, reikia pasitai vis augo aukštyn.
bę ir priimti šviesų ir tiesų.
jo susijaudinęs Zygmas Vipa
RAULAS: — Jonai, ar gi1
symo, reikia klaidi) atitaisy Kartas nuo karto tarp pa už Adonio Sodnų, Amšiejaus kis, “tik pasakyk man, kokiu
KAULAS: — Jonai, išaiš
rtas, — “noriu grįžti Katali
teisėjas negali suklysti savo
mo. Reikia muštis krūtinėn ir čių katalikų atsiranda priešų farmų ir net už Vaizbos Buto būdu tamsta sugrįžai; tur būt,
kink man, kokiu būdu aš ga
kų Bažnyčion, kurioj gimiau
Litbuanian Countrv Club. Čia atlyginai skriaudas, sugrųžisprendimuose!
>
_________ _ gei nužemintai kartoti: mano ka- I— ištvirkėlių. Jie bandė iš vilėčiau tikėti.
ir išaugau. Svarbiausia,
pušynas ošia, nai skolas?”
pats atsiversti, bet
"’an° kalW’ mano <lidžian!(taus Bažnyčiai kenkti,' Jos tyro oro apsčiai,
”
JONAS: — Taip, ir ne.
JONAS: — Aš ir vėl tų pa
džiu ne tik
sriuvena ir paukščiai Nustebo juodukas ir sako:
Kaip žmogus, gali išduoti ne
mano’ pa- £
tį atkartosiu. Raulai, tu tiki,
trokštu, kadDr
ir visa
visa mano
pa
T x
.
__ , į čiulba linksmai. Ponas Simo “klausyk, kunigėli, tamsta vi
teisingų sprendimų, bet kaipo
nus, Lutens, Kalvinas, Hodu-I
...
.
ir tavo tikėjimas yra parem-į
rapija, visi mano suklaidinti
teisėjas negali, nes jis visiš
ir, galų gale visas dalykas at ras su savo nezahezninkais ir navicius ir p. K. Vaišnoras sai nekalbi apie tikėjimų, ta
tas autoritetu, nes visų mūsų
žmonės sugrįžtų Katalikų Bakai remiasi lifldytojais. Jeigu
sidūrė teisman. Nujausdamas kiti jiems panašūs Bažnyčios gali tai paliudyti, nes jiedu msta svarstai biznį”.
tikėjimas yra paremtas auto
', žnyčios prieglobstin. Meldžiu
liudytojai teisingi, tai ir tei
neprielankų sau teismo nuos pamatus norėjo pakasti. Bet netyčia buvo čia užkliuvę. Jie Reiškia, to juoduko supra
ritetu, o autoritetas yra pa
man padėti, meldžiu man nu
du ketino daugiau Pittsburg- timu, skolų atmokėjimas bei
sėjas teisingai nuspręs. Daug
prendį, Vipartas apleido Pitts
. , . .....
matinis tikėjimo principas, i, _ .
rodyti kelių. Man gaila sūkiai
kų
jie
bandė
Bažnyčiai
padaĮjjjgkĮų
(«ja atgabenti, bet šalta j skriaudų atlyginimas neturi
r
būna įvykių, kurie visiškai reburgh’ų ir lenkų Hodnro tapo
Pavyzdžiui, kada tu, Raulai,
dintų žmonių, man gaila jųjų
miasi ant autoriteto. Galima
pasiųstas į Westville, 111. Jojo lyti, tas juos pačius patiko, jžiema viskų sugadi- ryšių su tikyba. Tokia klaidipraradę pamatę savo tikėįi.l|no „Kana(la„ ,)žsidar4 ir
pradėjai kalbėti, mažas būda
turto,
kurio
dikčiai yra įdėta
vi nga nuomonė plačiai paplitu
sakyti, kad visas mūsų gyve
vieton į S. S. Hodur atsiuntė mo, kaip lapai, kirmėlių su
mas, tavo motinėlė sakė: ‘Rau
tveriant nezaliežnų parapijų.
nimas remiasi autoritetu.
kitų panašų ponų vardu Va- ėsti, nuo medžio nukrinta. ri lašai, užšalo. Bet, anot dai- si ne tik juodukų, bet ir kitolai, tu mūsų sūnelis. O mes
Puikūs įtaisyti rakandai, —
RAULAS: — Teisingai sa
ladkę « Lawronce, Mass. Kas
ma|onfe; ;pleirti; "nira“žia™a
T
esame tavo tėvai’. Ar abejojei
“tęsia toliau Vipartas”, —
kai, Jonai, jeigu mes netikė
norėtų daugiau sužinoti apie Bažny(,ios atskilo Bažnyčia gi
Wl
apie tų tėvų pasakymų? Ne,'
darys. Jei Dėdula per žiemų Htai, karo metu ir po karo
tumam į kitų žmonių pasaky puikūs drabužiai supirkti, 8 Mr. Valadkų ir jojo maskoli
be jų dar gražesnė paliko.
jokios nebuvo abejonės, ir ne
išlaikysir nenumirs, o Cibu- daugelis Europos valstybių įmus, tai nieko nežinotumėm. tūkstančių vertės vargonai į- škų kunigystę, tegul parašo
Ir ųžuolo nesveikos šakos ko Fordukas nuo šalčio nesu- siskolino Jung. Valstybėms di
prašei įrodymų — motinos au
dėti
ir
t.t.
ir
1.1.
Tas
viskas
JONAS: — Gerai, Raulai,
šiuo antrašu: “Darbininkas”, nuvyto, nudžiūvo. Vėjas jas , . . .
toritetas padarė tikinčiu tame
žlugs, tas viskas bus išeikvo
J
. i byrės, tai pavasaryje pasima- deles sumas pinigų. Priėjo at
iš viršminėtų išvadžiojimų ai
366 W. Broadway, So. Boston,
dalyke. Ar netiesa, Raulai?
ta,
jei
aš
pasitrauksiu,
o
ateis
nulaužė,
ant
žarnas
pavirto
I tysimc Bantlayvilla’s ‘‘Kana- siskaitymo laikas. Kai kurios
šku, kad kiekvienas stovis žmo
Mass.
Drųsutis
RAULAS: — Tikra tiesa;
puvėsius. Bet ųžuolas be .Pl'doįe”
valstybės, svarbių priežasčių
giško veikimo remiasi tikėji kitas mano vieton. O tuos vi-1
^dar
gražesnis išrodė. Jo viršflkitaip ir negal būti.
sus
kitus
aš
gerai
pažįstu
ir
dėliai neišgali atmokėti prik
mu, o tikėjimas autoritetu.
'nė vis kilo aukštyn, jo sveikos i Bet ir dabar Cibukas nesi- lausomos sumos, bet daugelis
•TONAS: — Eikime toliau. Galutinai, protas sutinka su žinau. Jie yra žmonės be su
šakos vis siekė tolvn.
J. graudintų Dėdulų atvežęs j liberalų valdomų valstybių
Jeigu susirgai, pasišaukei ge autoritetu įr yra tikėjimas. žinos, ištvirkę, tikri laidokai”.
Bentleyville. Mat zuikeliai čia
rų gydytojų ir jis duos tau vai Matai,, Raulai, kad mes tiki Tai yra paties Viparto žodžiai,
į taip pat nemoka skolų, nors
Mūsų kaime, prie pat kelio,
visai nebaikštūs strioksįnėja
stų. Jūs imsite tnos vaistus me į pasaulinius dalykus re- kurie turėtų atidaryti akis augo labai didelis, senas ųžuo
pačios skolina mažesnėms val
ūsų suka ir taip gražiai juobe abejonės, nes gydytojas da mdamies autoritetu ir tas nė kiekvienam
nezaliežninkui, las. Kitoj pusėj kelio buvo šu
stybėms ir daug pinigų išleikiusi kad net lūpa plyšta.
miiiUri^i.
vė ir jūs tikite jo autoritetui. ra priešinga mūsų protui ir dar nors truputį sųžinės ir pro linys. Ąžuole pakabinta maža
kios baimės nėra. Užtikrinu,
RAULAS: — Jonai, aš ne neklystame. Tat panašiai tu to turinčiam. Bet, deja, ne tik koplytėlė su kryželiu ir pavei
Prasidėjo bedarbė. Žmonėms
tikiu daktarams, nes Dr. Au rime tikėti į dvasinius daly sųžinės ir proto čia reikia, bet kslu Motinos Dievo. Čia žmo Džiaugiuos Pgh’o Žinių į- kad Cibukas su Dėdula ir be pritrūko pinigų maistui. Kų
tas prikalbėjo man visokių kus, tuo pačiu protu, pasire ir Dievo malonės. Melskimės nės dažnai sustodavo ilsėtis. vairunm ir įdomumu. Kų jose muškietos zuikelį pasigautų ir lietuvis ir kitų tautų darbinin
klaidingų mokslų, o aš ma mdami didesniu autoritetu, — tatai visi, kad toji Dievo ma Jei saulė degino, tai prie ųžuo- nerasi. Gražiausių sieksninių gerus pietus turėtų. Bording- kas daro? Eina pas krautuvitau, kad buvo netiesa, todėl Dievu, kuris nei Pats negali lonė paliestų visų nezaliežnin- lo bū v o vėsiausia. Jei lytus j straipsnių ir straipsnelių ir la- boaiepė juodu tik paglostyt,,
Taigi, Cibuke ,r Dėdula, jei mftn mai„t
ian
aš nebetikiu daktarams.
suklysti, nei kitų suklaidinti; kų širdis ir protų ir grųžintų užeidavo, tai ųžuolas savo pla- bai turiningų korespondencijų važiuosite j Bentleyvillę zul1
JONAS: — Raulai, turėk Kuris yra Amžina Tiesa, Iš juos tikron Kataliku Bažny čiomis šakomis kaip stogu pri-1iš visų Pgh’o kolonijų, fttai,
dėsiu dirbti, atiduosiu”.
kiauti, tai nepamirškite pasi Krautuvininkas
kantrybę. Štai, kame yra vi mintis ir Tobulumas.
čion.
(žinoma,
dengdavo. Seneliai tų vietų skaitau p. Cibuko korespon
imti
didelio
maišo,
gero
paga

sas dalykas. Jeigu gydytojas
pats neturtingas nes dideliu
RAULAS: — Kokiu gi bū Ačiū Dievo malonei, nevie stačiai godojo, bet ir jauni, ei dencijų iš West End ir užei lio ir užsidėkite
duoda patarimus ir vaistus, du yra Dievas mūsų autorite nas nusidėjėlis, atskalūnas ir dami pro šalį, nesigėdijo ke- nu paminėtų net Bentleyvillės
kuPro*(krautuvių kompanijos niekam
nuo
karo
se:
l
a,sn
!
, b i* j skolų neduoda) pats lenda į
kaipo gydytojas, tada turi jam tas!
eretikas atrado tiesos kelių ir pures nusimti. Vaikai čia ra- “Kanadų”. Tokia menka prataip gal, būt, su Jumis ri«.|„koI
,
„žmoka, vip.
tikėti, nes jo autoritetas yra
JONAS: — Tokiu, kad Jis tapo net šventu. Tvirtai tikiu, Įsdavo patogiausių vietų žais- mogų vietelė, kaip Bentleyvil- ta,. Mūsų farmeriai baisiai lnok ,,arbininkai dnoda>
j.
kaipo gydytojaus. Bet jeigu viskų apreiškė: apie Dangų, kad ir mūsų nezaliežninkai, ti. Ąžuolas, lyg galingas sar-:lės “Kanada” tampa surasta
nemėgsta mcsciomų zuikiauto- tiki ir laukia labiau už patį
jis kalba apie tikėjimų arba ,Pragar^ Skaistyklų, apie dfl- Dievo malonei padedant, susi- gas, juos dabojo. Diedukas ir paminėta — paskelbta. Reidūšių, ant ko jis nėra autori šios buvimų ir visas kitas tie pras blogai darų ir sugrįš į man sakydavo: “Ąžuole Dic- kia stebėtis /Pgh’o Žinių ko- jų, tokių kaip Cibukas su Dė darbininkų bedarbės pabaigos.
dula, nes jie vietoj zuikį sen Praeina vieni, kiti bedarbės
tetas, nereik jo klausyti.
sas, kurių žmogUR negalėjo su tiesoš kelių. Jau laikas tai pa- (vulis yra, reik prie jo gražiai respondentų akylumu ir uosle,
RAULAS: — Dabar supra žinoti be apreiškimo.
daryti, nes gali būti pervėlu. .pasielgti”.
Tai tikri laikruštiniai talentai. na karvę, arklį, o kartais ir (metai. Šerifas suka apie krauntu.
(Tęsinys 4 puslapyje)
Nepamiršk, brangus lietuvi,' Nors jau pusė šimtelio me-| Iš tikrųjų, Bentleyville’s kalakutų pataiko. Mesčionys i
. Kun. J. V. Skripkus
.TONAS: — Kuomet atva
žiavai j Pittsburgh’ų, juk ne
ORE F.DfiEGATE—AK*11* That Somc ofcThoie bake Fitb Are Ctught Wit» a lamera
BT LOCIS KKCHAKt
žinojai, kur yra LarkinR bul
varas. Kaip suradai?
įsrEL*-*
/vi
Ą/<o xvewy
^OU BC*T »TX»TTi-I
THArs
CO/vtK*
SOMt
TROMI
RAULAS: — Pasiklausiau
HE/TE. JV£
{THĄT
policmono.
fžTOKll'S
_
/ sūv 7HĄr
EVEN Ą
JONAS: — Išmintingai pa
IT
I HĄD
darei, nes policmonas yra au
toritetas parodyti kelius. Po
licmono patarimas yra vertes
nis už kitu, kurie nežino...
RATTLAS: — Tiesa.
.TONAS: — Raidai, ar bu
vai kada nors mokykloj?

PinSBURGH’ū LIETUVIŲ ŽINIOS

JURGINIAI, SUSI
PRASKITE

DIEVAS

APIE SKOLAS

Ąžuolas

BENTLEYVILLE’S
“KANADA”

t

RAULAS: — Taip, per iš
tisus tris mėnesius.

JONAS: — Ar tikėjai savo j
mokytojui, kų jis mokė?
RAULAS: — Nu, kaip gi. |
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(9 vul. ir tarpais. Tretininkams'minu ir/suteikiu stiprybės ir ko: Neturėk svetimų dievų 'upsinukvoti. Buvo t«i miestas čionai randasi lietuvių para- į lietuvių bažnytėlę išklausėkonferencija, profesija ir nau- Įtoliuu darbuotis.
'prieš Mane.
/Mugalieliu. Čionai suradę ne- piju ir garsus lietuvių klubas, me šv. Mišių, pusryčius un
ijų narių priėmimas lapkr. 29į
peieįtQ ketvirtadienį intt ' Melionų į kurortų jiadalino- blogų užeigų ir pasistatę savo
Sugalvojome apsinakvoti ta- tarėme valgyti pasiekus kitų
j d. 3 popiet. Visi, netik vieti- sų
atsilanko Susi- n,e i penkias stotis. Kelionė fordukų, užsiregistravę nuėjo- me klube, nes kokioj nors už- stotį. Nors miegus į akis lenniai, bet ir apylinkė, lietuviai sieUil„o pagerintao va|dinin. ;buv0 labai lvairį ir įspūdin- me į kambarį pasilsėti. Teko eigoje vėl prisiminė mums tas da, bet šiaip taip privažiavoĮmaloniai kviečiami pasinaudo- j.as yaį^ttį°jį vadina “Unclt ^tt' ^eva^'uo^a,n^ pasiekėme mums viename kambaryje na- knarkimas, tat ir pabijojome, me prie Charlerojaus.
APIE SKOLAS
Ten sustoję pusryčius suva
ti Dievo malonėmis, nes gal prank” Jis papasakojo vaiBrightwood, Pa [kvoti. Dėdula zuikienos prl- Paprašėme klubo “boso” ir
lgėme
ir gavę geras informa
ne vienam ši proga paskutinė. kufiiyns5 naudingų dalykų apie ‘lšlipę ** savo forduko ir nu šveitęs ir kelionės nuvargintas leido mus j klubų nakvoti.
(Tusu iš 3 puslapio)
cijas, išvažiavome, kad pasie
Per šių malonių dienas Tėvas sauguH1Q ypatingai gatvėse.!®^ * bažnvUlę papoteriavo kad pradėjo, brač, knarkt, tai
Gavę vietų nakvynei, nuėjo
tuvininko namus, o darbinin Misijonierius turės specijalę Mokykloje* yra išrinkti keli ime' ^a^yda,--*> kad klebonijos net užeigos namas ėmė drėbė- me aplankyti Dunoros klebo kus paskutinę stotį, kurioje ra
ndasi tas garsus kurortus
»u jti. Savininkas lengvai pahar- nų. Suradome jį namie.
ko likimu vyriausybė susini nuo Vyskupo galybę priimti ;vajkuj kaipo saugotojai, kuo- langų korti;-’JS
O,
pina. Pagalios, darbininkas I llažnyėiiĮ visus P>k|y'k'li>lslmct vaikučiui eina ir išeinu i5 p'at“‘nc’ kad klebon“8 i5va jškinę, į duris prašo, kad su- koks šposininkas: jo, taip pat “Kanada.”
grįstu prie senųjų darbo, gnu- ,ir atsiskyrėlius nuo Bažnyčios, mokyklos. Sis valdininkas pa
su garbiais reikalais, .silaikytume nepakenčiamu kna šunų ir šunyčių, šposui mus la (javus geras žinias, tai len
na viena, kitų užmokestį. AriTaiP 1»* «al5a «rt»u<yti įvai- gyrė jų darbų ir žadėjo įgyti' IS*K “ hah‘-v,<,|5s snradoine p-kiuių. Prižadinau Pėdulų ir bai prijuokino. Taip sočiai pri gva buvo pasiekti ir surasti
manot darbininkas skubinasi irias neteisėtas moterystes ii jiems tani tikras uniformas 1 restaurantų” ir užsisakėme pasakiau, kad savininkas la- sijuokę sugrįžome į klubų. | tų garsų kurortų. Privažiavę,
su savo užmokesniu nors da. į Iškrikusias šeimynas. Vienatį- Tadų jie jausis daugiau įga zuikienos. Papietavę ir pagir- bai gražiai prašo neknarkti, Nugi, brolyti, nuėję į klubų. gerai kurortų apžiūrėjome, bet
kad jame nėra vietos
linai atsilvginti geradariui InS Proga Panaudoti. Visus lioti. Visi vaikučiai gavo nau dę savo fordukų, leidomės to nes kitiems trukdome miegų. suradome daug jų‘memberių .; nelaimė,
.
krautuvininkui? Tik maža da kviečiu.
Šiaip taip pernakvoję ir ap- Visi linksmus ir kiksų tiktai įa^1^^n41‘ J*;,’,.Jk*
dingų pamokinimų iš jo kal- liau.
Kun.
Magnus
J.
Kazėnas
bo<
Važiuojant ir kvėpuojant ty ■ įmokėję, leidomės į ketvirtų drožia. Susipažinę su jais, kad gal į Bentleyville ir ieškome
lis darbininkų elgiasi teisingai
Laimutė
ol,b
mano Dėdula pa- įstoti. Visai nenusibodo pasie-j pradėjome kiksų drožti, tai vietos, kur tinkamai būtų ap-.,
ir pagal išgalės moka skolas,
juto sveikiau ir geriau. Pri kti tų stotį, nes linksmai šne- [visų tamsių naktelę ir pralei- sigyventi. Čionai gavau nuo
kiti-gi pirmiausia rūpinasi ax Lapkričio 26 d., tuoj po
važiavę antrųjų stotį, tenai ti kuč.iuvoniės apie knarkimų ir donie prie žalio stalelio. Nors Spirgučio pluokštą žinių iš
pie kitokius reikalus arba net sumos visi lietuviai namų saktai pagirdėme fordukų it- lei privažiavome stotį Dunora. j nemiegoję, bet ką padarysi, West Endf kolonijos, taigi ir
prageria pinigus, o skolų ati- vininkai renkasi į Šv. Kuzi.
«
domės toliau. Bevažiuojant į !Dunoros miestas, tai nepapra- turime važiuoti toliau. Nuėję1
dėlioja nuo vienos užmokesčio i niiero niokyklos svetainę ko- 1
(Tąsa ū pusi.)
trečių stotį, jau pradėjo tem- ĮsUg ir “siaunug” miestaS, nes
dienos iki kitos ir, kaip tos jį-itim ųepaprastam ir labai sva
ti, tai ir nusprendėme čionai į
Europos valstybes, vengia grų'rbiani pasitarimui. Kas tai gaVežimas Dėuuios į kurortų
B O R 1 A
G
žinti teisingai užtrauktas sko- dėtų būti? Kitur niekur nesu- “Kanadą” labai gerai pavy
i-žinosi, kaip tik tame susirin- ko. Prieš išvažiuosiant į toli
Yra darbininkų, kurie dėl kūne lapkr. 26 d. po sumos mų kelįonę, gavome geras inVisi Telefonai: YARds 1741 ir 1742
mažo uždarbio ar kitokių prie- [Šv. Kazimiero mokykloje. Ei- 'formacijas, kaip tinkamai tų
žasčių negali skolų mokėti, bet kini visi “prapartninkai” su- kelionę atlikti ir laimingai padaugelis vartoja įvairiausius žinoti, kas ten bus. M. J. K. siekti tų garsų kurortų. Būti
nai reikėjo Dėdula išvežti į
nepamatuotus atsisakymo bū
JADVYGA
PRANCiSKUfc
BKAZAb
tų
kurortų,
nes
visoki
smilki.
dus, kad tik išvengus atmokė
BEREVIČIŪTĖ
GRABOR1Ų (STAIGA
ŠVENTO KAZIMIERO
Mirė
lapkričio
-1
d.,
1'
j33
nimai
nuo
išgąsčio
ligos,
juk
simo. Tikrenybėje, ncatsilygi- i
Alire
lankrlčlo
20
d.,
1982
m.,
MOKYKLOS ŽINUTĖS
LIETUVIŲ
iu., iu:žu v ui. vaitu., o, buiauav**
12:33 vai. popiet, sulaukus 2*
tai yra burtai. Tie burtai ga- Į ■ii' lučių amžiaus, lino iš įei
na dėl stokos teisingumo ir to- ;
metų amžiaus. Velionė gimus
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
siu upsiiiic.o, LUKvs parap., i aChicago, 111.
Įėjo Dėdulų suklaidyii. Juk i sa irijos ivuiiilo. -Vii.eriKoje iskiu savo pasielgimu parodo ti- j
Paliko
dideliame nuliūdime
tomis kainomis už aukštos, rūšies palaidojimų. Mes
metus.
motini lę Marijonų,
po tėvais
krų juodą nedėkingumų savo ! \ įtinusi brangus laikas 40 Dievas pirmuoju įsakymu sa- 1 tfi veuo
nieko
nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
Jakauckaitė, seserį Joscphlne
Patiko
dide.lunie auliūdi-ue
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atlaidai.
Vaikučiai
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geradariui už suteiktų pagal
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posūnį Juozapų
l'ranci'škų. brolienę Antoinette
'
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būdais
rengiasi
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dievo

Gausi.) n* urolį Juozapą;
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gimines.
tų
lavinimų
kuogeriausiai
at
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pašarvotus
2022
Canes
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pažystar.ius.
namus
ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti
Geram lietuviui-katalikui ne
nalpart Avė. Telefonas CAN'al
Kūnas pašarvotas
158 No.
didžiausį
pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų
likti.
Šiais
Šventais
Metais
8251. Laidotuvės įvyks penktagražu taip elgtis. Reiktų ko
20th *Ave., Melrose I’ark, 111.
tlien). lapkričio 24 d., iš namų
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiūLaidotuvės jvyks šeštadieni, la
8 vai. bos atlydėta j Dievo Ap
kiam laikui pamiršti apie įvai reiktų šventai ir pelningai šį
pkričio 2 5 d., iš namų 10 vai.
vaizdos parapijos bažnyčią, ku
‘
rint į tai, ar jūs kų pirksite, ar ne.
bus atlydėtas Į Mount Carinei
rioje įvyks gedulingos pamal
rius ne būtinai reikalingus pa- malonių laikų praleisti. Gerb.
parapijos bažnyčią, kuri'aje Įdos už velionės sielą. Po pa
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
togumus, puošnumus, girtavi- i klebono jau buvo skelbta, kad
maldų bus nulydėta į Šv. Kavyks gedulingos pamuldos
už
teikia
ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu
zi'miero kapines.
velionio sielą. Po pamaldų bus
MONIKA
mus pramogas. Atlyginti fei. Išvažiuoja gaisus pamokslini-)
Nuoširdžiai
kviečiame visus
nuyditas į Mount Carinei ka
patarnautoju. Dykai Keturios Modemiškos Koplyčios
gimines, draugus-ges ir pažyspines.
BERECKIENĖ
singas skolas. Įgyti gerų varKerū- kun. J. Vaitkevi- j
tamus-mas dalyvauti šiose lai
Dėl šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pinu negu kreip
Nuoširdžiai
kviečiame visus
dotuvėse.’
(Po antru vyru Navickienė)
da. kad paskui, reikalui esant
Girdėt, kad ii vaikucįpsitės kur kitur.
gimines, draugus-ges Ir pažysNuliūdę: Motina, Se-iio, Bro
Mirė lapkričio 20 d., A933 .n.,
lis. švogeris Krolienė. Broliu
tamus-mas dalyvauti šiose lai
ti;08 vai. ryto, sulaukus pusės
Duktė ir giminės.
ir vėl galėtum gauti paramos J u,s bus lykyta keli pamoksdotuvėse.
amžiaus. Kilo Iš Kaseinių aps
Vanaginis'Tikimės, kad jie pasiLaidotuvėms patarnauja grakrido, Skirsnemunės parap. ir
Nuii'ūdę:
Moteris,
Posūnis,
borius J. E. Endeikis. Telefo
|H 0.
Brolis, Giminės ir Pažystami.
______ ______
į naudos duotomis mintimis ii
nas YAltds 1741.
Palfkp dideliame nuliūdime
dukteris: Aleksandra* Urošventai • baigs Šventuosius Me- ’ tris
nislavą Holl Ir Adelę Batek,
tris sūnūs: Juozu. Joną ir Arotus. Vaikučiai taip-gi rengiaJŪSŲ GRABORIUS
ną; žentus Eminett Holt
ir
George
Balck:
dvi
marčias
ODidysis Ofisas
_______
j si dalyvauti procesijoje ir to
Tyros, AUklos,
ną
ir
Stanislavą,
podukrą
Bronislavą Navic
kiu būdu pagalbius ŠvenčianGRAŽIOS AK7B
4605-07 South Hęrmitage Avenue
kaitę. brolį Vincentą.
seserį
40 valandų atlaidai jau čia i sį Sakramentų. Jie žada dažVeroniką Stanaitienę, du pus
Yra didelis tartas
brolius Antaną Danielių Ir Pra
— lapkričio 27, 28 ir 29 die- nai lankyti Šv. Sakramentų
nciškų Kapturaską, dvi seserų
Murins valb, švelnina gaivina
dukteris Marijonų DamoSevič Ir
be pavojaus. Jus ją pamėgsit*
nose. Kadangi si 40-kė pasitai- Gerb. Klebonus ragino visus
Verouiaą Baltrus, pusseserę Ro
Knyga “Eye Care” arba “Bya
zaliją Pažerecklenę; o Lietuvoj
Beauty” ant pareikalavimo.
ko taip nepaprastu laiku — priimti šv. Komunijų šiame
je tris seseris. Oną, Marijoną
MuriaaCo., Dpt. H. S., 9B. Ofcio S«., CUcaąo
Ir Petronėlę fr jlmines.
Šventaisiais Metais, — tai ji, šventame laike. Tikimės, kad
Kūnas paiarvotas 1321 So.
49th Avė., Cicero, III. Laidotu
būtinai turi kuo nors nepa- įr vaikučiai tai padarys.
vės Įvyks penktadieni, lapkričio
24 d., iš namu 8:20 vai. bus
prastu pasižymėti . ir skirtis
_______
GRABOR1AI:
atlydėta j šv. Antano parapi
jos bažnyčią, kurioje Jvyks ge
nuo kitų. buvusių 40-kių ki
dulingos pamaldos už velionės
, X Gerb. klebono paraginiTelefonas YARds IliUi I
sielą. P6 pamaldų bus nulydė
tais metais. Visi ją turi ap
LACHAVfCH
mu, vaikučiai prisidėjo prie
ta i Sv. Kazimiero kapines.
vaikščioti didesniu rimtumu ir
Nuoširdžiai kviečiame visus
anglių kolektos. Beveik kiek
gimines, draugus-ges Ir pažysIR SONOS
šventumu. Per šių Šventųjų
dalyvauti šiose lai
vienas iš jų alpešė aukelę; vi- ) tamus-inas
Graborius ir Balsamuotojas
dotuvėse.
Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs
Metų 40-kę visi turi pasižyLIETUVIS GRABORIUS
Nuliūdę: Dukterys. Sūnal, Se
> si norėjo prisidėti. Malonu ma
ntal. Marčios Podukra, f!n> l.-t,
Patarnauja laidotuvėse kaoplflaasls. Turiu automubilius visokiem*
. mėti karštesne meile prie Vie
Scseiys, Sęsesų Dukterys, Pus
tyt, kad jau iš jaunų dienų
Reikols meldžiu stsUaaktl. a mono
savo rūpesčius. Pašaukite:
seserė Ir Giminės".
darna bosite ažcanėdintl
špaties Jėzaus Šv. Sakramen
reikalams. Kaina prieinama.
jie dirba, kad pagelbėjus baTeL OARel M14 arba Sftl«
Laidotuvėms patarnauja grate ir tą meilę parodyti prii
3319 AUBUBN A VENGI
borius Butkus. Tel. CAN'al 3161.
2314 W. 23rd PI., Chicago
' žnyč.iai. Tegul juos Dievas laimant Jį Komunijoje per visas
Chicago, BĮ.
tris dienas. Kad gerai prisi
1439 S. <9th Court, Cicero, III.
rengti prie šios 40-kės ir jų
X
TEL. CICERO MM
*
sėkmingai atlikti, pakviestas
Ine.
LIETUVIU GRABORIUS
Pbone
ROL'lcvard
41SB
garsus pamokslininkas ir miPalaidoja už $25.00 ir aukščiau
2506 W. 63rd St.
Moderniška koplyčia dykai.
.sijonierius Tėvas J. Vaitkevi- į
L
MS W. 18lh Kt.
Tel. CANal *174
čius, kurs atvažiuoja lapkr. 25
JONAS SIDLA
Chleayo; III.
GRABORIUS
d. Tat sekmadienį, lapkr. 26
Mirė lapkričio 21 d., 1933 m., 11:30 vai. vak., su
laukęs 45 metų amžiaus. Kilo iš Kauno rodybos, Bir
Musų patarnavimas
d. bus ypatingi prisiruošimo
visuomet safinlnase Ir
žų
apskr..
Biržų
parap.,
Grašelių
kaimo.
GRABORIUS
nebrsscua ase neturi
prie 40-kės pamokslai. Per
me URaldų aSlslkyraul
Amerikoje
išgyveno
25
metus.
Koplyčia Dykai
tris dienas pamokslai bus ry
ekyrt»
Paliko dideliame nuliūdime moterį Elzbietą, po tė
4830 WEST 15th STREET
tais 9 vai., o vakarais 7:30
Nanja» grafi ko
vais Pilkauskaitė, dukterį Elenorą, 7 m. ainž., du bro
EUDEIKIS ir SuNUS yra taip arti kaip ir jūsų telefonas.
Cicero, Illinois
palies Šventuosius Metus, Ka
lius Petrų ir Jokūbą, dvi brolienes, brolio sūnų, švoNežiūrint tolumo, nėra jokių išlaidų.
Tel. CICERO 2109 ir 859-J.
plyčia dykai.
talikišką Veikimą ir Pasaulie
gerj ir švogerkų Kžubalius, jų vaikus Joną ir Aldoną;
EUDEIKIO 30 metų ypatiškas, atsakantis patarnavimas
3907 Aafaarn Arenoa
o Lietuvoj seną motinėlę, brolį Antaną, dvi seseris, (K
čių apaštalavimų. Be to, per
yra patenkinęs tūkstančius šeimynų.
ną ir Lucijų ir giiųines.
>
bendrą adoracijų 3 vai. popiet
Vienintelis Lietuvis Graborius vartojantis modemiškų,
GRABORIUS IR RALBAMUOTOJAS
Priklausė prie Garfield Park Lietuvių vyrų ir mo
Patarnavimas (teras Ir nebran*us
bus įvairios ir žingeidžios koelektros varomų grabvežimį su šoninėm durim, ku
terų
iMišulpinioklūbo.
Kūnas
fiašarvotas
koplyčioje,
718
W.
18th
St.
rios palengvina, grabų įkėlimų.
nforencijos. O kad visi galėtų
TeL MOMroe SS77
5708 W. Madison St. Laidotuvėm įvyks šeštadienį, lap
ORABORITTR IR LAIDOTOYIO
Jeigu didžiuojatės' dailumu ir taupumu laidotuvių — pa
■
■— ■ ■ 1
■
per šių Šventųjų Metų 40-kę
▼EOEJAa
kričio 25 d.,' iš koplyčios 8:30 vai. bus atlydėta į
Tel. IAFsyette 3672
šaukite REPUBLIC 8340, ir persitikrinkite.
kasdien priimti šv. Komunijų,
1646 WEST 46tb STREET
Antano parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos
J. Lfulevičlus
__ Yri. BOClevard 6203—8413
išpažintys bus klausomos jau į
pamaldos už velionio sielą. Po pahiaklų bus nulydėtas
Graborius
• lf
į šv. Kazimiero kapines.
šeštadienį ir sekmadienį po- j
Tel. CICERO 2«L .
BaKamuolojse
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges,
piet ir vakarais. 40-kės prad
Patarnauja Cbl
SYREWICZE
5340 SOUTH KEDZIE AVENUE
ir pųžystamUK-nias dalyvauti šiose laidotuvėse.
caroje Ir aplella
žia pirmadienį, lapkr. 27 d. i
OHABORJUH
MJa.
VISI TELEFONAI: REPUBLIC 8340
Nuliūdę: Moteris. Duktė, Broliai, Brolienės, Brol
Laldotuvtass pilnas patarnavimas
9 vnl. ryto. Antradienį ir tre- '
Dideli Ir (rraži
salimas ai 3IS.it
(Neturime
surysiu su firma tuo pačiu vardu)
vaikiai, Svogeris, Svogerka. jų vaikai ir giminės.
Koplyčia dykai
KOPLYČIA DYKAI
čiadienį Mišios šv. bus 5, 8 ir i
’344 R. ISOth Ąve^ Cioero, Dl.
4032 irther Irę.
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LIETUVIAI
DAKTARA
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai
Ten put turėjo ir savo vertelgystės įstaigą. Velionis pri
Ofiso: Tel. CALumet 4030
klausė S. L. R. K. A. 63 kp., Rct>.: Tel. HEMlink 0288
šv. Juozapo draugijai ir Var
PENTIS TAS
WEST END PITTSBURGH
do Jėzaus draugijai, taip j>at
1440 SO. 40th CT., ČIOBRO, 1LI
centro paskirtų Seserų ypati
IR McKEES ROCK, PA.
Utar., Ketv. Ir Pėtn. 10—0 vai.
GYDYTOJA8 Ir CHIRURGAS
Linksma išgirsti kad M. Į ilgų laikų dalyvavo parapijos
>147 SO. HALSTED ST., CHICAGO
ngu! globai ir vadovystei. Tre
3147 So. Halsted St.
Lapkričio 24 d., 8 va k va Naujokienė, kuri per kiek lai- chore, žodžiu, buvo pavyzdin- Ofiso valandos: 1-4 ir 4-8 vai. vak. Paned., Sered. Ir Subat. 1—> vai
čioje savaitėje lapkričio mėn.
(Tęsinys iš 4 pusi.)
kare bus didelė bingo party, ko sirgo, dabar yra sveikes- gas jaunikaitis. Mirė t urėdą- Iteaklencijos Ofisas: 2050 W. 081h SU
rašau šių korespondencijų ne pasitaikė proga oficialiai ap parapijos svetainėje parap. nė.
“Ližė” Imas
48 metus. Palaidotas Kai
Valandos: 10—11 ryto
(
.
Dienoms Tel. LAEaycttc 5703
ir
toli nuo kurorto “Kanados”. lankyti minėtų mokyklų
I
vari
jos
kapuose,
šalę
savo
bro
Seredomla
Ir Nedėllomla pagal sutarti N***1*“1* Tel- CANal 0402
naudai.
Bus
labai
gražus
‘
door
arčiau prisižiūrėti, kas čia mo
lio Adomo ir brolio sūnaus, su
prize’. Bus daug kalakutų (tuŠeštadienį bingo vakaras la kytojų ir mokinių veikiama.
\ isomis Katalikų Bažnyčios iš TcL LAFayette 7050
Vaikelių pasielgimas, darbštų! rkey*s) ir kiekvienas turės pro
bai buvo pelningas, (iaibė da
Office: 2643 W. 47th StreeŲ
kilmėmis, kurias atliko vieti
mas ir švarumas darė gerų į. f8os turėti gardžių pečenkų
Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 valą
Pas Zataveckus, Di Markus nis klebonas gerb. kun. E. Stei
rbščiam šios parapijos komi
Nedėliojo pagal sutarti"
Visus
spūdį. Teko sužinoti, kad vie-1 *‘ rhanksgiving Day .
ir
Murphys
atvyko
svečiai
ne
tetui, kuris tikru pasišventimą
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
gmanas su dviem asistentais
šųjų mokyklų vedėjai Šv. Juo- 'kviečiame atsilankyti,
buvėliai.
Visi
atkeliavo
iš
nedarbuojasi. Taipgi ačiū p. J.
Of. Tei. REPublic 7000
4140 Archer Avenue
kunigais.
i i »'
i
Rea. Tel. GROvchUl 0017
žinomų kraštų ir pasirodė be Amžinų atilsį.
Val.« 1—4 Ir 7—1 vai. vakar*
Millerienei ir K. Jerengevičiū- zapo mokyklų aukštai įverti
8817
S.
WASUTENAW AVĖ.
tei, kurios taip mikliai ir ga na ir sako: “That scliool iš
Res. 2136 W. 24th St.
_ i. Sekmadienį, lapkričio 12 d., su “žydukai”. Minėtos šei
K. J. Žvirblis
tbe talk of tbe town”. Tikė- buvo didelė card party para- mos, susilaukusios “nekrikš
Tel. CANal 0402
biai tikietus pardavinėjo.
tasi, kad mokslo metų pabai- ,pijos naudai. Sėkmės buvo la- tytų dūšių”, praeitų savaitę
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Rm. aud Offi'ce
2423 W. ALUKJLEiTE ROAD
Office Phone
Sekmadienį Šv. Vincento drdar Pąvyzdingesnių dar- i bai geros, nes liko gražaus pe atgabeno visus į bažnyčių ir (
2350 So. Ix»avltt St. Vai.: 2-5 ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryte
PROspect 1028
- • - i • 'bų šioje mokykloje bus nuvei lno. Svetainė buvo prikiinšus
Nedėlioj Buo.ia.ua
BUsit&ruA
CANAL 0708
apkrikštijo. Mykolo Zatavec- ’
gija ,laike. mėnesinį
susirinki• 1
J
j
j
žmonių. Daug buvo matyt at- ko “burdingieris” gavo My- i
mų bet nieko naujo nenutarė. , ^a’
I
Phone CANal 0122
Kai kurie skyriai yra aprū- važiavusių iš kitų miestų. Pa- į kolo-Richardo vardų, Murpliy į
PHYSICIAN and 8URGEON
Lapkričio
27,
28
ir
29
trijų
Sekmadienį taipgi Moterų pinti maldaknygelėmis, kurios, t^djau ir kun. J. Vaišnorų.— Povylo-Jono ir Di Markoj
»■ •• —
• • laikyti su-ji spalvotais
.
,---TLinkime
?_, • l;di
dienų reko^lccijos Spring Val- 2403 W. 63rd St., Chicago
Delphia-Dolores.
Šv. Marijos
norėjo
paveikslėliais -i
ir “piškinant” tuzus, džekučius .
OFFICE HOtJRS:
GYDYTOJA* Ir CHiptJROAf
2 to 4 and 7 to 9 P. M.
sirinkimų, bet mažai narių su- 1 pritaikintomis maldelėmis ge-je^c’ ^es dėkingi, kad svetimi naujiems katalikams kuoma-1 aniok:,lus suko T. A.
Appointment
Bunday
by
2201 W. Cermak Rrad
šiliuko, tad atidėta ant toliau. lbsti ir moko vaikelius dievo- !n,ft^ nepamiršta. Daug pasi- i žiausiai ažaroti įr savo tėve- Andriuši;S M. I. C.
Lapkričio 27 d. ligi gruot-tai
... sekti
i«,, 1. 4 . kunigų
1-.laike
1 . L,, šv.- AMi4T • idarbavo
i:.,.„
_ .jdaugI Lapkričio
darba\o šiai
šiai card
card nartv:
palty: K.
K. ! iį
amsc. jr .........
mamytėms per
Valandos 1—3 ir 7—8 vak.
džio
3
d.,
vienos
savaitės
Mitalikišt'iargautis,
J.
Leščinskas,
V.
neįsipriklyti.
Būkite
gerais
Sekmadienį, kaip girdėjau, šių. Tokia pratyba katalikiš
gerai!
Seredomis Ir Nedėliotuis pagal sutari
{
sijos
Luzerne,
Pa.
Pamokslus
Šeštokas,
A.
Trakas,
E.
Viso‘
•
burdingieriais
REZIDENCIJA
kad klebonas išvažiavo į Se kame vaikelių auklėjime yra
ir, sustiprė
6631
S.
California Avė.
!
sako
T.
A.
Petrauskas,
M.
I.
(•kaitė,
A.
Pampikaitė,
A.
ViGYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
serų Vienuolynų kiksų iš “pral labai pageidaujama. Neteko
ję kūnu, neatsimokėk i te blogu
C.
Telefonas REPublic 7088
4645 So. Ashland Avė.
sų” palošti. Iš anksto spėja girdėti vaikų giedojimo baž- nciūnieno, M. Radzevičienė ir savo geradariams.
Gruodžio
4
d.
ligi
10
d.,
vie

V.
Andriejauskaitė.
OFISO VALANDOS:
ma, kad laimės gerų “praisų”. | nyčioje. Beveik visų giedojiNuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.
nos
savaitės
Misijos
New
HaCibukas mų atliko pats vargonininkas.
Lapkričio 19 d. parapijos
Tel. CANal 0257
Nedaliomis paeal sutarti
ven, Conn. Pamokslus sako T.
lies. PKOspeet 883R
Ofiso telef. BOUIcvard 7020
------------------'Nejaugi Mahanojaus vaikučiai
(lindėjau kad mūsų gero pa salėje įvyko pasitarimas First
A.
Petrauskas,
M.
I.
C.
Namų tel. PROspect 1030
' nebūtų taip pat geri giesmini rapijom), P. Minioto svainis National Bank -lietuvių depoGruodžio
11
d.
ligi
17
d.,
L
nkai, kaip ir kitose bažnyčio- a. a. (P. Matulokas numirė ki zitorių. Daugelis susirinkusių
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
vienos savaitės rekolekcijos'
_____ se, kur gieda visi mokyklos
tam mieste, lapkričio 14 d. • jų pasipirko naujo banko ak
Tel. BOlJlcvard 7012
1821 b'H.TU HALSTED ST-iKRI
Philadelphia, Pa., šv. Jurgic
Šv. Pranciškaus Seserys ve-į mokiniai. Viešnių išleistuvėms Lai Dievas jį suramina nu cijų. Tuo būdu manoma dau
f«exideuctja 6600 So. Arlesia« nvei
Valandos: 11 ryto iki 4 popiet
giau laimėti. Visi indėlininkai parapijoje. Pamokslus sako T*.
da 17 parapijinių pradžios mo kiekvienas skyrius padainavo liūdime.
A.
Petrauskas,
M.
I.
C.
.
0 Ikf 8:20 vakare
DENTISTAS
First National banko, įsigiju
kyklų, 2 parapijines liigh Seselių gražiai išmokintas dai
Gruodžio 17 d. ligi 23 d.,
neles. Patartina tuos balselius
sieji “šėlus” gauna išsyk 40
4645 So. Ashland Avė.
scbools ir Akademija.
Draugės Onos Žukauskaitės,
Misijos
Harrison,
N.
J.
Pa

arti 47tb Street
I pavartoti Dievo garbei gie
nuošimčių
savo taupmenų, j
Tel. UROvchiU 1505
Vai.: nuo 9 iki 8 vakar*
j(___
kuri
•Šv. Juozapo
parapija,
Maapsives
per
Tbanksgivmokslus
sako
T.
A.
Petraus

SeredoJ pagal sutarti
*
‘
~
(menu
yieitoniniu bažnyčioje.
hnžnvmme
j mėlių giedojimui
Laikam pagerėjus yra šiokia,
banov City, Pa., seniausia iš
ing Day, nepamiršo, nes, sektokia viltis atgauti ir likusie kas, M. I. C.
visų lietuviškų parapijų palai j Šios mokyklos darbščioms madienį lapkričio 12 d. sumo
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
ji 60 nuoš. Pagyvensime — pa
Vai.: 0-11 ryto 2-4 Ir 7-9 vak.
ko gražių, patogių mokyklų mokytojoms ir klusniems mo- 'šė didelę “shower party Na
Seredomis po pietų ir Nedėldlenda.
matysime kas iš tos kombina
tik susitarus
2422 W. MARŲ L EITE ROAD
cijos išeis.

rITTSBURGO LIETUVIŲ
ŽINIOS

, kurių iki šiol lankė suvirs 4U0 kiniams linkime daug džiuug melis buvo prisikimšęs svečių
ir kiekviena linkėjo “a liappy
:mokinių, čia klebonauja gerb. smo kilnoję darbuotėje.
marriage
” and many, many
A. M. D. G.
kun. P. C. Česna.
years of liappiness.” Sunešta
Visos vienuolyno vedamo
daug dovanų.
sios mokyklos yra pavestos

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. A. G. RAKAUSKAS

BRADDOCK, PA.

DR. A. J. JAVOIŠ

BRIDGEVILLE, PA.

DR. F. C. WINSKUNAS

j

OR. J. J. SIMONAITIS

TĖVŲ MARIJONŲ
MISIJOS

ŪR. J. J. KOWARSKAS

DR. S. BiEŽIS

DR. M. T. STRIKOL’IS

OR. P. Z. ZALATORIS

MT. PROVIDENCE, PA.

DR. G. Z. VEZEL’IS

DR. A. L. YUŠKA

SVEIKA MARIJA! ~dilubldžis

DENTISTAS

WSS STOKIME TALKON KAD TINKA
MAI PAMINĖJUS “DRAUGO"
SIDABRINI JUBILIEJAUS
VAJU
Liepos 12 d., 1934 m., “Draugui” sukaks 25
metai gyvavimo. Per visus šiuos metus “Drau
gas” ištikimai tarnavo visiems, tautos, tikybos ir
biznio reikalais.

Parodyti/savo dekingumę už suteiktas ma
lones, visi skaitytojai ir biznieriai turėtų remti
“Draugo” vajų.
“Draugas” sulaukdamas sidabrinio jubiliejaus, nori pri
taikinti ir skaitytojų skaičių. Reikia 25,000 naujų skaitytojų.
Kad prirašius tokį skaičių, reikia daugelį kontestininkų. Tai
gi šis Jubiliejinis “Draugo” vajus bus didžiausias ir nau
dingiausias lietuvių visuomenei.
DOVANOS UŽ PASIDARBAVIMĄ YRA ŠIOS:
Už 5,000,000 balsų .............................. $400.00
Už 4,000,000 balsų .............................. $250.00
Už 3,000,000 balsų .............................. $150.00
Už 2,000,000 balsų .............................. $ 75.00
Už 1,000,000 balsų .'.............. .............. $ 25.00
Už 500,000 balsų.................................. $ -10.00

Visiems kitiems kontestininkams bus duodama dovanos
pagal jų pasidarbavimų “Draugo” Sidabriniame Vajaus Konteste. Registruokitės tuojau, neatidėliokite. Rašykite dėl in
formacijų adresu:

“DRAIKAS” PUBLISHING CUMPANY
2334 SO. OAKLEY AVĖ.
Chicago, Illinois

Mes, bridgeviliečiai, sužino
ję, kad slaunas Pittsburgh’o
1 Žinių korespondentas Dėdula
zuikelio išgųsdintas pagavo
kinkų drebėjimų ir, “gydyto
jų” patariamas, išvažiuoja j
tolimas šalis sveikatos ieško
ti, reiškiame jam savo at
jautų ir linkime, stebuklingų
kurorto lašų paragavus, susti
printi pašlijusių sveikatų ir
kuogreičiausiai grįžti į West
End prie savo “džiabo”.
Mums šii-dj sopa, kad Bedū
lu ištiko nelaimė besitrankant
i po mūsų apylinkes.
V.

Knyga turi 200 puslapių
rašto, 8 didelius ant gražio*
popieros Švč. Marijos ir Jė
zaus paveikslus.
Knygos kaina, imant po vie
nų, 35 centai.

DR. A. RAUKUS
V

Youngstouniečiai gali did
žiuotis K. Lukoševičiūte, kuri
dar jauna mergaitė, bet turi
labai gražų balsų ir dažnai
mus palinkstnina savo maloniu
balseliu. Ji niekad neatsisako
dalyvauti programose, jei tik
būna kviečiuuia. Linkime R.
Lukoševič.iūtei
kuogeriausio
pasisekimu.

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
X—SPINDULIAI

DR. J. W. KADZEWIGK
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
8850 SO. UESTERN AVĖ.
Chicago, 11L

lies. HEMlock 7801

DR. A. P. KAZLAUSKAS

A I

TcL VlRglnla

0036

daktarai

Office Phone
TRIangle 0044

Ofiso Tel. VlUtory 6803
Res. leL DlLEzel 0101

. DR.A.A.ROTH

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Rusas Gydytojas ir Chirurgas

7850 So. H&Isted Street

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ii
visų chroniškų ligų.

ROOM 210
8-4 Ir 7-9 vaL vakare

Kampas 31st Street
Vai.: 10—11 v. ryto. 2—4, 7—9 v. v.
Nedėliotais ir šventadieniais 10— -IT

DR. CHARLES SE6AL
Perkėlė savo ofisą po numarlu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.

DR. MAURICE KAHN,

4712 So. Ashland Avenue
Vai.: Nuo 10 ryto !kl S vakaro

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Džiovu. Moterų ir Vyrų Ligų
▼«U.» ryto nuo 10—12 nuo 1—4 po
pietų: 7—8:30 vai. vakare
Nedėliotais 10 iki 18

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. YAKds 0001
Rc>.: Tel. PLAxa 3200
VALANDOS;
Nuo 10-12 v. r/lo; 2-3 ir 7-9 v. v.
Nedėldieniais nuo 10 iki 12 dieną

Telefonas MIDway 2880
Rea:

PROspect 2011 BEVerly 0081

Dr. JOHN F. RUZIC
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2355 West '63rd btreet

DENTISTAS

Vai.: I to 4 Ir 7 to 0 P. M.
Ketv. Ir Sekmad. pagal sutart)
Ryto vai. Sv. K ryžta na Ligoninėj
Chinogo. III.

Phone: HEMlock 6700

'

Skaitykite
platinkite
dienraštį “Draugę” it
remkite \~sus tuos pro
fesionaius ir biznieriuą
kurie garsinasi jame.

-14

z

Daktaras

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

Kapitonas

DR. J. SZUKIEWICZ

it

Res. Phone
' ENGlewood 8841

Office;

BOUIevsrd 7480

Ofiso vai.: nuo 1-8; nuo 8:80-8:88

©trutners, U.,

4142 ARCHER AVENUE

SeredoJ pagal sutarti

SPECUALISTAS

Valandos: 2-4; 7-9 P. M.
Trečiadieniais ir sekmad. susitarus

Tol. Ofiso BOCJIevard 5011
ltcs. VICtory 2343

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas 3102 So. Halsted St.

3051 West 43rd Str.

Šios kolonijos lietuviai liū Office Phone Rea «107 8. Franclsco
di netekę darbštaus vaikino Proepect 2230 Phone Grov. 0951
Petro Bukano, kuris mirė 1apnt. 5
m d.,
vi., ftv.
OV. Elzbietos
Aj.ttncvvD ligo- į,
PHYSICIAN
PHYSICIAN and
and 8URGEON
ninėj. Tš profesijos buvo siu- bo5« so. Ashland AVĖ., Chicago
•

iki 13 ryto

Nuo 1 Iki 8 vakare

vai.:

2

vėjas, gyveno

9

DR. A. R. McGRADIE

Tel. LAFayette 3057

Fboae UROvehlU 0027

Lapkričio 5 d. šioj koloni
joj buvo surengtas vakaras
Dariaus ir Girėno paminklo
naudai. Pusėtinai nusisekė.1
Programų išpildyti gelbėjo artistai ir kalbėtojai iš Clevcland, O. Ant galo buvo šokiai.

Valandos: Nuo

ĮVAIRŪS

UETUVIA1 DAKTARAI:

DR. T. DUNDULIS

(Kampas Leavitt St)

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

(Prie Archer Avė. netoli Kedsle)
Valandos: nuo 2 llu 8 vai. vakaro
Seredomis ir nedėliotais pagal
sutarti

Y0UN6ST0WN( ORIO

2201 W. Cermak Road

Houru: 2 to 6 • 7 to. 9 P. M.
suaday ty Apj
ApųolLUnent

Pasauliniame kare

WISSIG
Specialistas ii
Rusijos

OTUO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTEKŲ PER »S MKTF8 NEZIURIMY
KAIP UMISFMĖJUSIOS ir MEIUGYDOMOS JOS YRA

Speciallėkat gydo ligaa pilvo, plaučių. Inketų ir pūslės, užnuodtflmą kreo
lo, odos. Ilgas SalrdaR. reumatlamą. galvos skausmus, skausmus nuaa- '
roję, kosėjimą, gerklės skaudėjimą Ir paslaptingas Ilgas. Jeigu kiti ne-1
galėjo Jus išgydyti, steikite ėia Ir poreltlkrtnklis ka Si Jum- gali pada
ryti. Praktikuoja per daugeli metų Ir iėgydč tūkstančius ligonių. Patatlmas dykai
OFISO VALANDOM; Kaadls nuo 10 valandos ryto Iki 1
valandai ir nuo 8—0 valandai vakar*. Nsdė'’omis nuo 11 ryto iki 1 vai
4OM WFST eaib ST.
baiusaa ■>«*«« Ava.
Tet ORAssfnrd 8S<>
TB»
"T"

6

CHICAGOJE

nrxuax»
PRANPdMAl
iHMIiEalnMI

Moterų misijos baigės pe-,
posėdį penktadienį, lnokričio į SUGRĮŽO IŠ ATOSTOGŲ ėmė tyrinėti, ar nebūtų galircitų sekmadienį labai iškil-l
24 d.,‘9 vai. vakare, Mr. Mama to vandens gabenti į Chimingai. Man, kaipo raportesiulio namuose, 6641 So. WePaul Smith, plačiai šioj ko-‘cago. Ir su šaltinių savininkais
Amerikos
Liet.
Daktarų
drKernave.
riui, dažnai teko praeityje la
lonijoj žinomas biznierius, bu-j p. Smitli padarė sutartį gabenkytis misijų užbaigimuose, gija laikys reguliarį mėnesini j pr A Dovidonis skaitys re- .vo išvykęs į Hot Springs, Ar nti to vandens į Chicagų.
bet taip įspūdingai, iškilmin SUGRĄŽINKITE JAUNYS- frratų Vitaminai.
kansas. Ten bebūdamas, susi
P. Smitli yra savininkas
gai ir gražiai neteko matyt
pažino
su
mineraliniais,
vais

TĖS DIENAS
i Diskusuos Dr. Simonaitis.
Smiths Palm Garden, 4177 Abaigiant, kaip kad pereitų sa NIIOA-TONE yra pastebėtinas vals-1 Dl' Biežis ir Dr. Lauraitis.
tingais vandenimis. Iš įvairių relier avė.
tas dėl Bronių Ir silpnų žmonių. Po
vaitę įvyko mūsų bažnyčioje. to
kraštų ligoti žmonės ten vyk- P. Smith daug naujanybių
Dr. G. I. Bložis,
kaip jus j| vartosite vienų savaite,
jeigu Lr tollaus vartosite, jus atgau
Tikiuosi, jog vėliau korespon site savo normalių sveikatų Ir spėkų.
A. L. D. dr-jos rast. sta sveikatos ieškoti. P. Smitli papasakoja atsilankiusiems ko
Jokie kiti vaistai neturi toki'ą pa
dentai plačiau aprašys šias stebėtinų Istoriją kaip NUGA-TONE
stunieriams ir draugams. Rep.
Per 45 metus jo gyvavimo milijonai
misijas.
Reporteris
i moterų Ir vyrų utgavo savo sveikatų

vo parapijos komiteto nariai
su riebiu kalakutu.
X Mokyklos vaikučiai taip
i pat rengiasi j paukščių paro
sią. Spėjama, kad jie turės diNeseniai iš Lietuvos grįžęs,delj Afrikos strausų,
filmininkas .T. Januškevičius į x Nuo didžiulio bazaro paatvežė Čikagon Įdomių iš Lie-*]jfco paauginti parodai gražūs
tavos ir Vilniaus krašto vaiz-.kalakutai, žųsys, antys, vištos
Į Ir spėkas. Nl'GA-TONE parduoda| mas visose vaiktlnyėiose. -Žiūrėkite, I
dėlių iki šiam laikui dar ne-,pas šiuos biznierius: J. Dokad gautumėte tikrų NUGA-TONE.'
Neimkite pavaduotojų, nes jie yra |
matytų Čikagos apylinkėse. į brovolskj, J. Dišį, Z. Barausbevertės.
Tarp tų paveikslų yra taip pat
n. Karlavičių, J. Atroške“DABAR
Duotraukos iš paskutinės Da- j vįf.įŲ> A. Šinkūnų, St. BudaiX
Sv.
Antano
parapijos
sve
Tiaus-Girėno kelionės amžiny- '1į) jt Balsevičių, J. Žurkauskų,
JAUČIUOSI
bėn iš kurių matyti kaip Kau-1 p Kraujelį, B. Kazanauskų, tainėje filmininkas C. G. LuPILNA ’•
pas sutiko Atlanto nugalėto-'A. Aitutį, grab Lachavičių, A. kšis vakar rodė labai įdomių
GYVUMO”
jus ir kaip milžiniška žmonių' puĮgkį, j. Medelį, J. Beržan- pirmų garsinę filmų. Publika
Imant Lydia E. Pinkliam’a
filmą
gėrėjos
ir
džiaugės,
kari
minia juos lydėjo paskutįnėn skį, st Mankovskį, J. ŽilinsVegetable Compound
lietuviai neatsilieka nuo kinokelionėn.
D. Vaičiūnų, S. Baliekų,
Taip Šimtai moterį; sako. Jis stip
filmų gamybos progreso.
rina nervas... duoda gere«n| apeti
P. Januškevičius, norėdamas i K. Kulbį, J. Judikį, R. Rainį,
tą... geriau mhųd... atleidžia galvos
šį
vakarų,
lapkričio
23
d.
skumlėjlmą, nugaros skaudėjimą...
suteikti progos Čikagos lietu P. Preidžių, A. Gidvainį, P.
sunkiosios dienos pakenčiamos.
vėl
bus
rodoma
toji
filmą
paJeigu nesijauti pilnai sveika pa
viams pamatyti tas nuotrau Paliulj, Ad. Zalatorių, J. Mamėgink šios gyduoles. Nusipirk bu
Ratoje Visi kvie- teli žlandlen._________________________
kas sutiko ateinantį penkta Seikft, St. Butkų, T. Viltraklr
,.
. ..
-r
, i
cianu atsilankvti. Kam eit i
dienį t. y. lapkričio 24 dienų nę, O.
Matutienę, Ip. Melekaux v. . .
, , .
,
.
,
-r
»•
i
,
,
svetimtaučių
teatrus,
kad jau
Lietuvių Auditorijoj parodyti skų, Adv. J. Kučinskų, Adv.’
. .
.
T Bagdziunų, TA
.- x- ti .turim ir savo garsines filmas.
Gydomos Nauju Būdu
tas nuortaukas pažadėdamas J.
Dr. o,S. tBiezj,
Dr.
.
.
T
Šv.
Antano
parapijos
metipusę gauto pelno skirti Da Blozi, Ant. Valonj, J. Mikule, . . : , . , , v.
operacijos, be įšvirkštimų. Be ■
'
...
'nė
vakariene
įvvks lapkričio Be
priversto poilsio. Gydantis galėsi
riaus-Girėno Paminklo Fondo nu, P. fthogrr,.
, 29
6;30 valan(1, vakar(, dirbti
po senovei, nebent jau dabar
naudai.
priverstas gulėti. Tam vaistas yra i
. X J. Spai. io, naujo izme- žiūrint į ankstyvų pasiruoši- Emerald Oll. Gydo greit, mažina ti
Tad visi geros valios lietu riaus, 2119 W. Cermak Rd.,
nimą lr gėlimą. Nurodymai prie vals
mų galima spėti, kari ši vaka tų.
ei negelbės aptleklninkas grąžins t
viai šiuomi maloniai kviečia krautuvėj auginama daug gra
j
rienė bus' sėkmingesnė už vi pinigus.
mi ateinantį penktadienį t. y. žiu paukščių. Visi tinka paro
sas praeitas. Visi darbininkai
lapkričio 24 d. 7 vai. 30 min. dai.
Rep. ir darbininkės dirba iš vieno,
vakare atsilankyti į Lietuvių
o toks darbas atneša rezulta LYDIA E. PINKHAM’S
Auditorijų pamatyti tuos pa
tų. Dabar tik lieka visiems TABLETS FOR WOMEN
veikslus o taip pat savo atsi
skaitlingai atsilankyti. Visi
They relieve and prevent
lankymu paremti Dariaus-Gi
kviečiami: eiceriečiai, chieagie periodic pain and associated
rėno Paminklo Fondų. .Įėjimas
č.iai ir bulvariškiai. Ateikite disorders. No nareoties. Not
just a pain killer būt a modern
35 centai.
'
B. A. K. rengia gražų va praleisti vakarų kaip vienoj medicine which acts upon the
Kvie'cia visus Dariaus-Girė karų ir šokius (barn dance) didelėj šeimoj. Širdingai kvie CAUSE of your trouble. Perūse briągs permanent
no Paminklo Statymo West Side (buv. Meldažio) sve čia Klebonas ir par. komitetas sistent
relief. Sold by all druggists.
Komitetas
tainėj, 2244 W. 23 PI., šiandie
lapkr. 23 d., 7 vai. vakare. Vi
į si kviečiami atvykti ir links
mai laikų praleisti.
DARIAUS GIRĖNO PA
MINKLO STATYMO
FONDO GLOBĖJŲ
PRANEŠIMAS

Ketvirtadienis, lapkr. 23, 1933
J------------------------------------

CICERO

VARICOSE VE1NS

New 50/ Size

N£W DEAL OIL
BlIRNER SALES

ADVOKATAS
105 W. Monroe St.. prie Clark

2149 W. Cermak Road

Panedėllo, Seredos fr Pėtnyčloc
vakarais • Iki #
Telefonas CANal B123

X Paukščių bazaro parodos
rengėjai visiems prisiuntusiems paukščius ar šiaip reika
lingų dalykų duos balsus. Ku
rio pasirodys gražiausia
ir
riebiausia dovana, tas bus ap
dovanotas. Paroda prasidės se
kmadienį, lapkričio 26 d., ir
baigsis 29 d. vak. Į paukščių
parodų visi lengvai gali įsira
šyti, tik reikia paskirti dova
ną ir jų atnešti į parap. salę.
X Pirmutiniai užsiregistraTHE BRIDGEPORT
KNITTING SHOP

Neriam plonus ir storus vil
nonius svederius dėl vyrų, mo
tėm, merginų ir vaikų.
Neriam vilnones pančiakas'
dėl moterų ir vyrų. Taisom
senus svederius.
Atdara ir šventadieniais.
F. SELEMONAVIMA
504 W. 33rd St., Chicago, III.
Prie Normai St.

Pilone Victorv 348G

Ramygalietis

Mūsų bažnyčioje šių savai
tę eina šv. Misijos vyrams —
rytais 9 valandų suma ir pa
mokslas bendrai, o vakarais
7:30 valandų tik vyrams, se
niems ir jaunimui. Pamokslus
sako garsus misijonierius Tė
vas Bružikas, S. J.
f
Tik reikia stebėtis, kad vy
rai daug skaitlingiau misijas
lunko negu moterys ir mergi
nos pereitų savaitę. O, gal, šio
je parapijoje yra daugiau vy
rų negu moterų? Tikrai gra
žu pamatyti, beveik pilna di
džiulė bažnyčia vienų vyrų va
karais ir klausyti vyriškais ba
Įsais griausmingo giesmių gie
dojimo. Bravo, vyrai už jūsų
vyriškų misijose lankymąsi!
Misijos baigsis ateinantį sek
madienį.

IN OUK OFFICE

Permanent 81-50 A np
Phone CANal 4674
Speeializfcig In Permanent Wavln<
and .-omplete tleauty Service
3303 S. LEAVITT 8T.
N. Drumsta, Prop.
Chicago

2201 W. Cermak Road

Namai: 6459 S. Rockwell St.
Utarnlnko, Ketvergo lr Subatos
Vakarais 7 Iki •
Telefonas ItEPoblic 0400

2858 W. Cermak Road

OKSAS EKPRESS

Tel. CRAwford 1123
į

F
Pirkite savo aliejinius ši

Kraustau Rakandus. Planus lr pri
statau anglis už pigiausias kalne*:
Mark Dand B7.50; Hacklng S«.09<
Jlll crs Creek S9.75.
Pašaukit LAPayetie HDHC.

J. OKSAS
2649 West 43rd Street

ldytuvus dabar. Mūsų kai

i

Ii®,

nos yra žemos.

m

Specializuojame RANGE

aliejinius degtuvų pritaisy-

Geriausios Anglys Už
Žemiausias Karnas

1UMDNIS GOAL GO.

mus jūsų pečiams po

$19.50

12132 UNION AVĖ.

Chicago, UI.
Phone PULlman 8296

A. F. CZESNA’S BATHS
TURKIŠKOS, RURISKOS 8UUFERINES VANOS IR ELEKTROS
TREATMEKTAI
Švediški maokštlnimal Ir elektros masažas
Treatmental visokių lig,,, reumatlsmo. nervų atitaisymo. Šalčio
Ir taip tollaus. su elektriniais prietaisais Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmental.
Mineralinės, sulfnrlnės vanos duoda didžiausią kraujo cirkulia
ciją, kuomi galima tSstgelbėtl nuo visokių Ilgų.
Kambariai dėl pergulėjlmo.
Motoru skyrius atdaras (Jtarnlnkals nuo S Iki 12 vai. nakties.

1657 W. 45th Street

Kampas 8o. Paulina St.'

IŠ ŠV. KRYŽIAUS PAR
TOWN DF LAKE

Telefonas STAte 7660
Valandos t ryta iki B popiet

Tel. CANal 6395

RAMYGALOS AIDO KLU
BO VAKARAS

KAS GIRDĖT AUŠROS
VARTŲ PARAPIJOJ,
WEST SIDE

JOHN B. BORDEN

Dabar laikas prisipirkti
anglių dėl žiemos
Res. 10742 S. Wabash Avė.
Phone PULLman 8092

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.
Chicago, III.
TETi. REPUBB.IC 8403

Tel. Roalevard 4553

Mada No. 9362

MISCHA FĄSHIONS

JOHN A. KASS
yra teisingai sukirptos pagal di
dumų jr yra padarytos iš stiprios
popieros. Lengvai suskaitomas
kirpimo parodymas ir praktišk^jKhgsnis-po-žingsnio siuvimo
roMĮRlis, yra sykiu duodamas,
šių madų galima gauti didumais
8-10-12-14-16 metų mergaitėms.
12-tani didžiui reikia
jardų
39 colių materijolo arba 2 jardus
54 colius materijolo ir
jardo
balto pritaikinto.

(KAZAKAUSKAS)
Laikrodininkas, Auksorius
ir Muzikalių Instrumentu
Krautuvininkas
DVI KRAUTUVĖS
Abiejose didellausls pasirinkimas
žiedu, dr-lmantų,
visokios rūftles
laikrodžių Ir muzikali'ų Instrume
ntų. Taipgi taisome visokius laik
rodžius.
muzikalius Instrumentus
Ir akinius pritaikome.
Tnrjs 24 metus patyrimo

2%

y2

2049 W. 35th St.

4216 Archer Avė.
Tel. Ijifayetle 8617

Te'. Igtfayette 8315

25e

Pnttern No.

šlze ........
Name

Address

.....

..

PERKAM

INSURANCE
NOTARY

Lietuvišku*
BONUS ą

PUBLIC

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
LAIVAKOROIŲ

AGENTŪRA

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
TEISINGUMU PAMATUOTAS

2608 W.ST 47th STR.

«---

PEOPLES GOAL CO.
Visados garantuojame ko
kybę ir teisingų voga.

Yardas ir ofisas:
12132 SO. UNION AVĖ..
Tel. PULlman 5517

West Pullman, III.

------------------------------------- —::
PRAUOAS FASHlOlt DEPT.,
2S34 Po. Oakley Avė.,
ihlcngo. Illinois
Dėl kiekvieno pavyzdžio siųskite

Katrie perkate anglis Ift draiverių. siųskite juos J CRANE
COAh CO. Gausite geresnes
anglis, už mažiau pinigų.
Pocahnntas M. R. tiktai 87.00
tonas.

BIZNIS

Tel. LAFayette 1083

Galite nusipirkti daugiau
anglių žemesne kaina iš
Peopleg Coal Co.

Poehy M. R.
Kent. M. R.

Iinmp ...........

4 ton*
I, 3, or
3 ton* or more
. 87.75
37.35
85.45
85.75
88-25
8«.75

Black Band
. 38 50
Egg .................
Lunį p ..................... 88.75

88-00
38-35

