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WASHINGTON, gr. 6. —
Valstybės departamentas pas PARYŽIUS, fcr. 6. — Vie NAUJAS SVAIGALŲ KON-į
kelbė prezidento Roosevelto nas vargšas Brattany departa
TROLEI PROJEKTAS
atsišaukimą dėl prohihicijns mente valstietis pirko pran
cūzų lioterijos bilietų ir mirė.
atšaukimo.
Su pirmuoju svaigalų kon
BUS VEDAMAS NUO GRUO
Washingtone sudaryta dar
Prezidentas reiškia pasiten Jvykus traukimui mirusiojo
trolės projektu aegali Illinoiso
kiniino. Pažymi, kad sauso numeris laimėjo — (it),(JOJ dol.!
DŽIO M. 11 IKI 24 D.
viena krašto komisija
legislatūros atstovai susitarti..
sios valstybės nuo svaigiųjų
Mirusiojo žmona su vaikaais Tad įduotas naujas projektas.
Dienrr. “ > “Draugo” jubiliejinis vajus Aušros
Vartų
gf-rynu)
Ims
apsaugotos
kraS;
neberanda
Manl„„a>
ROOSEVELTAS RAGINA
Šio pagrinde yra taip vadina parapijoj, West Jidėįe, prasidės šio gruodžio mėn. 11 dieną,
to įstatymais. Ragina žmones, kif| w,.
k
ye|i j .
mas “home rule” — savival ty. ateinantį pirmadienį, ir tęsis iki gruodžio m. 24 d. imti
ŽMONES BLA8VYBĖN
prie blaivybės.
, švarko kišeniuje ir kartu už dybė. Kiekvienas miestas ir nai.
Gruodžio m. 16 d. bus išleistas specialus “Draugo” nu
kastas kapuose. Žmonų krei valsčius gali nepriklausomai
MEKSIKOS VALDOVAI ITALIJA IR T. SĄJUNGA
UMAUS REIKALO TA
meris.
Bus parapijos, parapijiečių ir šios kolonijos biznierių
pės teisman, kad gauti leidi svaigalus tvarkyti, kaipr tinka
NUSISUKA PRIEŠ DIEVĄ
veikimo
apžvalga.
RYBA
mą atkasti kapą ir rasti bilie ma.
ROMA, gr. G. — Italijos fa
Yra vilties, kad šioj kolonijoj rasis daug “Draugo” va
tą.
šistų
partijos
vyriausioji
ta

jaus
rėmėjų ir pats vajus savo sėkmėmis pralenks kitas lietu-'
Anas pirmasis projektas bu
QUERETARO, Meksika, gr.
AVASHINGTON, gr. 7. —
z. • i
6. — Meksiku valdančioji revo ryba nusprendė, kad T. Są Prez. Roosevelto
nuospren GRAIKAI NORI'NUSIKRA- vo pagrįstas pačios valstybės j vių kolonijas.
kontrole.
lincinė partija
įvykusiam jungoje turi būti padarytos džiu sudaryta krašto umaus
BAIGIAMAS STATYTI
TYTI
INSULLIU
krašto suvažiavime skirti kan žymios reformos. To nepada reikalo taryba. Ji blus viso
NAUJAS ORO LAIVAS
i
KAI ANT PARAKO
didatų j prezidentus nuspren rius, Italija apleis tų Sąjungą. krašto atstatymo veikimo prie
ATĖNAI, gr. 6; — Graikų
STATINES
dė ne tik paneigti religijų, bet
šaky. Tai nauja komisija.
NEW YORK, gr. G. — Iš
vyriausybė galvoja, kad kokiu
įvesti krašte socialistiškas mo KUNIGAI APLEIS KRAŠ
LIETŪKIO
PREKYBA
SU
kelta aikštėn, kad J. Valsty! nors hūdu
nusikratyti į čia
Cbicagoj lankėsi karo meto
kyklas ir kovoti prieš *Dievą.
TO VIETAS
UŽ SVAIGALŲ PAPIGI- į pasprukusiu S. Insulliu, kurį
ANGLIJA
bėse baigiamas statyti milži
karo sekretorius Baker. Kalbė
Dalis atstovi} veltui protesta
NIMĄ
niškas transatlantinis oro lai
j išduoti reikalauja J. Valsty- į
jo Chicagos Ekonominiam klu
VIENA, gr. G. — Austrijos
vo prieš liedievių šūkavimus.
Nesenai Lietūkis iš Anglijos vas, kuriuo bus vežami kelei
bės.
be .pareiškė, kad šiandien pa
vyskupai nusprendė, kad šio!! AVASHINGTON, gr. 7
Tuo būdu ši partija jau vie
Graikija nori gyventi su J.
gavo 1,600 tonų cemento viai ir paštas skersai Atlantisauly tiek neramu, kad, tar
krašto
valdžioje
dalyvaujam
Federaliniai
svaigalų
kontro,
Va
Jstybėmis"
drnuįingid.
Tad
šai }>asisakė, kad ji žengs so
tum, visos valstybės stovėtų ir dabar laivu atvežta 1,700 to ' k°« Sausį bus daromi išliandy
tieji
kunigai
gruodžio
m.
1.)
]g
8
viršininkai
pareiškia,
kad
:
irrft
;
k
.
n
vvriAnsv
hė
hlnn.im*
i inai.
vietų Rusijos komunistų par
graiki} vyriausybė
planuoja
stačiai ant parako statinės. nų. Apie pusė šių kiekių dar
j d. atsisakytų visų tų užimamų svaigieji gėrimai
neturi
būt
tijos keliais. (Viešai neigs,
Insullui pasiūlytu, kad jis nu
sunaudota
Kol kas dar nėra drąsuolio pa šiais metais bus
j vietų. Kurie norės pasilikti, brangūs, kad jų kaina būtų
kas yra dieviška iy...Unra.
sikeltų.} kitą. Lkckį ^kraštą. raką susprogdinti.
“
,
i
Žemės banko rūmų statybai, MAINE ATŠAUKĖ PRIEDĄ,
tie’ turės gauti specialus sa prieinama. Tik tuo būdu bus
PASILIEKCSAUSA
ki dalis bedievių dar smar
Jam parūpins specialų pasą.
kuriai cementą tiekia išimti
vo vyskupų leidimus.
galima
išnaikinti
svaigalų
kiau sužnybs milijonus kata
nai Lietūkis. Taip pat iš AnPABRANGO ŠELPIMAS
šmugeliavimą ir
“lmtlege« • gauta
,
v
AUGUSTA,
likų ir skelbs pasauliui pap
NENORI KALBĖTI APIE
glijos ysį menesi
arti
.
’ Me.,’ gr.
* 7.
TRYS ARABŲ VADAI
rius
,
iii
konvencija
rastus melus, kad Meksikoj gv
SKOLAS
kokso, Maine valstybės
J
Greitojo šelpimo komisija 3,tYMJ tonų anglių ir
NUBAUSTI
,
, . , .. yra .į- vakar atšaukė 18-ą“ji‘ priedą
vuoja religijos laisvė.
paskirstyti
r
Illinois valstybėje
paskelbė, kuriems
NUŽUDĖ LIETUVĘ
,... . .r
.
(probibiciją), bet valstybė pa
MONiTEVIDKO, gr. G. —
J
kad bedarbių šelpimas lapkri rengti sandeliai Kaune ir Klai ..
JERUZALE, gr. G. — Tris
CIKAGIETĘ
_, .
silieka sausa. įProhibicija ir
Panamerikoniškoj konferenci
NESUBALANSUOS
tį 10 nuoš. pabrangėjo, palygi pėdoje. .
♦ r
i
,
araln} vadus už
kurstymus
toliau bus palaikoma remian
1IOT SPRINGS, Ark., gr. joj iškelta privačių skolų klau nus su spalių mėnesiu.
SĄMATOS
prieš žydus 'teismas nubaudė.
tis valstyliės sausuoju įstaty
7. — Jack \Valton, 30 m. amž., simai. J. (V. atštovai atsisakė
GRAŽINASI BAŽNYČIĄ
Du iš jų kalėti po vieną mėne
'Mažiau
bedarbių
šelpiama,
mu.
NANKINGAS, gr. 7. — Ki
iš St. Louis, nužudė peiliu nu ką nors apie tai svarstyti.
si, o vienas policijos priežiū
bet pats šelpimas pabrango.
nijos vyriausybė nebe>teko vii
birdamas iš Chicagos atvyku
BŪDVIETIS. Atstačius ba
rai per vienerius metus.
Tas reiškia, kad gyvenimas
APLANKE MUSSOLINJ
ties subalansuoti valstybės są
sią Mrs. Stella Shattas, lietu
žnyčios išorinę pusę, kun. G i i UŽ DIDESNIUS MOKES
pasunkėjo mažai uždirban
ČIUS
matą. Vyriausybė tik rūpinasi,
vę, 30 m. amž. Jos duktė Ire
niaus pastangomis ir parapi
MATYT, KALNAI PRA
kad kaip nors gavus kas mė
na, 12 metų amž., sunkiai su ROMA, gr. G. — J. Valsty tiems.
jiečių aukomis, pradėta rūpin
KIURO
AVASHINGTON, gr. 7. —
sekretorius
nesį reikalingi} bėgamoms iš
žeista. Po to Walton pasidarė bių paštų dep.
tis atremontuoti bažnytėlės vi
Žemesniųjų kongreso
rūmų
MAŽINA ATLYGINIMĄ
Earley vakar aplankė premje
laidoms pajamų.
' RKYKJAVIK, gr. G.
— galą prarijęs nuodų.
dus. Tam tikslui kiekvienas
būdų ir priemonių pakomiterą Mussolinį, su kuriuo šnekė
Islandijos kalnynuose kelinta
gyv. aukojo nuo lia po 1 litą.
Home Owners’ Loan bend
tui įduotas sumanymas padi
HITLERIS — DIKTATO diena matosi dideli du lieps NEW YORK, gr. G. —Iš Na josi apie 8 minutas.
rovėje Illinoise susektas favo
dinti mokesčius už pajamas.
nų ir šviesos stulpai. Matyt, ti-onal War Veterans sąjungos
RIUS
KIEK PROTESTUOTA
ritizmas
įkainojant
namus.
KĄ SAKO SAUSASIS
----------prakiuro ledais
apkaustytų patariamojo boardo pašalintas
VEKSELIŲ
Bendrovė tam tikslui
skyrė
AGITATORIUS
Pinigų vertė —
BERLYNAS, gr. 7. — Vi- kalnų viršūnės. Vyksta verži- Kalifornijos
gubernatorius
firmas
ir
už
įkainavimus
bran
sos Vokietijos gyventojai su masis.
Rolph.
Per pereitą mėnesį iš viso
mainyba
CENTRALIA, III., gr. 7.— giai mokėjo.
■ I ■I I
įsitikinimu
pripažįsta, kad
buvo protestuota 10,834 vek
Profesionalas sausųjų gaiva
kancleris Hitleris yra Iriau
NEW YORK, gr. 7. — J.
PANAMERIKONIŠKOS PA
IŠ Washingtono įsakyta pa seliai 2,82 mil. lit. sumoje. Pe
lų agitatorius W. E. Johnson naikinti favoritizmą ir pigiau reitais metais: 15,81 G veks. 4,- Valstybių dolerio vertė nesu
sias ir vienų vienas visos vo
MALDOS
VVASHINGTONE
pareiškia, kad dabar J. Vals mokėti. Savo keliu vyriausy 14 mil. lt. sumoje.
kiečių tautos vadas diktato
mažėjo, kadangi vyriausybė ke
tybėse
vyks
per
penkerius
me

rius.
linta diena naujam auksui kai
AVAKIIINOTON, gr. 3. — religinių ordenų vyresnieji,
bė praves tardymus ir kai ku
tus
girtavimas.
Paskui
kraš

nos nedidina. Tačiau prancū
Čia kas metai Padėkonės die kurie turi savo mokyklas, su
IEŠKO TUNELIO
rie bendrovės vedėjai
galės
tas
apsižiūrės
blogai
padaręs
LINDBERGHAS PIETŲ
zų franko vertė vakar žymiai
ną įvyksta, taip vadinaiųos, jungtas su Amerikos Katalikų
netekti vietų.
atšaukdamas
18-ąjį
priedą.
Nors tas liečia tik
AMERIKOJ
Lietuvoje plinta
legenda, susmuko.
s
panamerikoniškos katalikų pa (universitetu ir kiti, daugiaumaldos, kuriose dalivauja auk Į šia iš Baltimorės arkivvskupiCooko apskrities iždininkas kad nuo senovės Kaunas su centimus ir jųTlalis, bet mai“
DIDŽIAI
APGAILI
”
(NATAL, Brazilija, gr. 7.— štieji prelatai, šio krašto vals-Įjos.
praneša, kad apskrity surink jungtas su Vilniumi tuneliu. nyboje tas yra daug reikšmin
Iš Afrikos per
Atlantiką į tvbės vyrai ir diplomatai.
prasidedąs ga.
i Pasauliečių tarpe buvo vyta tik 59 nuoš. 1931 metų mo- Esą, tas tunelis
LAHORE,
Indija,
gr.
7.
—
čia vakar atskrido
lakūnas
&
.
. sios pamaldos
,, — všv. riausiojo
kesšių, o laikas jų surinkimui rotušės požemiuose. Yra žmo Vakarykščias pinigų kursas;
Šiemet
* J. V. 'teismo teisėjas
*
Vietos
kalėjime
įvykdyta
mir

Lindberghas su žmona.
Anglų svaras
$5.12
nių, kurie kažkokiuose rotu
jau baigias.
Minios, įvyko ftv. Patriko Už- P,er” B"‘1.<'r ™ Žn,<ma’ .«*
ties
bausmė
vienam
kaliniui.
Kanados doleris
1.01
šės rūsiuose, dabar jau užver
neralinis kirurgas Cumming
nvčioje. Mišias laikė apašta
Tai
atlikus
kalėjimo
ofise
ras
Prancūzijos frankas
.03
IEŠKO ŽYDAMS PRIEG lifkaa delegatas
Chicago Federation of Mu- stuose, ir vaikščioję. Prof. Vol
J. Val.ty- [8U ž,nona’ arraijo’>
ir
tas kiek anksčiau prisiųstas,
.08
Italijos liras
sicians — grojikų unija, prezi teris pradėjo rotušės požemius
,,
t m
i
i
fmarynų
atstovai ir ketunoliLAUDOS
Ivimo .In
Klzust arkivyskupas
arkivvclznnno
’
*
bėms,
Jo
Eksc.
bet
neatidarytas,
laiškas,
ku

oo
Belgų belgas
i kos Amerikos kraštų diplomą
dentu išrinko iki šiol buvusį kasinėti, bet kol kas nieko yA. G. Cicognani, o Jo Eksc.
riam buvo pažymėta, kad tam
Vokiečių markė
.37
patingo nerado.
I/OZANA, Šveicarija, gr.
tai.
prezidentą Petrillo.
arkivyskupas M. J. Curley iš ,
kaliniui
mirties
bausmė
atide

.30
Šveicarų frankas
6. — Apie 50,000 iš Vokietijos
Pamokslą sakė S v. Petro
Baltimore užėmė sostą sauk-1
dama.
žydų pabėgėlių neturi pasto
j parapijos, Baltimore, rek
SUPIRKINĖJA JAVUS
12 AREŠTUOTA
tuariume.
vios ir užtikrintos gyvenimo
torius kun. J. A. Smyth. Pa- Kalėjimo autoritetai šį savo
ORO STOVIS
vietos. Tarptautinė pabėgė Tarp žymiųjų dvasiškių sn- mokslininkas tarp kitko pa- apsileidimą paaiškino tik “di
Lietūkis supirkinėja javus
Policija
praneša, kad po
liais rūpinimosi konferencija, nktuariume buvo Georgetown reiškė, kad krašto gyventojai dėlių apgailestavimu.”
probibicijos atšaukimo visam ir dobilų sėklas. Šį mėnesį į- CHIGAGO IR APYLINKĖS
kuri turi čia sesijas, ieško žy universiteto prezidentas kun.!privai0 dėkoti Dievui už krikš
Chicago mieste vakarą tik 12 vairių grūdų supirkta 497 to-• — Šiandien nepastovus onai ir dobilų sėklų 20 tonų. ras: debesuota.
dų įgyvendinimui vietos.
W. C. Nevik, S. J., įvairių. čionišką Roosevelto vadovybę. PLATINKITE “DRAUGĄ” •triukšmadarių areštuota.
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SVEIKATOS SKYRIUS

Ilsina kjudlsn, Išskyrų* sekmadienius
PKENUMEKaTob KAINA: Ketauu — I8.0S, Pu
tei metų — $>.60: Trims laOnssiams — $2.00: Vlsnmn
aaAneelui — 7 5c Europoje — Metams $7.00: Pusei me
ti - $4.00 Kopija Ola
Ūkei m iu u

aauuos pnamotiTamae pareikalavus

Bsndradarbiams u koreapondentsmi rastų ae(rp-

uaa. Jei oepraJboma tai padaryti Ir aeprtalunfilama tam
įkalni palto lankių
, Kedaktonus priims — nuo
Iki !$:$• vai.

Skalbimai sekančiai dienai priimami iki
5 vai. po piet

•‘DRAUGAS”
, JTHU AHUN DAILY F’HlENb
Publlsaed Daily, mcept Sundsy.
SbBHCRlPTltiNa, tinę Tear — $O.Sf' 3U Mootn*
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KĄ SAKO KRAŽIŲ SKERDYNIŲ 40 M.
SUKAKTUVĖS

I

Praėjusį mėnesį mūsų tauta minėjo Kra
žių skerdynių 40 metų sukaktuves. Beveik
visi Lietuvos laikraščiai plačiai rašė apie tų
garsių kražięčių kovų, įvykusių prieš 40 me
tų. Jau ir mes esame apie tai rašę. Bet kad
šios sukaktuvės turi labai didelės reikšmės
ntūsų tautiniame L katalikiškame gyvenime,
perspausdiname “Panevėžio Balso” įdėtų ra
šinį, kuriame teisingai įvertinama Kražių
skerdynės:
'
“Lietuva, 1795 m. patekusi rusų valdžiai,
išbūto joje iki 1905 m. — viso 120 meti;.
Pradžioje rusų valdžia galvojo*savo “švel
nia” politika lietuvius paversti rusais, o Lie
tuvos kraštų — Rusijos dalimi. Lietuviai, pa
jutę tų rusų politikų ir pamatę, kad gręsia
pavojus, po 35 metų vergavimo — 1831 m.
sukyla ir nori išsilaisvinti iš įio rusų valdžios.
Po 1831 m. — pirmojo sukilimo — rusai
pamatė, kati lietuvis vergauti nemoka ir ne
nori; lietuvis išaugęs galingųjų girių pavėsy,
buvęs ilgus amžius laisvas,, grųsinęs savo jė
gomis visiems, kas drįsdavo jį pavergti. Ir
dabar toji pati jėgų ekspansija plečiasi per
viršų ir kraštus ir nori išsilaisvinti.
Tų pamatę, rusai savę rėžimų dar sustip
rina, siaurina lietuviams teises ir 1832 m.
uždaro Vilniaus universitetų — vienintelę
aukštųjų mokslo įstaigų? Lietuvoje.
Lietuviai, pajutę smarkesnį spaudinių,
tai si pradeda ruoštis antrajam, smarkesniam,
sukilimui, kuris įvyko 1863 m. Po šito suki
limo rusų valdžia taria sau žodį: “Lietuva
turi būt išnaikinta”. Tam savo žodžiui įvy
kinti siunčia į Lietuvos kraštų ištikimiausius
- -žiauriausius, tiesiog tyronus, savo valdinin
kus, kurie tarsi apie niekų kita ir negalvojo,
kaip tik upie įvairiausias ir žiauriausias baus
mes lietuviams kankinti. Ir sugalvojo: korė,
šaudė, į kalėjimus sodino, į tolimąjį Sibiru
trėmė atskirus asmenis, šeimas ir ištisus sodims (vien Užpalių parapijoj yra keletas soRašo kap.

P. Jurgėla

MELAS IR TEISYBĖ AME LIETUVOS
KARIUOMENĘ,
(Tęsinys)
Ar Lietuvos kariuomenė sauvaliavo
1920 metais?

ožių, kur dabar rusų duugiau, kaip lietuvių).'
(gliandsai) daro į tai įtakos. lingi daug mineralų, nes tas
Tai vis darbai rusų žiauriosios valdžios, kuri
Su kai kuriais žmonėm nutu reikalinga jų augančiam ske
malšino ir baudė lietuvius už tai, kad jie no
kimus, tai ligos ĮNisėkos. Mo letui ir besirutulojantienis
ri būti lietuviais.
terys itin saugojusi perdidelio dantims. Jeigu jų kraujas ne
Šį
skyrių tvarko ir prižiūri
nutukimo. Kitos net sugadina pristato pakankamai minera
Lietuviai mokėjo gint netik savo lietu
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugija
sau sveikatų bevurtodamos to lų, jų kaulai būna silpni, kar
vybės teises, sakydami: “Lietuviais mes e
kius nors vaistus ar badauja tais išsivysto net kaulaligė,
šame gimę, lietuviais ir būsime’’, bet lygiai
KA VALGYTI?
petito dėl kokio nors rūpesčio, mos. Būna įvykių, kad jau- vadinama
rakitu. Ne kartų
gražiai mokėjo ginti ir katalikų teises.
Į meilės, ar jisai yra vargo spau
. ,
x , - .
nos merginos kartais net nusi- tenka matyti kokį nors žmo
Rusai, įvairiais būdais lietuvius vargin
Arba dietos įtaka žmogaus džiamas, kad negali pakanka-j žudo į&
nutukimo> gų išlinkusiom į laukų per
dami ir norėdami tarsi ištrinti juos iš žemės
saeiAo/ai
mai valgyti.
Ikaip, kad nesenai viena kole- kelius kojom. Tai vis pasėkos
veido, pamatė, kad lietuvis tol bus nenugali
Vienok nereikia manyti,1 gijos studentė padarė Brook- netikusio maisto kūdykystės
Dr. J. Petriką,
mas, kol bus katalikas, kol bus ištikimas sa
j kaip daugelis
samprotauja, lyne, stačiai nekęsdama pati laiku. Dantys taip pat nuken
Brooklyn, N. Y’.
vosios pastoracijos vykintojas ir, praktikuo
kad perdidelis riebumas reiš savęs dėl perdidelio nutukimo. čia labai smarkiai dėl minera
jąs katalikas. Tad pradeda darbų ir šiuo fro
(Tųsa)
kia laimę ar sveikatų. Dažnai Žinoma, tokį žingsnį negali lų stokos. Netinkamas maistas
ntu — neleidžia statyti naujų bažnyčių, tai
ir stoka deramos priežiūros,
syti sodnų ir pagaliau pradeda atiminėti ka RIEBALAI arba taukai tas reiškia kaip tik priešingų ma užgirti.
Riebalų šaltinių yra dauge tai dvi didžiausios dantų pu
talikų bažnyčias ir paversti jas rusų cerkvė yra taip pat kūnui reikalingi,: padėtį Perdaug riebūs žmonės
mis. Tas buvo padaryta daugely Lietuvos kaip ir angliavarmžiai bei bai, tankiausiai yra nesveikiausi lis, bet žymiausi bene tik bus vimo priežastys jaunuomenė
vietų, bet ypatingai žiauriai tų savo darbų — tymai. Šios trys medžiagos su žmonės, nes jiems tenka nėšio gyvulių taukai, sviestas, grie je ir kūdikiuose. Nėščios ir
bažnyčių ėmimų — rusų valdžia užakcentavo daro svarbiausiųjų maisto da- •'tį bereikalingų svorio pervir- tinė, aliejus, alyva, tūli riešu žindančios motinos privalo at
lį. Riebalai duoda kūnui šilu- 3^ kas žalingai atsiliepia į jų tai ir t. t.
Kražiuose.
minti, kad mineralai, tai svar
Tas baisus įvykis atsitiko lygiai priešb?‘ ™er«‘ios ir i5l«ina, kojų raumenis bei sausgysles;
MINERALAI dietoj vaidina biausia jų maisto dalis ne tik
k“rle.«
grasia nuolatinis
jų labui, bet ir jų kūdikiui. A40 m. - 1893 m. lapkričiu mėS. 21 d. Kva- kU”° d*te b<“
' labai svarbų vaidmenį, kurių
susidaro raumenų protarpiuo- persidirbimo pavojus, nes ji
pie tai platėliau pasikalbėsime
žiuose buvo dvi bažnyčios: viena medinė, se-'.
T .
. - . , . - 1
kūne yra apie 5 ar 6 nuošiinse.
Jeigu
ne
taukai,
tai
miw
t
ur
i
dirbti
gana
sunkiai,
kad
...
kiek žemiau.
na, antra vienuolių, mūrinė, nauja. Rusų val •
,
I
0
’
ciai.
Daugiausiai jų randasi
džia įsako mūrinę bažnyčių iš vienuolių lie kūnas butų labai nelygus, duo palaikius deramų, kraujo cirku- kauiuose ir dantyse. Randasi Mineralinių druskų daugiau
bėtas. Juo žmogus riebesnis, liacijų ir gaivinus reikalingas
siai randasi sekamuose val
tuvių atimti ir atiduoti rusams, o senųjų mc
tuo jisai atrodo apskritesnis, taukų kupetas. Vidutinis svo- jų šiek tiek dirgsniuose, sme
dinę palikti lietuviams. Išgirdę šitų liūdną
genyse,. raumenuose, seilėse ir giuose: žaliose, lapotose dar
lygesnis,
minkštesnis.
Be
to
r
į
s>
sulyg
savo
aukščio
ir
amžinių, Kražių ir apylinkių parapijų lietuviui
kraujuje. Svarbiausieji kūno žovėse, k. t., salotose, kopūs
į dar taukai tarnauja lig maisto žiaus, tai yra geriausias svei
katalikai nežiūrėjo nei blogųjų lapkričio mėn. •
• •*
miniraliniai elementai yra šie: tuose, špinakuose, pomidoruo
l perviršio sandėlis, atsargos katos termometras. Geriausias
orų, netrukdė jų nei ūkio darbai, skubėjo vi-1
_
anglis, vandendaris,
azotas, se (tomeitėse); šakninėse dar
tani
pavyzdys
gali
būti
atletai,
si į Kražius ginti bažnyčios nuo rusų. Tris] .
...
.
degis, siera, fosforas, pata žovėse, k. 4., morkose, kruenaktis
pilnutėlė
bažnyčia
ir
šven-^
ttu
«
iau
'
negu
-i
“
1
"
reikia
>
tai
kurie
stengiasi
išrutuloti
kuodienas ir
_________
šius, natras,
magnis, iodas, kuose, ropėse, bulvėse, ridikuo
torius meldėsi žmonių, kurie savo maldomis!Zzynli *» “,aiato l,frvir&’ (la stipriausius raumenis ir turėti
chloras ir kalcius, viso dvyli- se; piene, svieste, sūryje, var
lis,
taukų
pavydale,
susikokuomažiausiai
bereikalingi)
ir, nors neginkluotu, bet patvaria ir teisingų
škėje, maslionkose, išrūgose,
^a’
'
v J*
■
reikalavimų, jėga, tikrai idealistine, nustebi pia kūne. Kaip ateina “sun taukų, kurie trukdo raumenim
Gerai balansuotas maistas kiaušiniuose, kviečių bei ru
no rusus valdininkus, kurie pamatė, kad nie kesnės dienos”, kada maisto darbuotis. Be to, perdaug nu privalo turėti deramų nuošim gių grūdų žievėse, mėsoje ir
ko negalės padaryti — bažnyčios neatims. žmogus, dėlei kokių nors prie tukęs ir atrodo, kaip hipopota tį mineralų, ypatingai sieros, įvairiuose vaisiuose, k. t., aVietinė policija menka prieš beginklius kra-i'žasčių, pavyzdžiui, ligos, be- mas, o ne žmogus. Kada jau fosfero ir kalciaus, nes reika pelsinuose (oranžiuose), citri
žiečius katalikus. Tada vietinė policija parsi-1
įdėjimo ar ko kito, per mierų nudrimba pagurk
linga, kad kraujas nepraras nose, slyyose, grūšiose, bana
kviečia iš Varnių 300 kazokų — laukiniu ne^auna pakankamai — tai lis, šlaunys ar pilvas, tai jau
tų reikiamo nuošimčio kalba nuose ir kituose. Medus, molia
žmonių, kurie, paleidę visas savo gyvuliškas kūnus vaitoja susikuopusius reginys būna tikrai prastas.
mųjų mineralų. Reikia atmin sas, syrupas ir rudasis cuk
jėgas, visu smarkumu puolė nekaltus lietu- taukus. To dėl žmogus sukūs- Nereikia manyti, kad visi nutu
ti, kad dantys ir kaulai nuo rus taip pat turi nemažai mi
kėliai
yra
perdaug
ėdrūs.
Tū

vius katalikus, kurie taip narsiai gynė baž- ta, suliesėja, prasčiau atrodo,
latos reikalauja iš kraujo mi neralų (baltasis cukrus jų ne
nvcių. Dr. Y. Kudirka savo raštuose apie Pažiūrėjus į toki perdaug su- li jų mažiau valgo, negu su neralinių druskų tvėrimui nau turi).
Kražių įvykį taip sako:
Besėjusį žmogyj
matyti) džiūvėliai, bet jau jų toksai kū
(Bus daugiau)
jų celių ar pateikimui numiru
“Kiek buvo subadytų,
(stumtų į kad kas nors yri su juo blo- nas, kad jie tunka prieš savo sių senų celių naujomis. Au
upę (pro Kražius teka Kražantė upė) prigė go: ar jisai serga, ar neturi a- norą. Tūlos vidurinės liaukos ganti kūdikiai ypatingai reika
rusių, tikro skaičiaus nežinau. Kiti visi, kas
nespėjo pabėgti arba prigerti, tapo apsupti džiaugtis, kad bažnyčių, niekas neima, bet Bet vis geriau, kad kalba apie taikų, o ne
ir pateko aiškinimui caro įsakymų — kazo kad jų pamalus įvairiausi tikybos “toleran- apie karų.
kų nagaikoms. Kiekvienų paeiliui, vyriškų ar tai” po kiek rausia — niekam ne paslaptis.
Kaip nesenai rašėme, Vokietijos diktato Katalikų Tikyba I to
moteriškų, mėsinėjo nagaikomis pasiutę' ka
Bet Kražių kankinių, katalikų, dvasia
zokai, o trys pavadinti tam tyčia daktarai, turi gaivinti visus. Kražių sukaktuvės sako rius Hitleris ir katalikams metė pirštinę. Ko mas ..................................... 85c
žiūrėdami kankinių pulso, sprendė, kiek na- —kas ištikimas savo idealams — tikybai, tas va jau prasidėjo. Katalikų kardiųolas be bai Jėzus Knatas II to
mės pareiškė, kad krikščionys turi nugalėti mas $2.00 (su kietais ap
gaikų gali kiekvienas išlaikyti. Keli numirė laimėtojas”.
•
*
•
nazistų (socialfašistų) skelbiamų pagonizmų. taisais $2.50)
tuoj, bekapojant ant vietos, kiti ant rytojaus,
o kiek iš to apsirgo ir paskum numirė — ne
Romoje tarėsi Mussolini su Litvinovu. Ir nugalės. Hitleris savo įsišokimais meškiš Šventoji Dvasia III to
žinia. Moterims užteko tik nagaikų, o vyrų Jiedu kalbėjo apie pasaulio taikų. Vienas at kų patarnavimų Vokietijai suteiks.
mas .................................. $1.25
*
<1.4
daug da suėmė ir išvežė”.
Kristaus Patarimų Ke
stovauja fašizmų, kitas — bolševizmų.
Ir
liais
.
$1.00
Panaikino prohibicijų išleista parėdymas,
Šiandien minime tas baisias, bet kartu fašizmas ir bolševizmas yra daug žmonių
ir garbingas katalikams sukaktuves, sukaktu kraujo pralieję. Ir visai bereikalingai. Taip kad smuklėse bus galima gert degtinę ne sto Sielos Takai Tobulybėn 1.00
ves, kurios rodo, kad tų laikų lietuvis kata pat daug nesantaikos tarptautinėje politiko vint, bei sėdint. Reikia manyti, kad ištroš- Trumpa Apologetika .65c
likas aukščiau statė katalikybę net už gy je pasėję. Vis dėlto svarbu, kad tokių ele kusieji legalizuotos negers ligi tiek, kad ir “DRAUGO” KNYGYNAS
2334 So. Ookley Avė.,
mentų atstovai kalba apie taikų, nors, kaip atsigulti reikėtų. Tas valdžios parėdymuose
vybę ir turtų.
Chlcago, III.
Šiandien mes, kražięčių ainiai, galime priežodis sako, iš tų šiaudų nebus grūdų. nenumatyta.

kieti

ĮDOMIAM PASISKAITY
MUI ĮSIGYKITE ŠIAS
KNYGAS

riojo sparno per Lietuvos kraštų. D-rui
, Purickiui toks pasiūlymas atrodė priim—į
tinas ir, kadangi buvo vėlus vakaras, pa
siūlė lenkų įgaliotiniams išsimiegoti ir ateiti pas jį rytojaus rytų. “N-os” rašo:
“Bet kitų dienų”, pasakoju buvęs
ministeris, “skirtu laiku lenkai neatėjo.
Pradėjęk teirautis, kur jie dingo< sužino
jau, kad karo vadovybės įsakymu jie bu
vo suimti ir išsiųsti kaip šnipai.
Kodėl? Kuo pasireiškė jų šnipinėji- .
inasf Kieno įsakymu jie buvo išsiųsti? Ko
dėl lai padaryta be ministerio pirmininko
ir užsienių reikalų ministerio žinios —
man sužinoti taip ir nepavyko”.

O pulk. Kleščinskis — tas pat, kuris 1927
tuvos armijos vadus tuos lenkus suimti.
Apie kariškų įvykių eigų kalbėsiu m. buvo karo lauko teismo sprendimu su
paskiau. Pirmiausia panagrinėsim, ar čia šaudytas už šnipinėjimų Rusijos naudai!
Ligi at. seimo sušaukimo Lietuvos
yra teisybės: ar tuometinė Lietuvos kur
nės vadovybė sauvaliavo ir, jei taip, ar Prezidentu buvo A. Smetona, o krašto
tikrai buvo “tie patys kurie 1926 m. tei apsaugos ininisteriu pulk. Įeit. A. Merkys.
Abu tautininkai. 1920 m. geg. 15 d. susi
sėtų valdžių nuvertė”.
Pirmiausia priminsiu, kad didelis rinkęs st. seimas Liet. Prezidentu išrinko
1926 m. valdžios gerbėjas “N-nų” redak st. seimo pirm. A. Stulginskį ir sudarė
torius labai blogai patarnavo dr. K. Gri (nuo 1920 m. birželio 19 d.) dr. K. Gri
niui ir. socialistų-liaudininku-demoknatų niaus tnin. kabinetų. Tad ir pulk. Žukas
(taip liaudininkai tuomet vadinosi) šu kr. aps. ni-rio pareigas pradėjo eiti nuo
lams. Jis pats pabrėžė, kad tuomet minis- birŽ. 19 d. O jo artimiausiu padėjėju ir
teriu pirmininku (vyriausybės vadu) bu patarėju buvo pulk. Kleščinskis. Pulk. Žu
vo d r. K. Grinius. Tuomet vyriausybė kas yra patriotas lietuvis, nors ir buvo
buvo steigiamojo seimo sudaryta iš krikš pasidavęs liaudininkų partijos įtakai. Bet
čionių demokratų ir socialistų-liuudininkų pulk. Kleščinskis — rusas, baigęs aukš
-demokratų (trumpiau vudinsim liaudinin tuosius karo mokslus. Girdėjau, kaip jis
kais). Kada 1920 m. antroj pusėj ėjo ka anais laikais gyrėsi, kad bolševikai vi
ras su lenkais ir po to su Želigovskio ka- liojo jį pas save karo tarnybon (kai jis
riuomme, Lietuvos kariuomenės priešaky buvo Lietuvos delegacijoje Maskvoj, pa
stovėjo ne 1926 m. gruodžio 17 d. įvykio sirašant taikos sutartį) ir paskiau net
vadai, bet štai kas: krašto apsaugos mi lenkai norėjo jį pasivilioti. Jeigu jis tada
nisteriu ir kartu vyriausio karo vadu bu nenuėjo pas bolševikus ar pas lenkus tar-'
vo pulkininkas leitenantas Žukas, o vy nauti, tai gul nuo to laiko ėmė tarnauti
riausiojo štabo viršininku buvo pulk. Kle
Maskvai šnipu. Bolševikų vadai nejiaiso
šėinskis, Pulk. lt. žukps buvo steig. sei jiems nuudingų gabių žmonių įsitikinimo.

“N-nų” redaktoriui labai pūtiko vie
na ištrauka iš dr. J. Purickio (buvusio
1920 m. Lietuvos užsienių reikalų mini.sterio) atsiminimų “Iš Vilniaus pagrobi
mo laikų”, kurie buvo išspausdinti “Tri
mito” nr. 41 (spalių iii. 12 d.).'
“N-os” toliau rašo:
Dr. Purickis rašė, kad 1920 m. rug
Ministeriu pirmininku tuomet buvo
pjūčio antroj pusėj Kuunan atvyko Len
kijos du įgaliotiniui su savo valdžios pa i Dr. K. Grinius. Jisai irgi nieko nežinojo
siūlymais Lietuvos kariuomenei užimti ' apie tų Lenkijos įgaliotinių suėmimų ir
nuo Gardino į rytus Nemuno frontų ir e ne- išsiuntimų.
Pasirodo, kari tais laikais, anot p.
leisti nei rusų, nei lenkų. Mat, kaip tik
lada prancūzų karininkų vadovaujami le Purickio, Lietuvos karo vadovybė veik
nkai baigė stumti risus iš suvo krašto ir davo savarankiškui ir net svarbiausius
bijojo, kad kartais rimų kariuomenė (Lie žygius darydavo be vyriausybės žiniom
Buvęs užsienių reikalų ministeris sntuvai ir Rusijai pasirašius taikos sutartį
1920 m. liepcs m. 12 d.), pasinaudodama Į ko, kad jisai girdėjęs, jogei sovietų at- I
Lietuvos aeitraiumu, neapsuptų lenkų kai ''stovas Kaune* Akselrodas* sukurstęs Lie- ' mo atstovas ir liaudininkų partijos narys.

j

(Daugiau bus)

NE GIRELĖ ŪŽĖ
Ne girelė gailiu ūžė,
Ne vėjelis pūtė, —
Jojo broliai į karužę,
Visi linksmi, drūti.

Juos brolelius išlydėjo
Sesės ir motutės;
>
Jie išjojant prižadėjo
Joms prisiųst laiškutį.
Miškas verkė jįems dainuojant
Kariškų dainelę:
Ji ne vienam sugraudino
Jautriųjų širdelę.
Ir su priešu bernužėliai
Jauni susikirto,
Ir ne vienas dobilėlis
Iš balnų išvirto.
O, seselės ir motutės,

Karžygius minėkit,
Gavę žTnių nuo lakštutės
Veltui neliūdėkit...

Arėjas Vitk&uskaa

Ketvirtadienis, gruod. 7, 1933

DRAUGAS

i gimnastika, o ypatingai Dėduįburgbo Žinias’’. Ten pirmoji
lai pasivaikščiojimas eis į svei
Į a ietoj rasi rimčiausius pasi- Į
katu. Nereikia čionai mums
skaitymus, 6 paskui seką leng
Kaip tik įvažiavom Pitts- vesnės, bet gražios žinutės’’.
.
. .
i Girdėjau, kad namų savini- šautuvų, tad Dėdnlai duoda
hurghan, išgirdom vaikus rė ' “Dėl to jų nieks neskaito,” . • alin,,n»'* ,ls prigimties yra nkai s|Mr(-.iaį „rganiiuojasi ir kačiargą, Cibukui — lietuviš
REDAKCIJOS ADRESAS:
kiant, šaukiant, “paper, pa- atsakė Mikas. Apie Ilii-viĮ ir
"epasUiketl »«i.Ha kur-' vi.| ,aikys
sasirinkinu) ką samtį, pats gi, dėl visko,
Pittsburgh’o Lietuvių Žinios
P. O. Box 542, Bridgeville, Pa.
per”, bėgiojančius šen ir ten tikėjiin, neapsimoka |aiUraS.
kritikuoti jos veiksmus, pa gn„„|ži(, )(| d., sekniaitivuj pasiima šautuvų nuo meškos
KOSTANTAS J. VAIŠNORAS, generalis agentas
žiūras į dabarties gyvenimą. [tuojau po sumos šv. Kaziui iosu pundais laikraščių.
atsiginti, nes, kaip vietiniai
tyj skaityti. Tą gali rasti ir
2013 Carson Street, S. S. Pittsburgh, Pa.
Prisiminkime, kaip dažnai infl;r() mokvklos kambariuose. At- sako, čionai galima kartais ir
“Turbūt, kas nors nepapra maldaknygėj. Laikraštyj
gi
x.
.•
,
Telephone Hemlock 2204
sų
panų
tėvo
ar
motinos
parodo, kad ši nauju dr-ja turės meškų sutikti.
sto atsitiko’’, sakau Mikui,’ su žmones
.
. •ieško
.. žinių, ~o ....
_
ne pa
motininiai,
įspėjimai,
patari,
pasisekimo, nes jai yra plati Eidamas Dėdula nežiūri, kad
,imi, kad k, tik paleidi iŠ sa- k,,liuo b“™» ""važiavęs pas mokslų’’. . ,
mai atrodė mums neišmintingi, dirvų katalikiškam veikimui, surasti grybų, bet žengdamas
vo rankos, viskas krintu ant ’ •b,n,l Duilži u
“
Turi
tiesą,
brolau
’
’
,
jam
pasenę, siems laikams nebetin-j
Mergaitės sodalietės ža- taiko, kad tiktai zuikiui ant
žemės, o ne aukštyn? Ką ži- “Sustok čia šalę gatvės, nu- *atsakiau.
Didelė dauguma'ką. Kaip jaunieji šiandieną da pradfti ,oSt į u savaitinį biuodegėlės neužkerėplioti.
Įnai apie kristelizacijų ? Žinai sipirksim laikraštį ir sužino
KAULAS: — Jonai, nuodu-1
žnionių
laikraštyj
skaito tik ■ n,ano apie senius, taip atei.
—
,„i„:
m
sim
kas
atsitiko
’
’
.
ngo" parapijos naudai. Taip
,
J tik tiek, kad kai kurie chemižinias, — aršiausias žinias. Kit1 nanti karta manys apie juos,'p^ jr n„-,Sy jaunuoliai pašna- Bevaikščiojant neteko zuikegmai man išaiškinai, kad au-|
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1 ski elementai ištirpinti, kuo. . . . .
.... ,lio pamatyti. Pavargę, bezuik<<s jiems tik nuobodumas. A- kmla jie pasens. Tas nepasiti bzdoinis
toritetui — t. v. žemiškiems | x
, .
z x - x«v
/tariasi joms padėti. , .
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, 'met pradeda atausti (atvėsti), reikėjo nė iš karo išlipti; vai
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kiaujant, pailsę grjzome atgal
faktams reikia tikėti, bet dari
,
, . .
.
.
’ kas tuojau pribėgo su laikra pie Dievą gali ir knygoj pa- kėjimas dažnai kįla dėlei ski Galima tikėtis,
kad iš to įseis i. ,Lrlnnnnnn
,, ’. 5 J?
.* rnnnoinn
,
,
.
. ... ... n.
padaro kristalus ir visuomet
Vittvnva randame
j
kleboniją.
Sugrįžę
siskaityti.
Bet
ne
visi
žmonės
daugiau reikia tikėti Dievo au
rtingų
pažiūrų
į
nuolat
vyks

kas nors gera. Linkėtina, kad
vienokios rūšies, kodėl! kfes ščiais. Mikas pasiėmęs vienų
karališkus pietus. Pasistiprinę
turi
tokias
knygas.
O
jei
ir
toritėtui. Lengvas dalykas tikė
tančias
sociales,
politines
ir
jaųnimas labiau susidomėtų i
nežinome. Kodėl vanduo vi .-kaito.
ti žmogiškam autoritetui, nes
“Draugas šovė draugą. Pi- turi, tai labai retai į jas pa ekonomines atmainas. Gyveni parapijos palaikymo reikalais, sočiai Dievo dovanomis, padė
suomet bėga pakalnėn, o ne į
žiūri. “Pittsburglio Žinios’’ mas verda, kunkuliuoja. Nusi- nes parapija, tai jų nuosavy koję klebonui už vaišes, trau
viską gali įsitikrinti ir sprąsti.
kalną?? Taip yra, bet kodėl ne ttsburgbo gatvėj, prie pat du
kėme į savo užeigų pasilsėti.
Gi Dievo Autoritetui negali
rų didžiojo kotelio AVilliam l igios; jas galima lengvai gan stovėjusios valstybės formos bė.
kitaip?
Beeinant sutinkame savo pa
ma tikėti, nes negalima ma
Penn, Irvin Šwartzas šovė A- ti. Pirmoj vietoj patalpinti' keičiasi, nesykį labai staiga;
X Kad sutaupius 40 valan-1
žįstamus,
kurie nuoširdžiai
tyti ir įsitikrinti taip, kaip Tūkstančius turime panašių ndrių Geravini. Jie buvo geri geriausi pasiskaitymai.
Tas įsigyvenę papročiai užleidžia dų atlaidų išlaidas šiemet ge-1
paslapčių, kurias žinome fak- (iraugai> butlegeriavo daug me! žmogui primena, kad geriausį (vietą įvairiom naujienybėm; rieji žmonės paaukojo įvairių. prašė nors valandėlei pas juos
žmogiškam autoritetui.
liiifli.
lipt kodėl
k-rulėl ir Vnin
.
• • • ilaikais ,kilo
• i . 1 du
iki n
rpikin
tinai, bet
kaip, tni tų. Pastaraisiais
daiktą
reikia nirmučinrisin
pirmučiausia j1 lig&iol skelbiami obalsiai yra' vaigonUjjų daiktų. Tai tikras
*aję, sriūbtelėjome po
JONAS: — Kiekvienas svei
mes nieko nežinome.
skaityti. 'Nejaugi tie gražūs pakeičiami naujais šūkiais.' Lietuvos paprotys. Lietuvoje i v*ena’
burnelę vis tų ti
nesusipratimas... ’ ’
kai protaujantis žmogus žino, j
t
nkamų
lašelių
ir’ kortomis” ~~
pra
.......
Tiesa, ir tikėjime yra pas “Ir tik dėl tų butlegerių to- pam okin antiej i straipsneliai j prie tų atmainų jaunimas skn-'„tlaidams žmonės irgi taip da
kad tūkstančiai yra faktų, ku
dėjome lošti žioplį. Dėdulai
rių nematome ir negalime nei lapčių, kurios faktinai žino kį triukšmų pakėlė’’, aš misi- spausdinami dykai? Vis kasojai prisitaiko, jas pamyli ir n).
daugiausiai teko būti žiopliu,
j nors jais pasinaudoja. Skaity-Įvisa savo energija remia idėčiupinėti, nei lengvai įrodyti; mos ir remiasi ant autoriteto. juokiau.
bet
tas lošimas labai jį pri
“Je”, sumurmėjo Mikas. j Inas» ^flip kaip valgis, vienam i jų ir tvarkos perversmą.
ŠVENTO KAZIMIERO
matome tik skirtingas sekines. Jeigu nori autoriteto liūdyjijuokino.
“Baisi žinia, bet labai truni- tos patinka, kitam tas. Vienas I
MOKYKLOS ŽINUTĖS
Kitaip yra su išėjusiais gy-,
Pavyzdžiui, pasodinai du ro mus imti, turi mintyje turėti
Pasilinksminę sočiai, traukė
nori rūgščiai, kitas’ saldžiai. I
**' • veninio mokyklą, senais žino-'
žių kelmus. ^Toji pati žemė, du dalykus: pirmas, mūsų pro pa. Gal vakare daugiau para
Vienam juoda duona gardesnė, nemis. I vykstančias atmainas Pasibaigė 40 valandų atlai- me į poilsį. Beeinant pradėjo
tas pats vanduo, tas pats oras tas turi matyti aiškiai, kad šys”.
me rimtai kalliėti apie grįži- »
nuo
Mikas, pavartęs biskutį lai kitam balta. Priklauso
,
. to,',jie pažiūri abejingai. Nauji .dai, palikdami daug brangių
ir visos aplinkybės. Viena ro liudytojas yra pilnai žinantis
įną' į namus.
žė žydi raudonai, kita — bal tai, ką jis liūdija, nes jis tu- kraščio puslapius, metė jį į |O'ių žmogus .s orų turi, prie • daiykai ne visa<|a juos vilio- įspūdžių. Tomis brangiomis
ir
ko žmogus pripranta. Pripra ja, patraukia. Kas jaunam at- malonėmis pasinaudojo ir mo Pasimiegoję užtektinai
tai. Ar čia nėra paslaptis? Fa ri sakyti teisybę. Antras, kad I užpakalį karo. Už valandėlės
tęs braidžiot purvuose, smar- rodo pažanga, paskutinis nio- kyklos vaikučiai. Kai kurie pasilsėję rvtnietyj nuėjom į
ktas matomas, bet nesupran liudytojas neturi priežasties ! atsiduso ir sako:
“Žinai, Juozai, dėtektvvai i Vt‘J»
ja,n *r nesinori gra- kslo žodis, žmonijos laimei rei- šventai ir naudingai praleido bažnytėlę šv. Mišių išklausyti
sakyti melo. Tada mes tikime.
tama paslaptis.
Tas Pats su akai kalingas žygis, senam — nei sį brangų laikų. Ištikimai lan- ir sugrįžę nutarėme surankio
Pavyzdžiui, gerus astronomas nėra tokie gabūs kaip kitais ŽPSru"s
ti, susidėti daiktus ir tuojau
Toliau, aš pasodinau dvi orašo, kad kitą met, tokį mėne laikais būdavo, jįitai, jau šeš tymu. Dažnai skaityti apie šis, nei tas. Dėl to tas nuoln- kėši bažnyčion kas rytas, kad
iškeliauti į savo West End
beies, dešimts pėdų vienų nuo
sį, tokią dieną ir tokią valan tu diena, o dar nieks nežino,i; muštynes, suirutes, žmogžudy- tinis trinimasi tarp senosios ir išklausius šv. Mišių. Po Mi
Pittsburgh’o kolonijų. Gavome
kitos, tai yra arti. Vienos vai
šių išgirdo jiamokinančių da
dų bus saulės užtemimas. Mes kas nužudė Viole Ray. Kasj^rB’ ^aĮ ^au ’r nesinorės ki- jaunosios kartos.
nuo Spirgučio pluoštų žinių,
siai saldūs, kaip medus; kitos
žinių. Daugelis žmonių
lykų savo sielos naudai. Po
jam tikime ir kuomet ateina dien apie jų rašo, bet nieko
Kaip
galima
tuos
santykius
sutvarkę.jas
išsiuntėme į Pitts
rūkštfls, kaip uksusas. Toji
piet trečių valandų vėl susi
x.
. y. ,
x v tas laikas, taip atsitinka. Mfl- tikro negali sužinot. Prieš ke-|^°*'*as žinias tik skaito, nes
pati saule šviečia, tas pats ue-i
;
..
.
rinm-elis
nratinn SU£V
sušvelninti.
Pirmučiausia,
.......
1:~ ’laikraščiu
-ikraščių pratina
^ns
laikraščių
........................
j ne rinko bažnyčion, sykiu atkal burgh’o Žinių redakcijų, o pa
, , , _
. v
sų tikėjimas tam astronomui lias dienas rado kitą žmogų aau
lys leidomės į kelionę.
tokio skaitymo. 'drauskime jaunimui sekti “nia
lūs duoda drėgnumų ir žemei i
,
. v.
, ,
bėjo rožančiaus dalį prieš Šv.
palieka stiprus ir žinome, kad negyvą paupyj. Niekas neži- -*1108 Pr’e
yra tie patys chemiški eleme
no kas jį nužudė. Vakar rado
ittsburgbo Žinios ,
man idas” be jokios atodairos. Ne Sakramentų, o paskui vėl klau
jis tiesą kalba.
ntai. Kodėl, taip yra, — neži
,rodos’ nori pratinti žmones visi nauji dalykai yra smerk sėsi iškalbingų misijonieriaus 'Lapkričio 28 d., šauniai pa
KAULAS: — Jonai, tie fa- vaiką surjSaipėj...”
sirodė Šv. Vincento Lyceum
tini. Jauni žmonės yra ambi
nome.
“Mikai, nustok”, aš sūri- Ijr*e £eresnio skaitymo .
pamokinimų. Jis labai gražiai
r»A!TT
•
T
•
X
ktai
ir
įrodymai
yra
aiškūs,
vaikinai su eard party, kuri
cingi, kupini energijos, pasla
RAULAS: — Jonai, tas vrai, . ,
...
.
nurodė jiems, kaip tvarkyti
“Kaip juos pratinsi, jeigu
O1, . A.
...
A. bei kuomet prieiname prie ti- kau, “jau mane šiurpuliai i
pilnai
pavyko. Prisirinko dvi
nkūs, pasiryžę veikli. Įtrau
aišku. Skirtinga medžių rusis ....
.
. .
,.
. .
'kejimo ir Dievo, tai sunku v- ma. Ar tu nieko geresnio ne- pittsburglio Žinių” nieks ne kime jį į tą sukurį, kuris ne- savo gyvenimų, kad labiau į- kupinos svetainės vietinių ir
(luoda skirtingus vaisius.
i
,.
'
tikus Dievui, jų Sutvėrėjui.
randi laikraščiuosev kaip
invie
m
•
•
•
ia
suprasti.
x tik skaito”, atkirto man Mikas. : pažeidžia jo jaunos sielos, Taipgi per šias malonės die iš apylinkės svetelių. Tėmijau
JONAS: — teisingai paša.,
«
. , .
JONAS: — Tik blogos va- žmogžudystes ir žmogžudys-1 uRaip gl
niekas neskai-Kaip užtvenkta upė prasimukun. V. T. Abromaitį, su di
kei. Raulai. Bet mes nekalba-1,.
y
.
.
nas beveik visi vaikučiai kas
a..
.
, Jios žmonėms sunku suprasti, tęs
•to. Juk aš jas skaitau, ir Jo- ša sau vagą ne ten, kur žmo
deliu bradokiečių būreliu, kurs
rne apie rusis, tik apie med-' . ,
dien artinosi prie Dievo,-Sta
Tai geriausios žinios”, at-Įę,as j,adžius jas skaito> ir Sa.
y.
.-xxii
v x . įjunku.tiems, kurie tingi skai
laimėjęs didelį žųsiną linksmas
gus nori, taip ir jaunimas, jei
zius, būtent, kad medis, turelo, kad susivienijus su Jėzu
nenori gir- b"'l°Miltas. “Ar neina-1 ,|auskas ir kiti. Jo8 man
dainas tokias pat šaknis, to- tvti apie
"*"7 tikėjimą,
-■"r-“"”
jam nenurodysi
vietų mi. Sektinas šių vaikelių pa grįžo į savo kolonijų. Tėmijau,
, .
. ,
’ v. neti apie Dievą, tingi eiti i;tai, kad visados, didžiausiom' x
vuio™.. ,
••
kius pat lapus, tokius pat zie- , .
, . ‘ , .. . - * i ...
,
, . tt-uka, tai, turbūt, ir kitiems kur jis gali sunaudoti savo vyzdys; matyt, kad tėvai ra kad ir vietinis klebonas lai
-K.r.
x
_____
v:
_____
v
bažnyčią,
skaito
bedieviškus
raidėm,
ant
pirmo
puslapio,
patinka, ir tuos gražius strai-' energiją pats s
sau susiras “<la- gino vaikučius prie šio švento mėjo kurkinų, žąsį ir kitokių
dus ir tose pačiose aplinkybe- ,
Xy.
„
,
.
.
.
.
.
,
.
x
.
.
i
laikraščius.
Tų
akys
yra ap jas randi, žmonės jas tik skai-! psnt>Hus beK£aitant mes prati-'rbą
dovanų. Net pavydas mane ėse, o. ----------vaisiai visai skirtingi.
lavinimo. Gaila, kad apie vi
temdintos migla neteisybės, ir to. Jei tu skaitytum laikraš-1 nfln,^ prie geresnio skaitym0 1
mė. Trumpai tariant, eard pa
Kame tas skirtumas?
inumasi Faktus
raatus negali matyti tie>sos. Tų ausys ,ju? <fožniau, tai tavęs šiur-'Ir tu
ka<7
"T] Šių laikų jaunieji mė
mėgsta sus vaikučius to negalime pa
rty vaikinų įnešė' į parapijos
matome, bet lra‘y s ir urną
ujknrtusiOf, žemiškais da- pūliai neimtų; priprnstum prie L-kaitvk ta irražu nasikalbėii sP°rtjJ’ nifKsta patrepsėti, pa sakyti. Nežinia, dėl kurių prie
kasą keletą šimtelių.
ss”, kad vienas , , . ._____ , .
• „
.kbiijk tą gražų pasiKaimjitos “dirbtuvės
dainuoti, susiėję į krūvą pa žasčių. Tėvai turėtų atkreipti
lykais, ir negal girdėti tiesos.
mą Kaulo su Jonu apie Die
medis duoda saldžius vaisius,
Aš nenoriu prie jų pnpra- Į VQ Cal
manai kad ja„ via. žaisti. Leiskime jiems pasilin- daugiau dėmesio į savo vaikuTų protai yra sumaišyti vien
Praeitą sekmadienį vietinės
kitas rūgščius; viena rožė žy
Be to, jie negali np-įčių dvasinį išauklėjimą. Možemiškais dalykais, ir negali
jam atsakiau. “Jos biau-)kį Jinai apie DįeVQ, ’į^ ten[tksminti.
ksn,i.11
Sodalietės ėjo bendrai prie Die
di raudonai, kita — baltai.
matyti, negali suprasti tiesos. rtl įspūdį daro. Beskaitant jas atrasi
----- • ,daug,
: ,ko dar
, niekad, nc- sieiti. Tik prižiūrėkime pasi-'kytojų raginami nueis niekais, vo Stalo. Per mėnesinį susi
Paimkime dar artimesnę pa
rinkimų nutarė penkinę paau
Džiaugiamės bet
koti dėl gėlių papuošimui al
didžiuma pasinau
torių Panelės ftv. Nekalto Praentus Metus i
^ių minčių, su laiKu paprasi
sid. dienoje.
zovemis; godžiu sakant, gali
dulkėmis, turtais ir negali ka-ir,es staiga atsisuko į mane ir prie jų ir tik tokias žinutes jiems susiburti į kuopeles. Ti šventesniais. padarė.
Teko girdėti, kad buvo sun
gyventi vartodami tą patį mai Ibėti tiesas’’ — sako Šv. Ras 'k arai a i suriko: “Ką čia nievai, kurie draudžia savo sūne
norėsi
skaityti.
“
Jeigu
tavo
kiai
susirgus J. Lukošiūnienė,
stą. Bet, Raulai, ar leistum
tas.
J. V. S.1 kus šneki. Jai laikraščių ne- širdis pilna rūgšties, tai kaip liui ar dukrelei priklausyti
bet dabar jau sveikesnė.
save vadinti šunimi, arba kiau
------- --------• skaitysi, tai nieko nežinosi. g.'ili į ją pilti medų”, sako “vyčiams”, bažnytiniam cho
Šiaip viskas šioje kolonijo
le? O juk vartoji tą patį mai
Skaitant laikraščius proto ne vienas šventasis. Tat, ir tu, rui, sodalietėms, parapijose įje po senovei. Ixaukiame Dėšią!
steigtiem jaunimo rateliam,
prarasi, bet jį išlavinsi”.
brolau, nerūgink savo širdies
dulos grįžtant.
Cibukas
RAULAS: — Aš esu žmo
šv.
Vardo
draugijai
ir
t.t.,
—
“
Aš
nesakau,
kad
laikraš

Nors
kurortas
“
Kanada
”
tomis biauriomis žiniomis, bet
gus, kaip gi galėsiu save ly- Ar myli Mariją? Ar nori ačius
skaitant
protą
prarasi,
pratinkis prie geresnio skaity patys nustato vaikus prieš sa rudenį ir žiemą uždarytas, het
pie Ją- pasiskaityti
gražiu
g’nti prie gyvulių?
bet sakau, kad skaitant nege mo, o su laiku ir tau medus ve ir stumia juos į gatvę sau visgi užeigose galima gauti tų
JONAS: — Raulai, čia ir skaitymą? — Jei myli ir na
“bodžių” ieškoti. Jauni žmo lašelių nuo išgąsčio ligos. Vie
ras žinias protą gali prarasti. bus gardesnis už rūgštį.
yra visa paslaptis. Tas pats ri apie Ją daug — daug gra
Žiūrėk, tu pats dabar tik nu Mikas nutilo, ir lyg užsimą nės, priklausą katalikiškai or ta labai graži. Kurortas ran Šiandieną visiem yra užtek
valgis ir toks pat pilvas, bet žių dalyką išgirsti, tai būti
sipirkai laikraštį, paskaitei a- stęs dairėsi j šalis kol dava- ganizacijai, gražiau apsieina dasi ant upės kranto. Bažny tinai darbo. Kur nepažvelgsi,
daro didžiausį skirtumą sek nai pasiskaityk ką tik išėju
susirinkimuose ir padoriau li čia, kapai, krautuvės, duonke- kur nepasisilksi, visur spra
pie lą naujausią žmogžudystę, žiavau prie jo namo.
inėse: vienas auga į kiaulę, ki šią iš spaudos knygą, vardu
ir metei jį į šalį. Paskui pa “Dėkui už pa vėžiiy mą ”, sa nksminasi pramogose. Netruk pykla’ir visa kita kurorto a- gos, visur apsileidimas savo
lus į šunį, o trečias, išmintin ' SVEIKA MARIJA!”
sakoji man apie žmogžudys ko man Mikas. “Beje, pasko dykime jauniem pasireikšti pylinkėje. Tie tinkami lašeliai pareigose. Vienas tingi eiti
gas ir protingas, į žmogų. Tai Iš kun. A. Stols’o raštą lie
tes. Tavo galvoj nieko nėr, tik link man Pittsburgbo Žinias. gražiais darbais; netonnozuo- ir vietinių užuojauta, kurią šventadieniais j bažnyčią, ki
gi, gamtoje mes randame be tuviškai parašė Kun. Antanas
tas pamiršo poterėlius kalbė
žmogžudystės, detektyvai ir Rytoj sugrąžinsiu”.
kime jų veikimo ten, kur ne mums taip nuoširdžiai rodė,
galinę daugybę
paslapčių-, Petrauskas, M. I. 0.
.
“Su mielu noru, , Mikuti, reikia, kur nėra pavojaus nei daug prisidėjo Dėdulai atsi ti, trečias liežuvio nebenuvalKpyga turi 200 puslapių plėšikai”.
kaip filozofinių, taip gamti
do ir kaip kokia yla bado sa
griebti nuo išgąsčio ligos.
nių, kurios natūraliai yra raito, 8 didelius ant gražios “Tai kam gi laikraščiai de štai; gali jas sau pasilaikyti. sielai, nei kūnui. Nereikalin;
Vietinis klebonas pasivadi vo artimą, jo šlovę plėšia, ke
mums žinomos, bet apie jų popieros Bvė. Marijos ir Jė da tokias žinias pirmoj vie Aš jau jas perskaičiau”. J. gi suvaržymai iššaukia neužno mus pas save. Pavaišinęs tvirtas išdykauja, doros ne
» toj”.
veiksmą bei būtybes mes vi zaus paveikslus.
“Ne visi”, aš jam atsakiau. •ĮKAITYKIME IR PIaATTN siganėdinimą ir nepasiekia ti nuoširdžiai, kalbino eiti pazui- tekęs, penktas už gerą “funDRAUGAS PUB. OO.,
siškai nieko nežinome. Ką ži
(Tęsinys 4 puslapyje)
kiauti. Tai, sako, būsią mums
kslo.
Vilimai
KITĘ “DRAUGI”
“Paimk, pavyzdžiui, “Pitts2334 So. Oakley Avė.
nai apie gravitaciją? Tiek ži-
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'kūtės visa energija ir Dievo sergu J. JeŠkvyiciene. Lai Die- • Turi savo nemažų svetainę.
\ ienų dienų teko man susi- tvt ir senesnių vyrų bei mo rengtų mūsų vienuolyno labui,
' gausiui apdovanotais gabu- vus duoda jai pasveikti.
Į Taip pat yra susipratusių durti su tūla kūmute. Ji kluu- terų. Tame vakare iš senesnių Mums tik lieka ištarti ačiū
linais kimbu į darbų. Pasista-----------'gabių vyrų, kaip dr-jų pirm. sfr manęs, kas girdėti po lira- patėmijau tiktai keletu uiote-: koresp. Juozui, kuris taip graįto šiokių, tokiųpastogę--kle-1 G. Miniotienė, tretininkių 1\ l’tunpikas, Karvelis, Susi- ddoek’ų. Aš sakau viskas O.'rų i|- porų vyrų. O kur kiti? žiai aprašė įvykį ir visiems
bonijų ir; pradeda tvarkyli pa- pirmininkė buvo nuvažiavus į vienijimo 105 kp. pirm. T. Di- K. O ji, sako, girdėjus, kad Toks.pasireiškimas nėra užuo- į tąsi da ritavusiems, ypač pirniirapijų. 1 porų metų padaryta 40 vai. atlaidus Šv. Kazimiero škevičius, gero būdo žmogus, buvo eard party ir kad da- jauta savo jaunimui sykiu ir niūkei. Padėkos žodį tariame
didelė dvasinė pažanga. Ypa- bažnyčioj, Pittsburgiie. Grįžus karštas katalikas; jis ilgus me vatkos laimėjusios po kelis parapijai. Senesnieji, matyda- ir visiems geruširdžiams, kil
mingas dėmesis yra kreipiamas į visiems pasakojo, kad misijo-'tus nenuilstančiai eina pirmi-i prizus, gį vyrams netekę.
ui jaunimų stropiui dirbant <rie prisiuntė dovanų ir užkunį vaikučius ir priaugantį jau- įderins kun. Vaitkevičius savoLninko pareigas. Kartais misi-j Jei tamsta, sukau, nori vis- Bažnyčios ir Tautos labui, pri-1 džio.
(Tusu iš 3 puslapio)
nimų. Kas sekmadienį šv. Pra- pamokslais visiems didelį į-' skundžia, kad kiti, vietoj pa kų ištirti ir naujienų sužino- valo visais galimais būdais re
Veikėjams ir veikėjoms, gal,
Gll — uz “pipirienės’’ stik- neiškilus lieluvuitės seserys spūdį jiadarė. Ne vieno buvo gerbti moka įžeisti uolų tiur t», tai puti ateik ir kelis pri- uiti, dalyvaujant jų parenglbus malonu išgirsti, kad nuo
lų savo dūšių velniui užrašo, kntekizuoja vaikus, padedant | nušluostytu vargų išspausta a-1 bininkų. Tik gaila, kad jį už žus” parsineši namo. Laikas imtose. Tas priduos jaunimui
jų triūso gryno pelno vienuošeštas čiulpia nuodus iš be pai* iam klebonui.
i šarė.lė, ne vieno sugelta širdis vis ilgiau kankina depresija, '-būt susiprasti, savo bažnyčių daugiau ūpo ir pasiryžimo
. lynui liko $226.50. Savo gera
dievių laikra.yių ir silpnina
balzamu, ( Sunku žmogui su nemaža šei- ir savas pramogas paremti, o
Rašančiam šias žinias labui
Nepersenai jaunos parapijos ■ patepta
. suraminimo
.
darius mes atminsime maldo
savo dvasios atsparumų blo
ne svetinių lankyti ir kitus yra malonu dalintis gražiais
•
..........
•
~
ne
vieno padvigubinta meilė mvna.
se vienuolyno koplytėlėje prieš
mergaites liko suorganizuotos
;
. . 1 *
giem veiksmam. Bažnyčia liū
šmeižti. Susiprask, tada ne- įspūdžiais, matant jaunimų su
dėl savo Išganytojaus. Tai ti
Šv. Sakramentų, kad Viešpats
į Neknlto Prasidėjimo šv. Pji
‘ Girdėjau, kad mūs klebonas reiks teirautis. Pati viskų su- likime veikiant. Gražių ateitį
di, žiūrėdama į žūstančias akras auksaburnis.
šimteriopai visiems atlygintų.
uos Marijos sodalicijų. Gruo
veles, nuklydusias nuo tikrojo
- ---------buvo MeKeesBocks’e eard pa-! žinosi ir savo centu parapijų r°do, jeigu ir toliau taip darPranciškaus Seserys
džio 3 dienų, antrų valandų po
Praeitų penktadienį parapi- rty su pu rupi jonais: A. Kristo- paremsi.
Žibuoklė buosis.
kelio. Ji norėtų grųžinti jas
piet įvyko iškilmingas narių
I Girdėjau kad neužilgo
ir
Kristui, bet neguli jų pasiek
jos bingo vakaras buvo labai paieiu, G. Miniotiene, A. Trapriėmimas, kurį atliko vysku
j mūsų merginos sodalietės ke
sekmingas.
, ku, Visockiu šeimyna ir V.>
ti. Tos sužalotos sielos kuni
pijos generalis direktorius ku- Į
tina kų tokio nepaprasto su
-----------Andzejauskaite. Klebonas laigo neprisileidžia, nuo jo bėga,
algas Moosmann.
rengti. Garbė mūsų jaunimui!
Gruodžio 13 d., 8 vai. vaka- mojo kalakutų.
slepiasi. Čia jam yra reikali
Kv. \ ardo draugija surengė Patartinu ir senesniems subru
Po visų apeigų parapijos sa re> i)US uitas bingo, parapijos
nga pašalinė pagalba; čia su
sipratusių katalikų darbuotės b“j<“ buvo surengtas bankietas. svetainėje. Girdėjau, kad bus
Vienas mūs biznierius buvo kard party lapkričio 26 d., pa- sti surengiant Nai.jų Metų sulaukas. Šiuo atveju labai daug Girdėjau, kad j šių draugijų daug gerų dovanų. Be to, sve- kurį laikų labai nusiminęs, nes rapijos svetainėje. Susirinko lauktuves su tani tikra groggalėtų padaryti doros parapi- labai daug darbo ir širdies į- ėiaį |)US vaišinami skaniu už- negalėjo biznio varyti. Bet du gružiis būrys jaunuomenės. raina. Lauksime.
K. J. Žvirblis
bar jau kiti laikai. Taigi pasi- Kadangi iš anksto buvo pas 0
jos mergaitės -— sodalietės. deda sesuo Aloyza iš Mt. Pro- kandžiu. “Don’t forget’’.
kelbta,
kad
bus
gerų
dovanų,
Joms priderėtų atlankyti
ir vidence. Prie sodalieeių prisi-,
ViktoHas sekimo, nes geras žmogus.
todėl jaunimo tarpe matėsi
paraginti prie tvarkingesnių <K*jo *s syk 48 mergaitės, Mes
gyveninio nuo bažnyčios nu- i tikiuie, kad tas skaičius neužVieno mūs korespondento Į K uriani laikui sustojo Cop- didelio pasiryžimo lošimus laiVISADA ,
Praeitų savaitę plačiai bu
tolusius, tikėjimo pareigose j ilgo dvigubai padidės,
buvo rašyta apie mūs jaunimų, per-Weld 'Steel Co. Glassporttai«ri il' dovanas,
UŽMIRŠTA*
Vakaras gražiai ir linksmai vo rašyta apie eard party, suapsileidusius,
nekatalikiškai
tie kun. Moosmann o, į tas kad nutarė kų nors nauja su dirbtuvė. Kiek girdėti, iki
t
Į ,
praleistas.
Visa
publika
per
Naujų
Metų
nepradės
dirbti.
Ar
žinot,
kodėl
Jon
ne
susituokusius ir 1.1. Darbas, iškilmes pribuvo dar sic ku- rengti. Smagu tai girdėti.
SUSTIPRINA
NERVUS
IR
mėgo?
JI
pati
nežinojo.
lošimų ir laimingų numerų
tiesa, nemalonus, bet didžiai ■ nigai: Misius, Skripkus, JurJos blogas kvapus buvo
PAGELBSTI JIEMS ĮGYT
Neseniai čia gražiai pasiro- į
priežastim., nes blogo kva
traukimų
pavyzdingai elgės.
V.
Sirguliuoja J. Jeskevičienė.
garbingus. Tatgi, mergaitės,! g utis ir Vaišnoras.
po niekas nemėgsta: Vie
NAUJĄ SVEIKATĄ
dė ir gabios mūs moterėlės.!
nok visi tų gali pašalinti.
L'ž poros savaičių žada pasi Laimėję dovanas buvo dar li
pamėginkite.
Gargaliuok su Listerine Ir
Tik kažin-kur yra mūs vyrai?
NUGA-TONE sustiprina nervus, įta
nksmesni.
Po
lošimo
visi
da

duoti sunkiai operacijai.
lpino apetitu, stlmuli'iinja prie normutas atliks kas reikia. Var
Gal, išvažiavę atostogoms? Rsi
IIAlto veikimo
virškinimo organus,
tok kasdien. Bandymai ro
lyviai
buvo
vaišinami
skaniu
užtikrina ramų miegų ir pataiso aGruodžio 3 d. parapijos sa
do, kad šis vaistas atlieka
ktų ir jieins, nepasiduoti; kų
belnų sveikatų.
užkandžiu.
Padėkos
dienų
čia
svečiavogreit, ko kiti vaistai ne
NUGA-TONE jau yra vartojamas
lėje Įvyko sodalieeių metinis
padaro per 4 dienas.
per 45 metus, per tų laikotarpi jis
Lapkrieio 39 d., Šv. izido-jaors naujo suiengti ir kitus J
ą. Gailiūtė su savo drauge,
Vienas tik įlankas vertas jroilė*
esųs labai pagelbi’ngas silp
susirinkimas. Valdyba išdavė
ninus ir liguistiems vyrams Ir mo
riaus bažnyčioj klebonas kun. pralenkti.
Džiaugėsi, -kad smagu ir ge- pastabos. Kadangi jaunimas terims.
LAMBERT PHARMACAL
Nepraleiskite ne pamėgini;
atskaitų iš visų metų. Pasiro
Parsiduoda visose v.iiV. Abromaitis Moterystės SaČia gyvuoja didelė ir seniai ra pas seseris Praneiškietes. rengia vakarus parapijos nau- NUGA-TONE.
OOMPANT
stinyčiose.
Gaukite
tikrų Nl’GAdė, kad visos mergaitės sten
krainentu suvienijo O. Žtikan- susitvėrus Šv. Petro ir Povi- Mokslas sekasi. Žadėjo Kalė dai,’ tat reikėtų{ daugiau
ma,T'S J°k3 ‘p'’“3 vaistas neSt. Lonts, l(o.
°
atneš tokių pasekmių.
giasi kuogeriausiai atlikti sa
skaito su L. Žalinausku. Baž- lo draugija, Piliečių klubas.
doms vėl parvažiuoti.
vo priedermes: kožnų mėnesį!
i n v,čia vestuvėms buvo išpuoš
eina išpažinties, retai apleid
ta painiomis ir gėlėmis. Varg.
žia mitingus, gelbsti parapijų,
prompMy onds odors ordlnary
Ijįj. Simonienė gražiai grojo me
mokinasi bažnytinių giesmių,
antlseptics can’t hide in 4 days
loaijas ir vestuvių maršus. Ba-!
dalyvauja procesijose, pado
žnyčioj per šliūbų buvo gausus
riai visur apsieina, savo tarpe
būrys žmonių.
susiklauso. Čia yra nemažas
Pamerge buvo jaunavedžio !
Mada No. 522
nuopelnas ir valdybos. Jį visų
[Americas
sesuo, S. Kalinauskaitė, pabro
laikų gabiai tvarkė draugijos
MISCHA
FASHIONS
Gražūs, spalvuoti su naujais paveikslais, “Drau
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Žukauskas. Vestuves buvo digu” sieniniai kalendoriai jau atspausdinti ir gali
rmkti ateinantiems metams ,. .
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yra teisingai sukirptos pūgai di
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dūmų ir yra padarytos iš stiprios ma gauti pas visus agentus. Kalendoriai labai
naujus vadus, beveik visa vai-'
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į namuose, 228 Lobinger Avė.,
popieros. J^engvai suskaitomas dyba pasiliko ta pati: Elena•
.
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kirpimo parodymas ir praktiš- j tinkama dovana pasiųsti! Lietuva saviškiams.
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Dalvvavo apie 101) giminiu n
Kaspuciute — pirm., Marga-'
;. .......
,
‘ .
ka< žingsni^-po-žingsnio siuvimo '
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.
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reta Papeikiate — vice pirm., .
' , .. . .
,
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Tri
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. įbuvo užsikimšę. Jaunavedžiai
Pageidaujamas ^akonis
šių madų galima gauti didumais i ribotas kiekis. Kalenclonai bus duodami ir siunOna Klasauskiute — rast. ir1
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tikro mayonnaisc ir tik
Sofija Kaapučiūtė - ižd. Ite > !!“‘la"k8
•
rai senoviškas
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|\estuves buvo smagios ir dabinacijoj!
to, visos vienbalsiai nutarė nu ,
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tam dydžiui reikia 4% jardus i tytojams. Naujai užsisakiusieji Draugę
1934
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i Ivvavo daug jaunimo, kurieKRAFT’S MIRACLE WH»F
pirkti Kalėdoms i baznvčių c-! *
, T
39 colių matenjoio. arba 3% jarĮajp pa^ gaus kalendorių dykai. Šiaip kalen
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.
* v,.
, ms pasiliko obulsis: “I štili
SALAD DRESSIMG
glaites ir pajiuosti kūtelę . . ,J - ,
•
d
das 54 colių mątenjolo ir % jar- « . « .
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z ..... ,k.
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. . tlnnk von re nice . Gera mil
do 39 colių kombinacijai.
dono kaina 25c visur, taip Amerikoje, taip Lie
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. ' zika ir skanus valgiai ir geeų žygius ir padeda lums m-: . .
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Visi “Draugo” skaitytojai, kurie nori gauti
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Į ir senesnius. Nors taunavnl*
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Pain—Agony Starta To Leava in
irtis šio gyvenimo audringo- .. .
..
, .
2334 So. Oaklcy Avė.,
....
, ziai via čia gimę ir augę, bet
24 Hours
dovanų
kalendorių,
prašomi
pasiskubinti
atsitei
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Jėl klokvten.j pavyzdžio »iųski'tn
Happy Days Ahead for Yoa
tėvynės meile ir teveliu kalba
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Thlnlr of lt—hoO Utis oM worl4
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Girdėjau, kad labai sunkiai
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PittstHJfgbo Lietu
iii! Žinios
IMJGEVIILE, PA.

YOUNGSrOWN, OHiO

MT. PROVIOENCE, PA.

BRADDOCK, PA,

“Draugo” Kalendoriai
Gatavi

LISTERINE

a?

RHEUMATISM

x

BRIGHTWOOD, PA,

Viena iš jauniausių Pittsburgli’o vysknpijcs parapijų
yra Šv. Valentino, Brightwood,
Pa. Nuo 1931 metų čia apsi
gyveno kun. J. I’ikutis. Atė
jęs atrado menkutę, iš lentų
sukultu bažnytėlę, kur šventa
dieninis atvažiuodavo kunigas
atlaikyti Mišias. Žmonių did
žiausias mišinys ir tie patys
labai žemos moralėm. Kun. Pi-

X
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Ketvirtadienis, gruod. 7, 1933
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klebonų kun. Kury, sesutes ir auksinio jubiliejaus, tai 40 mei prietelius sudaro brangūs puvarg. Nekrašų, kuris žavėti-1 tų kunigystės paminėjimo la- rupijonai, kurie surengė man
tas iškilmes.
nai padainavo “Mano ltožan- ’ pkličio 19 d.
tėlis’’. Per vakarienę gerb.
Nuo put ryto žmonės pra
Kuo aš Jumis atsilyginsiu
kun. Kuras pasakė gružių ka dėjo rinktis į svetainę. Daly už suteiktų mun.pngurbų, už
>>2S->5
** Iby mergaitėms. Gyrė mergai- vavo ir šios draugijos: vyrų dovanas, fiž linkėjimus. Mano
nuoširdžiai prašoma atvykti įų^ ,<H(l jos t - gražiai tvui,
— Šv. Kazimiero, Šv. Antano, širdingiausias ačiū mūzai ky
Sv. Juozapo parapijos avėtai-Į kwi
ragino> kud
igmo
Hv. Juozapo ir klubas; mote- reiškiu. Atsilyginsiu tuo, kad
m;, sekmad., giuodžio 10 d., kįiituniėui į,- vaikinus pana
rų — ŠŠ, širdies Jėzaus ir per šv. Mišius iki mirties priSVARBUS PRANEŠIMAS
-.30 vai. po pietų.
Į šiai elgtis. Varg. Nekrašas
mergaičiu Sodalicija. 'Kai ly-. žadu melstis už Jus ir prašyti
PENNSYLVANIA S STU
Centro Valiyba
>
taip
gi
pasakė
kailių.
Džinut
|įnius dr-jų įėjau j bužny/dų, Dievo palaimos Jumis ir Jūs
DENTIJAI
įgėsi matydamas chorų taip gra choras labai gražiai užgiedo- šeimynoms.
Sv. /’U0Zal*0 parapijos mer-’žiai darbuojanties. SnkA, tuo-ijo; tuo pačiu sykiu nušvito
Šiuomi' pranešame, kad AJus gerbiantis ir mylintis
menkos Lietuvių Katalikų ^ini’
chorus pra- jau pradės ky nors mokinti į kryžius iš 40 elektros lempų,
Kun. A. Dexnis
Studentų Organizacijos Cent-Į^’j® ^ru^^ai veikti. Lapkričio kad po Kalėdų galėtumėm i>u- į įrengtas jubiliejui paminėti,
ro pirmininkas, Jonas V. Mor- ,26 d. buvo suruošus gražų pa- sirodyti scenoje. Po to, varg. • per Mišias gražų pamokslų pa
, .
.v ,, ,
-t i- i
isilinksminnny su programa, paskambino pianu, o visos gra sakė kun. Židanavičius, Ams
kūnas, iš llochester, N. Y., ka-1 . . ,
e.
...
_
.
...
... ...'Gražu buvo žiūrėti, kaip pul- žiai pasišoko lietuviškus šo terdamo liet. parap. klebonas.
lbes sekmadienj, gruodžio lt) .
.
.
.
, _ „„
,
,
,
j kelis, apie 50 narni, sutarti- kius. Skirstėsi namo dėkingos Verkė žmonės, ir man ašaros
d., 7:30 vai. vakare šv. Juo.
.
.. . ,,
.
Inai linksminas. Ypatingai era gerb. klebonui, sesutėms ” riedėjo. Tokį įspūdį turėjau
zapo parapijoj, Scranton, Pa.,1
žu klausyti, kaip tokiuose va- varg. Nekrašui.
Žibutė tiktai per pirmųsias savo Mi LIETUVIAI DAKTARAI:
tikslu oiganizuoti mūsų kata
♦
karuose jos tarp savęs lietu- (
šias Vilniuje 1893 m., Šv. Ra
likiškųjų lietuviškųjų stmlen
Tel. LAI-ayettc 3057
viškai kalba. Jei kartis kuri ■
LIETUVIS
APVOGTAS
polo bažnyčioj, kur įvyko ma
tijų, kuri lanko arba yra lan
! pamiršusi pradeda angliškai.
no primicija. Tik tame buvo
kiusi aukštesnes mokyklas: uGYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
kalbėti, kitos jai tuojau pa
Provitlence banko pasiunti skirtumas, kad ten dalyvavo
niversitetus, kolegijas, seinina
X—SPINDULIAI
stebi: “Esi lietuvaitė”. Daug nvs, Pranas Lattoža, buvo su tėvelis, broliai, seselė, giminės
rijas ir t.t.
gaubęs už tai priklauso mūsų stabdytas gatvėkarv, kuriuo ir pažįstamieji, o dabar, bū3051 West 43rd Str.
(Prie Archer Avė. ue'oli Kedztei
Visi dvasios vadai, visa li<‘-|gerb.
kleli.
k
.gerb. klek kun. Kurui, sesu- važiavo su banko pinigais. Plė nant toli nuo laisvos tėvynės, Valandos: nuo 2 ik. 8 vai. vakaro
Seredomig ir nedaliomis pagal
tuviškoji katalikiškoji visuo tems ir varg. Nekrašui. Valia- kišui, atėmę pinigus, pasprtč I svetjInoj ga|eleį gmljn,>8 ir
sutarti
mene ir ypač mūsų studentija1 rienės programoje turėjome ir ko iš gatvėkario, sušoko į ai.j tomobilių ir dingo. Jau daug
Pbone GROvchlll 0027
Valandos: 2-4: 7-9 P. M.
1 metų, kaip Pranas Lattoža baGRABORIAI:
Trečiadieniais ir sekm&d. susitarus
Metinės Sukaktuvės
, j nke dirba, bet pirma tokia ne
Telefonas YA Utis 1 I&h
i litinė jam atsitiko.
Žibute
. LACHAVICH

Amerikos Liet. Dakturų Draugijos Nariai

RYTŲ PENNSYLVANIIOS ŽINIOS į

Trl. GROvchlll 1595

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Dienoms Tel. LAFayette 6798
Naktimis Tel. CANal 0402

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuoplglansla.
Reikale meldžiu atsišaukti. o mano
- darbu busite užganėdinti
Tel. CANal 2515 arba 251«

2314 W. 23rd PI., Chicago
1439 S. 49th Court, Cicero, 111.
TEL. ČIOBRO 6817

Phono

BOVlevard

4139

A. MASALSKIS
GRABOBIUS

UTICA, N. Y.

Graborius ir Balsam uotojas
Turiu automuhilius visokiem*
reikalams. Kaina prieinama
3319 AUBURN AVENUJP
Chicatro. UI,

J. F. R ADŽIUS

Ine.
LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už 326.00 Ir aukščiau
Moderniška koplyčia dykai.

668 W. 18tb St.

Lieltivis Gydytojas Ir Chirurgas
6859 SO. R'ESTEKN AVĖ.
Chicago, III.
BOUlevard 7589
llez. HEMloek 7091

PADĖKOS ŽODIS

ONA JONIKIENĖ
Jubiliejus paprastai būna
paminėjimas suėjimo 25, 50,
75 ir 100 metų. Mano gerieji
parapijonai surengė man pa-i
I gerbtuves tarp sidabrinio iri
i

Tel. CANal 6174

Chicago. III.

ANTANAS PETKOS

Musų patarnavimas
visuomet sąžiningas Ir
nebrangua nea neturi
me išlaidų atlaikyto ui
skyrių.

GRABORIUS
Koplyčia Dykai
4830 WEST 15th STREET
Cicero, Illinois
Tel. CICERO 2109 ir 859-J.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVin

VEDAJAN
1646 WEST 46th STREET

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR B ALSAM UOTO J A8
Patarnavimas geras Ir nebrangus

718 W. 18th Sk
Tel. MONroe 3377

Tel. LAFayette 8679

Tel. BOUlevard 5203—8413

J. Lfulevlčlus
Graborlua

Tel. CICERO 294

SYREVVICZE
ORABORIUB
Laidotuvėms pilnas patarnavimas
galimas ai 886.66
KOPLYČIA DYKAI

1344 S. 50th Ava.. Cicero. Tlt.

Patarnauja Ctalcagoje Ir aplellakėje.
Didelė Ir graži
, Koplyčia dykai
6099 Archer Avė.

Visi Telefonai: YARds 1741 ir 1742

Didžiausia ir Seniausia
GRABORIŲ ĮSTAIGA
LIETUVIŲ
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes
nieko nėr ūkuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no j mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies.
Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos j 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 germenų. Pašaukite EUDEIKĮ pinu negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS
Didysis Ofisas

-

(

4605-07 South Hermitage Avenue

PETRAS SAM0ŠKA
Mirė gruodžio .*> d.. 1923 'n.,
2 vai. rylo, Miil 'Vivęs pu?"s avi
žiaus. Kilo is Tau ragės apskri
čio. I’agrainvn.'i'ų pamp.. Mažoni i kaimo.
Amerikoje if gyveno 20 i.ietų
Paliko
ildoinm.- nuliūdimo
brolio sūnų Joną Mun>ožkų, bro
lienę Antaniną, šeimynų ir gi
mines.
Kūnas paš.ir ot is
budrikio
koplyči'oj, 14i0 So. 49vh Ct,
Cice.ro, Ilk
Telefonas Cicero
1698. Lnldotuvės įvyks štStad en|. gruodžio 9 d., iš koplyčios
8 vai. bus atlydoms i šv. An
tano parapijos bąžny-ių. kui»<J
įvyki gelitlingos prinaldos u>
vcliopio sb k:. l’o pamaldų bu.1
nulyd’Las i šv. Kazimiero ka
pines.
Nuoši.-d/.l n’
kviečiame visus
gimines, draugtls-gis ir pt.fystariius-mas dalyvauti šiose lai
dotuvės -.
Nulii.i.*,: Br.ilki Sii.i.i., Bro
lienė ir Giminė..
laidoti ' ėms pu'a<raujs gra
l>orius ». i '. Uurivik s. Tolo onas Y A ltds 1711.

j-A

A

JUOZAPAS
LABANAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu
antradienį, gruodžio 3 »i., 2.30
vai. popiet 1933 m., sulaukys
6 5 m. amžiaus, gimęs Šiaulių
upskr., Tryškių parap., Daigi
nių kutnic.
Amerikoj išgyveno 30 inet’.l.
Priklausė prie Lietuvių Kęs
tučio Pašelp. Klubo.
Paliko
dideliame nuliūdime
moterį Barborą Labanauikienę,
tris pusbrolius: Petrą. Pranciš
ką ir Leoną Labanausklus ir
pusbrolio, sūnų Joną <’hlragoj--.
o Lietuvoje du brolius Antanų

ir KusimUrą.
Kūnas
pašarvotus,
randasi
1316 HO. 49th Ct.
laidotuvės
įvyks
Hiibatoj,
gruodžio 9 d., K vai. ryto Iš nai.ių į šv. Antano parapijos ba
žnyčią,' kurioje utsibus gedulin
gos pamaldos už. velionio sietą,
o Iš ten bus nulydėtus į šv.
Kuzimlc.ro kapii.es.
Visi a. a. Juozapo Ijihiinan'.ko giminės, draugai ir pužut-iinl O4it nuoširdžiai kvlečlan.l
dalyvauti laidotuvėse Ir suiei
kli Jum paiku.Inį palarnavlui)
ir ulsfsvelkinb- U.
Nuliūdę |t ikame.
Moteris,

l*.i.MbroUat Ir ei minės.
Mkidotuvėse patarnauja graburlus

A.

Petkus.

Cicero 2109.

Telsfonu,

Mir'- gi'igiilžčo t* <1.. 1932 m.,
ir tapo iškilai ingai palaidota
šv. Kazį .po-) kapinėse.
Kilo įf. Girdžių parapijos. Jurbaiįltj vti'sčlaus, Žm.mi'čių ka
uto
I’a ‘ko rli'eiinnir- i.ulifldii ■
vyrų Do'iiiiiil.ą.
<1-i iluktm:-Kolona !.• Mur:jona, ''u žen
tus. d:? Joną SnnoivCtį ir Pra
nciškų Paylcv), dvi nūkes, «<otiinų ir Leonai-Jų, vienų sese
rį, tris brolius ir kitas gimines.
Gruo.J'ili !•»□., įvyks gedulin
gos paimi ibis U/ a. a Onos Jo
niklen'-s ';e'a Dieve Apvaizdos
parapijos bažnyčioje, 6 vai. ry
to.
Vienų melų
t.'gal
palikai
mus, liesi sii muii is daugiau,
bet mes baiy, niekad neužmiršikne. ,
Tegul l'ieva-i ‘nu duoda am
žiną atilsi, o šviesybė amžina
tegul tavo iijd-vlečia.
Nuli’udę: Jonlkių šeimyna

DR. A. P. KAZLAUSKAS
/
DENTISTAS

DR. A. J. JAVOIŠ

TcL LAFayette 7650

DR. F. G. W1NSKUNAS

Office: 2643 W. 47th Street

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak
Nedėliojo pagal sutarti

4140 Archer Avenue
Ofrise Tel. REPublic 7090
Res. Tel. GROvchlll 0017
0917 S. WASHTENAW AVĖ.

Vai.; 3—4 Ir 7—9 vai vakaro

Res. 2136 W. 24th St.
Tel. CANal 0609

Office Phone
BKOspect 1098

DR. J. J. SIMONAITIS
'GYDYTOJAS ir CH1RUGAS
2423 W. MAliųUE'l’TE ROAD

Res. and Offfce
3359 Su. Leavllt SU
CANAL 0706

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

DR. J. J. KOWARSKAS

DR. A. RAČKUS

STANLEY P. MAŽEIKA

DENTISTAS
1449 SO. 49th CT., CICERO, 1H
Utar.. Ketv. Ir Pėtn. 10—9 vai.
•147 SO. UAL8TKD ST., CH1CAG6
Poned., Sered. Ir Subat. S—9 vai

Vai.: 9-11 ryto 2-4 Ir 7-9 vale.
Seredomis po pietų ir Nedėldienlal
tik Bualtarua
9423 W. MARIJLFTTE ROAD

CARSINKINTES
“DRAUGE”

IR SŪNŪS

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. A. L, YUŠKA

SCRANTON, PA.

OR. J. W. KADZEWIGK

DAKTARAI:

LIETUVIAI

Fhuae CANal 0123

2403 W. 63rd St., Chicago

DR. S. BIEŽIS

OFFICE HOIJRS:

GYDYTOJA^ Jv CHTP’JBCUa

Z to 4 and 7 to 9 P. M.
Sunday by Appolntment

2201 W. Cermak Rcud

PUYSIC1AM and SURGEON

Valandos 1—3 Ir 7—8 vak.
Seredomig ir Nedėliotuia pagal sutarę

DR, M. T. STRIKOL'IS
i

REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Telefonas

DR. P. Z. ZALAT0R1S

Nacių tel. FROspect 1980

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

1821 SOUTH 1L1LSTED STGFfcH
tvczldeucija 0000 So. Artesia,, av<^
Valandos: 11 ryto iki 4 popiet

Tel. BOUlfvai-d 7042

DR. C. Z. VEZEL1S

Vai.: Nuo 10 ryto Iki 8 vakaro

DENTISTAS

6 iki 8:80 vakare
Ofiso: Tel. CALumet 4U3*
lies.: Tel. llEHioek 0286

4645 So. Ashland Avė.

DR. A. J. BERTASH
s

756 W. 35th Street
’ * * v

Ofiso vai.: nuo 1-8: nuo 6:30-8:30
Office Thone Res. 6107 S. Francisco
Prospect 2230
Phone Grov. 0951

DR. J. SZDK1EWICZ
PHYBICIAN and

SURGEON

3147 £o. Ealsted St.
Rezlde&eijua Ofisas: 2666 W. 69Ui bk

Tel. CANal 0123

Valandos: 16—18 ryto

DR. 6.1. BLOŽIS

Seredomla Ir Nedėllomia pagal sutarti

DENTISTAS

2201 W. Cermak' Road

DR, T. DUNDULIS

(Kampas Leavltt St.)
Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto

Nuo 1 iki J vakare

Seredoj pagal sutarti

GRABORIAI:

Rea Phone
ENGlewootl 6641

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
Tel. VIRgiuJa

I V A IK Ū 8

D A K T A E

Office Phone
TKIangle 0044

1

0036

I;

Ofiso TcL VICtory 8893

Res. TcL DREzoi 9191

DR. A. R. McCRADIE

DR,> A. A. ROTH

z

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Rusas Gydytojas Ir Chirurgas

7850 So. H&Isted Street

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų
visų chroniškų ligų.

vai.:

savo rūpesčius. Pašaukite:

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

į Ofiso valandos: 1-4 ir 6-8 vai. rtX

Hours: 2 to 5 - 7 to 9 P. M.
Sunday by Appolntment

Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs

DR. A. 6. RAKAUSKAS

arti 47 th Street
Vai.: nuo 9 Iki 8 vakar*
Seredoj pagal sutarti

5058 SO. ASHLAND AVĖ., Cblengo

J. J. BAGDONAS

7868

TeL CANal 0957
Res. I'ROspvet 605*

OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.
Nedėtomis pagal sutartį
Ofi.so telef. BOUlevard 7820

4712 So. Ashland Avenue

Tel. Ofiso BOUlevard 5913—14
llez. VICtory 2343

IlEPubllc

4645 So. Ashland Avė.

ROOM 210
3-4 ir 7-8 vai. vakar*

it

Ofisas 3102 So. Halsted St.

DR. CHARLES SE6AL

Kampas 31 s t Street
Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4. 7—9 v. *.
Nedėliomis Ir šventadieniais 10—19

OFISAS

4729 So. Ashland Avė.

Tel. REP.3100
2506 W. 63rd St.

2 lubos
CHICAGO. 1LL.

DR. MAURIGE KAHN

OFISO VALANDOS:
Nųci 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai.
vakaro.
Nedėliotais nuo 10 iki 13
vulundui dieną.

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Telefonas MIDway 2880
Office:

Dr. JOHN F. RUZIC

SENIAUSI LIETUVIŲ GRABORIAI CHICAGOJE

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

EUDEIKIS ir SŪNUS yra taip arti kaip ir jūsų telefonas.
Nežiūrint tolumo, nėra jokių išlaidų.
EUDEIKI0 30 metų ypatiškas, atsakantis patarnavimas
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.

Vai.: S to 4 Ir 7 to 9 P. M.
Ketv. Ir Bekmad. pagal sutarti
Ryto vai. Av. Kryžiaus Ligoninėj
Chicago. III.

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

Tel. YARds 099 4
Rc».s Tel. PLAza 3200
VALANDOS;
Nuo 10-12 v. i/to; 2-8 Ir 7-9 v.
Nodėldienials nuo 10 iki 13 dieng.

R«*.:

PROspect 2011 BEVerly 0081

JUOZAPAS' EUDEIKIS IR TĖVAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.

2355 VVest 63rd fcjtreet

Phone: HEMlock 6700

Skaitykite ;r platinkite
dienraštį “Draugę” ia
remkite v-sus tuos pro»
fesionalus ir biznierius,
kurie garsinasi jame.

Daktaras
Kapitonas
Pasauliniame kare
GYDO V18AH tiTGAM VYRŲ IR hltnF.BV

WIS$IG,
Specialistas ii
Rusijos
a* METUS jncSIl’RINT'

KAIP UtNIHENMUKIOS Ir RKMOYDOMOa JO8 YRA
Rpeclallškal gydo ilgas pilvo, plaučių. Inkstų ir pūslės, užnuodlJlie* kra«Jo. odos. Ilgas, žalcdaa, rsomsMzmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą Ir paslaptingas Ilgas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis Jums gali pad*
ryti. Praktikuoja per daikteli metų Ir l*gy<16 tūkstančius ligonių. PataJks
mas dykai
OFISO VAI,ARDOM: Kaedle nuo 16 valando* ryto iki 3
valandai Ir ase 6—1 valandai vakare Nedė'tomla nuo 11 ryto iki 1 »Ol
4«no WrwT «*«h BT.
kampos Kasis* Ava.
YsL CRAvvfovd MII f’

Ketvirtadienis, gruod. 7, 1933

B B a P O ž' B

PRANEŠIMAI

saukė is Kauno ir iškėlė į nijai ir Carnegiė plieno liejySibirų, kur vis dėlto jis gavo klai.
didesnę gubernijų ir medulį.
— I.ouisville, Ky. Belmont
West Side. — Lietuvių Bal
Tsb.\ių žymiausių biznierių ir pro tos Žvaigždės pašalpinis klu LIETUVOS VISUOMENĖ pagalba 1893 metais 21 lap
i Iron Works firma gavo užsaPAGERBĖ KRAŽIŲ
kričio atsirado Kražių mies
i fesijonalų. Todėl p-nai Woida- bas laikys priešmetinį susiri
I kymų iš Wilmington, Del., auI
DIDVYRIUS
tely. Žmonių buvo pilna bažtai savo gedulo dienose susi nkimų gruodžio 8 d., buv. Mil
kštesniųjų mokyklų departa
laukė gilios užuojautos iš sa dažio svetainėj, 7:30 vai. va
. ---------Inyčia. Ir kai gubernatorius
mento padirbt 1,200 tonų įvai
vo skaitlingų draugų ir pažį kare. Visi nariai malonėkite' Šiemet, lapkričio
21 d., su-. klastingu būdu
norėdamas
,
IŠKILMINGOS LAIDO.
rių geležimi) išdirbiniu
ir
t ..... . . . .
. kako 40 metų, kai rusų vuld- žmones iš bažnyčios išvesti ir
stamųjų. Rezidencijos vieška- atsilankvti
ir užsimokėti pasi,
.
TUVĖS
struktūros reikmenų.
nibarys, kur vaikelis buvo pa likusius mokesčius. Bus ren žia, su gubernatorium Kling- jų uždaryti, to padaryti nega — New York, N. Y. Ameri
enbergu priešaky, panaikino lėjo, nes žmonės nepaklausė, can Steel and Tin Plato ir
šarvotas, buvo tikras gėlynas.
kama valdvba 1934 m. Bus
...
Betai tepasitaiko tokios išTHE BRIDGEPORT
Puošnių ir brangių vainikų bu svarstoma api.. l)aria.,«-Girė^ra,!'«
."“T*'’ ji- i-akė, ka.l klebonas per United States Steel korporailmingos laidotuvės, kaip kad
KNITTING SHOP
.
...» v,
\o apie 50.
ltenediktinių
vienuolynų
ir
užpamokslų
žmonėms
įsakytų
išcijos
gavo
didelius
Rusijos
už
no paminklų ir kiti klūbo re:.Neriam plonus ir storus vil
mvo čionai praėjusį sestauie*
,
darė jam priklausančių baž eiti. Klebonas nors su ašaro sakymus padirbi daug plieni- nonius svederius dėl vyrų, mokalai.
Malonėite
nesivėluoti.
pj. Buvo laidojamas Pranu i Kadangi velionis buvo ftv.
Koresp. Wm. Duoba nyčių. Tos bažnyčios uždary- mis ir pranešė, kad žmonės nių geležinkeliams šėnių irge-Į terų, merginų ir vaikų.
Votdato sūnus Ethvard, ftv.1,] uigio parap. mokyklos moki
lmo skandalas ir kruvinos ske- valdžios paklausytų, tnčiau ležinių dūdų. UžsaKynm proNeriam vilnones pančiakas
Burgio parap. mokyklos ino-jnys, taį seselės mokytojos iš,
'
,
.
dėl
ir vyrų. Taisorn
, rdyncs yra viena iš charakte- j bažnyčia nejudėjo nė iš vie porcijos bus duodamos dalių spnusmoterų
Įkinys. Vaikutis buvo pagavės pikiavo visos mokyklos bernai
sved^rius.
I vingiausių rusų vergovės lai- tos. Tada įpuolė būrys kazokų
[plaučių uždegimų ir nežiūrint1 čius ir mergaites ir ėjo atlyišpildymui: Bethlehem Steel Atdara ir šventadieniais,
kų
iliustracija.
į
bažnyčių
ir
pradėjo
nagaiko[rūpestingiausios globos išgd-'dėli j bažnyčių. J. M. praloP. SELEMONAVIČIA
korporacijai, Midvale kompamis,
kardais
kapoti.
'
504
W. 33rd St., Chicago, III.
Kražiai
stovi
dešinėj
Krabėti iš mirties nasrų, nepavy tas M. L. Krušas taip gi iš
Jaunainečių sųjungiečių
Prie Normai St.
ko.
namų lydėjo velionį į bažny- kuopos priešmetinis susirinki-, Ž.antės upės pusėj. Kražių mie
Daug buvo sužeistų, o dur RENDON kampinis mūrinis
Pilone Victorv 3486
namas.
Krautuvė
įrengta
saFrank Woidat, 3320 So. E- čių. Gedulingas šv. Mišias lai- nias įvyks gruodžio 7 d., 7:30 otelis labai senas ir minimas |(buigiau*suimtų ir nuvarytų į
, ....
... .
. ,
. liūnui. Lietuvių apgvventoj ait^ald avė., yra nuo seniai pa ( ko pats gerb. pralotas su a- vai. vak., mokyklos kambary- ( senovės raštuose jau bemaž kalamus. I u,p pat buvo it, ltawi Kampa/32.oa ir A„.
’garsėjęs mėsos orderių išvežio sista. Žmonių per pamaldas je. Visos narės raginamos at- nuo 700 metų. l’innoji apie nužudyti). Kražių skerdynėse ( kurn gatvių. Užpakalyje 5 ka(tojas, plačiai žinomas visose bažnyčioj buvo tiek, kiek prj- si lankyti i šį svarbų susirin Kražius žinia yra išM Lietuvos nukentėjo apie 540 žmonių. A- nibarių puošnus fletas. Remia
Cbicagos lietuvių kolonijose.1 sirenka Kalėdų arba Velykų kimų. Kurios neatsilvgino už karaliaus Mindaugo laikų.
pie 30 mirė nuo šalčio, nes pigi. Atsišaukite tuojau
Turi bizniškų ryšių ir plačiu rytais. Automobilių lydėjusių pikniko arba šokio tikietus,
1333 metais vokiečių kardini buvo suvaryti j upelį, 300 iš
I. NAUSĖDA, sav.
pažinčių tarp Cbicagos lietu- į kapus buvo arti 150. Laido- prašomos grųžinti pinigus ar- ninku ordeno magistras Vinri-lvešti į Kiaulių, Tauragės ir ki917 West 33rd St., arba
tuvėse patarnavo graborius.n tikietus per šį susirinkimą, kis įpuolė į Viduklės ir Kra- tos •kalėjimus, o likusieji su telefonuokit BOULevard 6899
Mažeika.
Ten buvęs les ta* reikalinga metinei at- žiu žemes, ir per astuonias žeisti ir užmušti.
------------------- .kaitai.
‘ dienas žudynėmis ir gaisrais
oi
v aidu
-i nuaidėjo tfarma.
Skardžiu
IvraI1 , PARDAVIMUI
,
,
T_ . Be1
».
,
,
.
...
,
,
i
skolos.
200
akrų.
Kainavo
Brone Stulginskaite, pirui.1 viską nuteriojo. Tiktai kai ku z.y skerdynes ne tik rusų, bet. $20000 |)abal. pardnosiu
PIRMIEJI KALBAMI LIE
už
nigaikštis Vytautas antrų kar
TUVIŲ KALBA JUDOir pasaulio spaudoj. Ypatin- *s.000. įmokėti reikia $3,0011.
tų pas kryžiuočius pabėgęs, su gai apie tų įvykį rašė anglų Likusius 4 nuošimčiu galima
MIEJI PAVEIKSLAI
jų pagalba ėjo kovoti už savo spauda. Visi jie gyrė lietuvių išmokėti už pienų, už medžius,
pagaminti C. G. Lukšio
tėviškę su Jogaila, su Vytau drąsa ir prisirišimų prie savo ir daugumų gyvulių,
Permanent |1.50 & up
Didvyrių Dariaus ir Girėno
Phone CANat 4«7t
Spėriaiiztng in Permanent Waving
Atsišaukite:
Skridimas iš Chicagos į New’
Gimimo ”p7"&7 parap. mo Kaip sekmadieniais, taip ir tu išvien ėjo ir Kražių atsto tikybos bei tautos.
and rompleto llcaiity Servlre
SLAUŽIS
2302 S. LEAVITT ST.
■7»rkų, ir iš New Yorko į kvk,0R
draugi5kas su. kas ketvirtadienį Budri ko ra vai, ir buvo narsūs kariai.
Kalbama, kad rusų caras,
N. Drumsta. Prop.
Clilrago
dijo
ir
rakandų
krautuvė,
3417
2147
Webster
Avė.
Ilgų
laiką
Kražiai
garsėjo
Kauną. Nelaimės vieta Šokli-' a|rinkimas jvvks gniodžio sužinojęs, kad tiek daug lie
S. Halsted st., leidžia puikias ir darė stiprios įtakos į visų
po girioj, Vokietijoj ir iškil- d (ketvirtadienį), l vai. potuvių1 nukentėjo,, išsišaukė tuo ; PAIIDAVIMIT rpstanranlas su vi
lietuviškas radijo programas. žemaitij'ų. Čia buvo net trys
mingos laidotuvės Kaune.
laikini tikybos departamento ! sais gėrimais. Oeroj vietoj. Patartina
piet, parapijos salėj. Po snfuPereitų sekmadienį be gražių bažnyčios. Rusų valdžia, va I ..... . i -i- •
ADVOKATAS
;
kreiptis tokiam, kuris angliškai kalTaipgi bus rodoma daug pa rinkimo bus pasivaišinimas.
direktonų
ir
skėlė
jam
)
ausi.
|ba
jr
anpranta
Bamln(nip
105 W. Monroe St.. prie Clark
dainų, muzikos ir Makalų, ka rydama nutautinimo politiką
veikslų įš Amerikos Lietuvių
Telefonas STAte 7MO
Gubernatorių Klingenbergų at |
4J43 8 haiiSted st.
Narė lbėjo Lietuvos konsulas Kai- Lietuvoje, panoro iš
Valandos > ryte liti 6 popiet
vienos
gyvenimo. Matysite ir girdė
2201 W. Cermak Road
vaitis. Sekmadieniais Budriko Kražių bažnyčios padaryti ce
site žymiausius lietuvių choPanedėlio, Beredoa Ir Pėtnyčtoc
KALĖDOS
programos duodamos 1 vai. po rkvę ir atimti bažnyčiai pri
vakarais a Ikt #
prus ir pavienius dainininkus;
Telefonas CANal 8122
piet,
iš
WCFL
stoties,
o
ket
Lietuvių diena pasaulinėje paArtinasi Kalėdos. Krautuvui
klausančias žemes. J<ai vieti
Namai: 6459 S. Rockwell St.
J
(KAZAKAUSKAS)
virtadieniais
iš
WHFC,
stoties.
Utaralnko. Ketverto ir 8ubatoa
rodoje Chicagčje, kur dalyvaišpuošti. Praeivius vi
nis pristavns norėją tai įvyk
YaUarats 7 Iki •
Telefonas REPoblio M
Laikrodininkas, Auksorius
vo kelias dešimtis tūkstančių hr.ja visokie žibučiai. Kalėdų F120 kil., nuo 7:30 iki 8:30 dyti, kražiškiai pasipriešino.:
ir Muzikalių Instrumentu
^lietuvių. Matysite patys save,' e&lttitei vieni ir kiti, kas kų va'- va^Girdžiu* Pasipriešinimo garsas daėjo į
Krautuvininkas
o tie kurie nedalyvavo maty- numanydami perka papuošalų,
iki Kauno gubernatoriaus, vo-1
Geriausios Anglys Už
DVI KRAUTUVĖS
SKAITYKITE
“
DRAUGĄ
”
site savo pažįstamus ir išgir- dovanėlių. Kiekvienas spėlio
kiečių kilmės ruso Klingenbe-Į
Abiejose dldellausis pasirinkimas
Žemiausias Kainas
tiedu, deimantų.
visokios rOSIes
ji te visų programų.
ja, kokia bus jo dovana.
biznierIal~garstnki- rgo.
laikrodžių Ir muzikalių Instrume
ntų. Taipgi taisome visokius laik
Rodys C. G. Lukšis
į Bet, dideliame mieste via
Klingenbergns su kazokų
TRS “DRAUGE’
rodžius.
muzikalius Instrumentus
Ir akinius pritaikome.
Gruodžio
8
<1.,
\Vest
Side
labai
daug
šeimų,
kurios
ne*
Turjs 24 metus patyrimo
12132 UNION AVĖ.
Hali ("buvusi Meldažio), 2244 laukia Kalėdų. Jos žino, kad
4216 Archer Avė.
2049 W. 35th St.
Tel.
J-alayette
8«17
TO'.
Idtfayette
S315
W. 23rd PI.
niekas jų neatlankys, eglaitės
Chicago, III.
Gruodžio 10 d., Gimimo Pan. nerengs, nes tėvelis nedirba,
Phone PULlman 8296
ftv. M. parap. svet., 68tb St. ar visai jo nėra. Kalėdos joms
Dabar
laikas prisipirkti
BIRCH TAVERN
ir Washtenavv Avė.
nebus linksmos, nes nėra kam
anglių dėl žiemos
PERKAM
INSURANCE
fii naujoji vieta labai gražiai išpuošta ir moderniškai
- Gruodžio 12 ir 13 dd., ftv. rūpintis.
įrengta. Užlaikoma gardus alutis ir skanūs užkandžiai.
NOTARY
Lietuvi&kus
Petro parap. svet., Detroit,
Lietuvių Moterų Piliečių Ly
Res. 10742 S. Wabash Avė.
Simpatingas
patarnavimas.
Užprašome
visus
lietu

Mich.
ga rengia bazarų gruodžio 10
Phone PULLman 8092
BONUS
PUBLIC
vius pas mus atsilankyti.
Gruodžio 14 ir 15 dd., Lie- d., Sandaros svet., 831 W. 33
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
2555 WEST 63rd STREET
tuvių svet., 25tb & Vemor Iii- vai. popiet. Visas pelLAIVAKORČIŲ A O B H T D R A
(arti Rockivell Street)
gbway, Detroit, Mieli.
nas skiriamas sušelpimui nePRISIKASYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
Crane Coal Co.
Telefonas REPUBLIC 4544
Gruodžio 16 ir 17 dd., ftv. turtingų šeimų, kad galėjus
TEIKIKOLMU PAMATUOTAS BIZNIS
5332 So. Long Avė.
Jurgio parap. svet,
Detroit, nots kiek jas palinksminti, įChicago, III.
2608 W.ST 47th STR.
Tel. LAPayette 1083
Mich.
teikti dovanėlę, (krepšį su vaGruodžio 18 ir 19 dd., Para- Igiais) ir kokį nors kitų da
lykėlį, kas suteiktų smagumo.
t, pi jos svet., Dayton, Oliio.
Mes pakartotinai kreipiame jūsų ntvdą į įvairų patar
I Kviečiame lietuvių visuomenavimą, kurį mūsų įstaiga teikia:
Katrie perkate anglln 18 dralverių, siųnklte juos j CRANE
I nę atsilankyti ir paremti Ly
Priimame mokesčius gazo, elektros, telefono, vandenio
COAL CO. Gausite geresnes
gos pastangas. Bus užkandos,
bilas ir morgieių kuponus.
anglis, už mažiau pinigų.
Poc«hontas M. R. tiktai >7.00
' Išrašom npdraudas ant namų, langų ir automobilių.
arbatėlės ir namie keptų sau
tonas.

C H I C A G O J E

LIETUVOS GYVENIMAS

Iš ŠV. JURGIO PAR AP.,
BRIDGEPORT

ŽINIOS Iš DARBO
LAUKŲ

CICERC

EXTRA

KAS VEIKIAMA GIMIMO
P, SVEN. PARAPIJOJ,
MAROUETTE PARK

RADIO

JOHN B, BORDEN

JOHN A. KASS

TUMONIS GOAL GO.

A. BER2YNSKIS

L

NEW DEAL OIL
BŪRIO SALES

sainių.

Radway'N Pilis
(Tke Vevetable I.aaatlve4
to rtmma tha i Martinai tract «f
impoHtiaa cauaad by . onanpation.
Yoaar pataon (raa hlood will aiva

Rallabla

2149
W. Cermak
•V
* Road

REZIGNAVO L. VYČIŲ
CENTRO PIRMININKAS

vns

Mild

Komisija

At Yosr Urunirt

TOLOSEFAT
M. Kataar ef Braaklya. N. T.
vaitas: "■aaa naad Kraaaben far tha
paat « aiaatha »»t kava aat saly lašt M
•aaaka bot tari sa ataah baitar ta avary
vay. Brea far aaapla vka don’t aara ta
ratoaa. Kraaakan ta vaadarfal ta kaap
tka ayatao, kaatthy.
1 bala» a Baras
akavtd kaav far Fra Irti
tklso tat aaly Kroaabaa
yarymi " (May Ik, IMI).
TO loaa fat 8AFBt,T and
LT, tako a b*lf taaspoonful af Kraaehan
Balta tn a glaaa of bot vatar tn tha
Btomlna bafora braatfaat—-don’t misa a
mornlng—a bottla that laata « ašaka
Mrta bet a trlfla_«at Kruachan Salta at
any drugatora tn Amertea
If not )oyfutly aattaftad aftar tha Brat bottla—
B>anay beak.

MIm

r.r.r:s

15 patikrintų šaltinių teko
nugirsti, kad šiomis dienomis
p. A. Lapinskas rezignavo iš
Lietuvos Vyčių centro pirmi
ninko vietos. Jo vietų ližėm'*
vice pirmininkas p. A. Mažei
ka iš Brooklyn, N. Y. L. Vy
čių organizacijos organų re
daguoja kun. A. Valančius ir
adv. K. Savickas.
— New York, N. Y. Rppublic Steel korporacija gavo iš
vakarinių valstijų užsakymų
padirht 2,500 tonų visokio sto
rumo geležinių dūdų, vandens,
gazo ir aliejaus išvadžiojimui.

Tel. CANal 6395-

2858 W. Cermak Road
Tel. CRAwford 1123

Darome pirmus morgičius ant namų.
Parduodame Money Orderius.
Darom kontraktus pirkime ir pardavime..

UNIVERSAL MORTGAGE & INVESTMENT GO.
G. A. BUKYS

W. M. ANTONISEN

3320 S. Halsted Street

Tel. Yards 5215

nos yra žemos.

Specializuojame RANGE

aliejinius degtuvų pritaisymiiR jūsų pečiams po

$19.50

Visados K&rantuojame ko
kybę ir teisingų vogų.
Yardas ir ofisas:

12132 SO. UNION AVĖ.
Tel. PULlman 5517

Pirkite savo aliejinius ši

ldytuvus dabar. Mūsų kai

PEOPLES GOAL CO.

A. F. CZESNA’S BATHS
Tl ItKIAKOft, nt NT8KOR Hn.FKRINfhS VANOS IR ELEKTROS
TREATMRNTAI
•vedlSkl mankltlnlmsl Ir elektros maaaiaa
Trnatmental visokių ilgi), rsumatlsmo. nervų atitaisymo, Haičio
Ir taip tollaua, su elektriniais prietaisais Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmental.
,
Mineralinės, sulferlnėu vanos duoda didžiausių kraujo cirkulia
ciją, kuomi galima ižstgelbėtl nuo visokių Ilgų.
Kambariai dėl pergulėjtmo.
Motorų skyrius atdaras Utarnlnkals nuo • Iki lt vai. nakties.

1657 W. 45th Street

Kanvpes Ro. Paulina KL

Tel. Roulevard 4RM

West Pullman, III.
Galitę nusipirkti daugiau
anglių žemesne kaina iš
Peoples Coal Co.

I, 1.

or
S lons
Pochy M.R. .... *7.75
Kent. M. R....... 95-75
Lump ................... $«.75
Black Band
F«g ........................ SS.5O
Ltimp ................... S8.75

4 toms
or more
*7.»5
$5.45
95.25

58.00
5* 25

