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Prancūzija galvoja, kas daryti su Vokietija
ISPANIJOS GYVENTOJAI STOVI
VYRIAUSYBĖS PUSĖJE

NORIMA NUFILMUOTI KROVINUO
SIUS KRAŽIŲ (VYKIUS

ITALIJOS DARBININKAI PRIEŠ
ATLYGINIMO MAŽINIMĄ

Turtingieji Lietuvos žydai
kraustosi į Palestiną

J. V, planuoja sulieti krūvon
susisiekimo sistemus
PRANCŪZIJA GALVOJA
APIE VOKIETIJĄ

ISPANAI VYRIAUSYBĖS
PUSĖJE

PARYŽIUS, gr. 14. — Pran
MADRIDAS, gr. 13. — Su
cūzijos vyriausybė
svarsto sirinko, pasitvarkė ir uutrau-

FILMĄ APIE KRAŽIŲ

SENELĖ PĖSČIA J KAUNĄ

JVYKiUS

KAUNAS. — Yra sumany
mas padaryti pirmų lietuviška
filmų iš kruvinųjų Kražių jvvkių.

KAUNAS. — Šventežerio
valsčiaus Mikyčių viso kaimo
prieš kiek laiko Kaune -buvo
byla. Kaimiečiai atvažiavo va
žiuoti, bet viena 87 metų am
žiaus senelė, neišsigalėdama
užsimokėti už atvažiavimų, su
dukteria per tris dienas atėjo
į Kaunu pėsčia.

Tuo reikalu rūpinasi ir pa
siryžęs filmų pastatyti meni
klausimų, kas reikės praneū-1 kė kokiam laikui sesiją pirmaninkas Vaičkus. Jis dabar ren
zams daryti, jei Vokietija, ne-1 sis gyventojų rinktas parlaka filmai medžiagų ir susirū
paisant Prancūzijos priešini mentus, kuriame dešinieji at
Prezidento žmona apžiūri valstybinės žemės plotų — 1,000 akrų, West Virginia, kur pinęs lėšomis, kurių nemažai
mosi, pradės ginkluotis.
TRAUKIA TIESON UNIJĄ
stovai sudaro daugumų.
bus pastatyti namukai apie 200 vargšų angliakasių šeimoms. Tai krašto vyriausybės pro reikia.
•
‘
♦
Prancūzijos ministerių ka Parlamento nariai stovi už jektas.
NEW
YORK, gr. 13. —
binetas išspręs šį klausimų. vyriausybės pastangas krašte
TURTINGI
ŽYDAI
I
PAPIRKIMŲ
KLAUSIMAS
KARAS NELAIMĖTAS
Dvylikoj avalinių
dirbtuvių
Tai bus labai Įdomus. Rasi, palaikyti tvarkų ir ramybę.’
PALESTINĄ
Į streikuoja unistai darbininkai,
prancūzu nusprendimas pakeis Atstovai remia
vyriausybės
Illinoiso legislatūra SprinLA PA Z, Bolivija, gr. 13. —
i priklausantieji Shoe and Leapasaulio istorijų.
žygius prieš radikalų teioių.. jjojjvįį()S vyriausybė paskelfielde neturėjo pakaktino narių
KAUNAS. - Ka» milijo |ther WorkerS’ InduRtrial imiNet mažytės monarchistų par- L _ , ,
’
. • APIPLĖŠĖ BANKĄ
skaičiaus, kad pravesti svai įlinkas Sandleris jau prieš ku jai.
. .i be, kad paragva
j.........
iečiai nelaime
4—
PRIEŠINAS ATLYGINIMO tijos keli atstovai pasisakė uz
giųjų gėrimų kontrolės įstaty- rį laikų Palestinoj įsigijo dva Dirbtuvės kreipės teisman
jo karo paimdami nelaisvėn
MAŽINIMUI
i vyriausybės rėmimų.
plėšikai vakar poSeptyni paikai
Į)ųng atstovų nepasirodo, i rus ir plantacijas. Dabar Kau- .
Rūkstančius bolivi.'ėįĮi , .karei
streikininkus
■ -- - -ir —
- ■
1
> *■
*«
piet puolė
L ,
"
H nė jis' galutinai likvidavo sa-1... gavo prieš
vių.
L, J
1 a-,™
90
j tai atsižvelgus, įskelta pa-<
_ ..
;s „ “iinjunetion”, kad jie nepikieROMA, gr. 14. - Italijos (aKYPLĖŠOS SOCIALISTAI
Bolivija parenka naujus ka Trust and Savings bankų, 39- pirkimų galimybės klausimas. 1ivo turtus ir su šeima įšvažia- tuotų ir nedarytų jokių kliū*•
vyriausybės pastangomis vi- j
---------įvo Palestinon.
rui vadus, mobilizuoja atsar 09 W. North avė. Per tris va Gal įvyks tyrinėjimai.
čių vedamiems darbams ir misam krašte papiginamas gyve-j MADRIDAS, gr. 13. — Sulandas jie viduj dirbo penkis
gas, jaunuolius.
15 K”r«n,l įvažiavo j Pa-,
unij, patraukė teisman.
nimas. Tad siekiama ir pramo : sirinkus pirmajam Ispanijos
O iš Oran Čako raistų pra tarnautojus apkalinę. Sudaužė SUIMTI 5 RAKIETERIAI lestinų turtingiausias Lietu Reikalauja iš unijos 600,090
nes darbininkams mažinti at-1 parlamentui vienas socialistų
vos žydas Grosbardas ir dar dolerių atlyginimo už nuostonešta, kad ten dar 7(X) dau 96 indėlių dėžes ir, kiek spėja
lyginimų. Darbininkų organiza ' atstovų išsišoko
sakydamas,
ma,
pagrobė
iki
100,
(XX)
dole

giau boliviečių kareivių pate
Suimti Trucking and Trans kiti 25 žydaL
liūs.
cijos vadai protestuoja.
kad radikalų sukilimus krašte
rių.
Vieni
jų
dirbo,
o
kiti
sau

ko nelaisVėn.
portation exchange penki va
finansuoja dešinieji elementai.
gojo banko duris. BrangenyLIETŪKIN ATVAŽIUOS
DETROIT, Mich., gr. 13.—
DOLERIS YRA STANDUS Tuo būdu jis norėjo socialis BELGIJA GINKLUOJASI bių iš dėžių neėmė, viskų pa- dai, kaltinami rakieteriavimu į
ir sankalbiu, kad iš anglių j>ar j
Šio miesto valdybos finansinis
tus pateisinti, būk jie nedaly
________
metė ant aslos.
DAR
VIENAS
ANGLAS
<Iavėjų išspaudus 250,(X¥) dol. j
komitetas norėtų kur nors gan
PARYŽIUS, gr. 13. - J. vauja sukilimuose.
Teko patirti, kad Lietūkin
BRIUSELIS, gr. 13. ^Bel-----------------ti nors penkis milijonus dol.
papirkimais.
V. paštų departamento sekre Bet premjeras Barrios j tai
artimu laiku ruošiasi atvažiuo
, ,
. .
,
PAKEITĖ PULASKIO
gi) parlamento senatas skyrė Į
i paskolos nuėsto reikalams —
torius Ji’arley užtikrina čia gy šaltai ir rinitai atsakė, kad su
ti dar vienas žymus anglu pre
.....
.
VARDU
apie 158 milijonus dolerių ry
,
.
.
. L. . nepritekliaus padengimui.
SPROGIMAS IR GAISRAS ,
venančiųs amerikiečius, kad kilimus veda kairieji elemenkybminkas vietoje susipažinti,_____________
tinio Belgijos pasienio apgink
J. V. doleris yra standus ir,tai, kad tuo būdu denionstruo
Chicagos majoro Kelly pas
ir pasiinformuoti kai kuriais ŠIANDIEN A. A. SHATTIElavimui.
Namukuose, 7920
Vernon
tvirtas ir jame nėra jokios in- ti savo pa,giežų prieš dešiniu-1
prekybin. klausimais. Su pra
tangomis, nepaisant protestų,
NĖS LAIDOTUVĖS
fliacijos.
isias partijas, kurios laimėjo MOTERYS PRIEŠ HITLERJ miesto taryba dauguma balsų avė., ištiko sprogimas ir kilo eitų savaitę lankiusiaisiais jo
gaisras. Trys asmenys sunkiai
Šiandien Dievo Apvaizdos
rinkimuose.
kiu sutarčių, apie kų prane.. , .
,
NEW YORK, gr. 13. — Co- j pakeitė Craivford avė. Pulas,
parapijos bažnyčioje įvyksta
sužeista ir šeimininkė su tri v , . , . , .. vv. .
ŠALČIAI IR SNIEGAS
sė kai kurie laikraščiai, nebu-,1 , f.
.
lumbia universiteto meno ir kio vardu.
mis
vaikais
vos
išgelbėta.
.
..
,
.
gedulingos
pamaldos
uz
a. a.
EUROPOJE
SVAIGALŲ IMPORTAS mokslo institute skaitė pas-J
---------------vo padaryta, nes pačio lauky- ®
7 /.
....
,
. ,
. . i Stelių Shattienę, kurių Hot
mosi
tikslas
daugiau
buvo
taip
.
»
, atafa
PATIKRINS KNYGAS
AVASHINGTON, gr. 13. — kaitų Vokietijos
ambasado- j
' Sinrinoo
A
Tin'/ii/'ln
PLANUOJA SUJUNGTI
Springs, Ark.,
nužudė LbeproLONDONAS, gr. 13. — Šiur
pat tiktai susipažinti ir pasi
Federalinis svaigiųjų gėrimų rius J. Valstybėms dr. Hans J
SISTEMOS
• tis “bundingierius.” Po papūs šalčiai ir sniegas ištiko
informuoti.
viršininkas Choate, jr., davė Lutber apie nusiginklavimų.', Chicagon atvyko federali1 maldų velionės palaikai bus
kai kurias Europos dalis. La
leidimus apie 800 importuoto Keletu kartų jam skaitymų 1 niai auditoriai patikrinti HoWASHINGTON,
gr.
14.
—
nulydėti į Šv. Kazimiero kabiausia ištikta žiemių Prancū
RENKA MEDŽIAGĄ
jų parsisiųsdinti iš užsienio sutrukdė moterys, kurios ėmė me Owners Loan Corporation, Krag|o vyriauSybė planuoja!
' pus.
zija, Čekoslovakija, Lietuva ir
daugiau kaip penkis milijonus šaukti prieš Hitlerį. Jų kelios knygas, kad susekti politinius sulieti krūvon krašto susisieki
kiti kraštai.
šiais metais lapkričio mėn. i
favoritizmus
galionų vyno ir degtinės.
išvestos iš salės.
mo telefonų, telegrafų ir radi
Pinigų vertė —
Yra ir žuvusių
žmonių.
jo sistemus ir paimti savo suėjo lygiai 15 metų, kai ne
KĄ VEIKA GRĮŽĘ Iš BOL- nigų K. Barauskų, kuris išva
mainyba
Daug žmonių gyvena vargų
PRAVEDĖ SVAIGALŲ
kontrolėm
. 1 priklausomoje Lietuvoje ėmė
žiavo į Meranų gydytis.
kurtis pirmosios savivaldybių
ŠEVIKŲ KUNIGAI?
BILIŲ
Be kitko yra sumanymas,
Kun. Velička teliegyvena
įstaigos. Ryšium su tuo, mė NEW YORK, gr. 14. — J.
SAITO BUS AMBASA
kad visus šiuos susisiekimo sis
KAUNAS (per paštų). — dar Kaune—Kęstučio viešbu Illinoiso legislatūra vakar
nesinis savivaldybių reika Valstybių dolerio vertė dar
DORIUM
temus vyriausyliė paimtų sa
J. E. vyskupas Matulionis lan ty.)0. Sakoma, jis jokios vietos pagaliau pravedė
lams skiriamas laikraštis Sa daugiau sustiprėjo, kadangi
svaigiųjų1
vastim
TOKIJO, gr. 14. — Nauju kėši Rygoje su keletą savo dėl savo senumo negalės užim gėrimų kontrolės halių. Svaigu
vivaldybė, norėdamas per sa- naujam auksui kaina nepadiŠiuose
sistemnose
vra
įdėta
. .. ...
,
.. .
j- to
japonų ambasadorium J. Vals draugi) kunigų pas vyskupų ti.
J
’
vo laikrastj padaryti tų svar-. <imta.
lūs kontroliuos valstybės ko
daug kapitalo
bių ir reikšmingi) įvykių pa-j Vakarykščias pinigų kursas;
tyliems yra numatomas Saito,1 Rancenę. Be to, buvo užsukęs
Kun. Paulavičius išvyko misija.
į
Daugavpilj,
kur
jis
mokėsi
atstovas Olandijai.
pas gimines ir į Kauna jau t
minėjimų, yra paraginęs pir-: Anglų svaras
GRAIKAI
PRIEŠ
INSULLJ
Kanados doleris
gimnazijoj. Iš -ten grįžo į Lie- nebegrįš.
ŠUS MOKAMOS ALGOS
muosius mūsų
savivaldybių
tuvų.
NEW YORK, gr. 14. — 25,- kūrėjus ir šiaip savivaldybi Prancūzų frankas
Kun. Pronckietis gyvena
BAIGS LAIVO STA
Kun. Ilginąs išvyko j Dau- Kaune — zitiečių namuose.
Pranešta, kad prieš Kalėdas i 000 graikų amerikiečių pasiun ninkus siųsti savo atsišauki Italų liras
TYMĄ
Belgų belgas
gavpilį. J Kaimų jau nebegrįš.
Kun. Čegis vieši pas gimi Chicago miesto tarnautojams tė prašymų Graikijos vyriau- mus ir kitų įdomių medžiagų
Vokiečių markė
GLASOOWAS, gr. 13. —
Kunigai Deinis ir Paškevi- nes.
bus išmokėta apie 3,900,009 sybei, kad ji išduotų S. Insu- apie tų laikų įvykius ir dariais,
Šveicarų frankas
Pranešta, kad prieš porų metų čius išvyko j Latviją pasivie- Kun. Juršanas nesveikuoja, dol. užtrauktos algos.
llį Amerikai.,
Medžiaga bus sunaudota ruosulaikytas Cunard linijos mil-, Sėti pas kun. dek. Urbšų. Dei- tebegyvena zitiečių namuose.
-------------------šiamam specialiui jubiliejui
GRAND
JUNCTION,
Colo.,
1
skirtam Savivaldybės ns.
žiniško keleivinio laivo staty- j nis paskiau apsigyvens Tab Gydytojų patarimu jam reikė Praneša, kad Chicagos apy
O^O ATOVIS
ūnas greitai bus atnaujintas ne, Estijoj.
tų išvažiuoti kur į šiltus kraš- linkėse bus uždarytos kelios gr. 14. — Arti Glade Park ,----------- - ----— Šiandien iš dalies debe
Clydebanke. Tūkstančiai dar
Kun. Bugenis yra numato- tus pasigydyti. Bet nėra rei-1 bedarbių šelpimo stotys. Jos žuvo 9 darbininkai, užgriuvus 3KATTYKITE IR PLATTN
suota; nepastovus oras.
bininkų turės darbų.
mas į Vaitkuškj pavaduoti ku-‘kalingų lėšų.
'jau nebereikalingos.
ant jų žemei.
KITĘ “DRAUGĄ”
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D R A U O A S

tik organizuotai veikdami darbininkai tega
lės savo būtį pagerinti. Jis ir čia savo tikslo
atsiekė. Tuo reikalu kongresas yra išleidęs
Išeina kasdien, išskyros sekmadienius
PREKL'MEIU’IOS KAINA: Metams — »«.00, Pu
tinkamus įstatymus.
sei metų — *3.50; Trims mėnesiams — *2.00; Vionum
mėnesiui — 7 5c. Europoje — Metams *7.00; Pusei įim
Šį skyrių tvarko ir prižiūri
Kun. John Ryan visados kovojo prieš
tų — *4-00. Kopija ,03c.
*
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugija
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
tuos, kurie ryžosi varžyti sąžinės, spaudos
Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrą
žina, jei neprašoma tai padaryti ir nepriklunčiania tam
----------7.✓ -----------ir žodžio laisvę.
tikslui pašto ženklų.
Keduktorius priima — nuo 11:00 iki 12:00 vai.
,VITAMINAI
! tokiame maiste nėra vitaminų.
kasdien.
Šis žymus kunigas yra ir toli numatęs
Kas tie vitaminai, kol kas dar
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki
politikas. Iš praeities patyrimų ir dabarties
Arba
dietos
įtaka
žmogaus
! niekam nepavyko išaiškinti,
5 vai. po piet.
faktų jis nustato programų ateičiai. Tais lai
sveikatai
i nors jie jau atrasta apie 21)
kais, kada krašte buvo perteklius, gerovė, jis
~ Dr. J. Petriką,
Įmetu. Tik apie juos žinoma,
“DRAUGAS”
gyvu žodžiu ir raštu perspėjo valdžios ir biz
Brooklyn, N. Y.
kad jie panašūs
proteklam
L1THUAN1AN DAILY FRIEND
ono atstovus per daug nesidžiaugti, bet sure
(baltymam) ir kad jie randa
Published Daily,. Except Bunday,
(Tąsa)
guliuoti pramonę, produkcijų, nedaryti maši
SUB8CRIPT1ON8: One Year — *6.00; Six Months
— *3.50; ’lhree Months — *2.00; One MonLh — 75c.
nų viešpačiu, bet paversti jas žmonijos tar Maistas vartojama ne vie si valgiuose ar bent jų dalyEurope — One Year — *7.00; Bix Months — *4.00;
se. Vitaminai prie maisto taip
Copy — .03c.
nu. Jis šaukė vyriausybę susirūpinti ūkinin gyvybės kūne išlaikymui, vien
bet reikalingi, kaip kibirkštis rei
Advertising in "DRAUGAS” brings best resulta.
Advertising rates on appilcation.
kų būviu, sustabdyti jų bėgimų į miestus.
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago Jis įrodinėjo reikalų trumpinti darbo valan apsaugojimui nuo ligų ir jų kalinga mašinoj gazolinų užgydymui. Praktika mums pa- jegęį be kibirkšties
gazolidas ir didinti darbininkų algas. Tada jo ne
rodė, kad netikęs maistas pa- nas negali gavo jėga
sukti
paklausyta. Užėjus depresija, milijonus dar
Io\va vai. farmerys Erai pirmas gauna paskolų $583.00
bininkų išmetė iš dirbtuvių, ūkininkus pa gamina ligas, o tinkamas jas, mašinos ratus, nes nėra kam
DIENOS KLAUSIMAI
bent tūlas jų, išgydo. Žmogus . jos uždegti.
ant kornų sandėlio. 75 milijonai dol. paskirti tokiai paskolai
klupdė; visų krašto ekonominį gyvenimų sunegali misti tyru,sterilizuotu ,
visos Io\va vai. fermeriams.
• . Apie
i • *tnsdesimts
• i
, metų
*
Vitaminu- svarbu
PAGERBĖ GARSŲJĮ MOKSLININKĄ — I paraližiavo. Kad išeiti iš to padėjimo, at maistu.
. buvo'patė1
gaivinti
pramonę,
pagerinti
žmonių
būvį,
kun.
. ,
t " i- *
i-i
r
imvta
daug
anksčiau,
negu
jie gyvulių ir paukščių pasauly, giau vienų vitaminų rūšį. Pav.f
SOUlubUGĄ
|
atgal l)r. Jacobi, to laiko tli•
.
Ryan advokatavo naujų planų — duoti be s i-- •
-i
• i- I taiH)
seniau Ja- 1897 metais llolandų medikas, vitaminas A randasi treskos
dziausias vaikų ligų specialus1 atrasti. Pav., ......
Šiomis dienomis Popiežius Pijus XI pa darbiams darbo prie viešųjų
darbų
ir
pakel

, ,
r .
1 tas (pediatristas), sanprotavo, i Pon*j°s laivyno jūieiviai, n Dr. Eijkmanas, savo valdžios kepenų aliejui (cod-liver oil),
aukštino į prelatūrų garsųjį mokslininkų — ti perkamųjų jėgų nes be to normalių laikų
kQdikių
fei , civiliai gyventojai, dažnai sir pasiųstas į Java salų pirmas svieste, piene, kiaušinio tryny,
sociologų kun. Jonų Ryan, Katalikų Univer nebus galima susilaukti. Bet jo neklausė, aiš-i
gdaro polyneuritu arba, kaip patėmyjo, jog jo
naminiai daržovių lapuose ir tūlose ša
siteto Vašingtone profesorių ir Nacionalės kindami, kad krašto gerovė čia pat, už kum kia sterilizuoti, nes bakterijos, paprastai vadina, “beri-beri” paukščiai serga kalbamųjų liknyse, k. t. morkose.
Katalikų Gerovės Konferencijos (National po. Nepalaužiamos energijos mokslininkas ir | per maistų, pagamina visokias
liga. Tai biauri dirgsnių įde- ga. Pasirodė, kad jie buvo se Vitaminas B — grūduose
Cathoiic Welfare Conference) socialės akci veikėjas dirbo toliau. Ir štai atėjo laikas, ^®as‘ Iasiga'V.tų mintį niaisgimo liga, pasireiškianti daž-į riami numaltais ryžiais, kil (jų žievėse, ašakose), žirniuo
jos vedėjų. Investitūros proga garbingąjį mo kada jo balsas nebuvo balsu šaukiančiu ty-■to ptamoninkai tuoj pradėjo
niausiai rytų šalyse ir kitur,, j jaas maitinosi ir vietos gy- se šebalbonuose, pupose, pie
kslininkų, sociologų ir nenuilstamų kovotojų ruošė. Kraštas susilaukė vado, kuris ėmėsi dubti tų sterilizuotų maistų
kur tik žmonės daugiausiai ventojai. Pradėjus duoti ser- ne, vaisiuose ir daržovėse. Kidėl darbo žmonių ir krašto gerovės pagerbti vykdinti į gyvenimų kun. Ryan’o krašto pra-j’r skardinėse (Lenuose) parda
minta numaltais |(baltais)
guntiems paukščiams rudų, ne Į p , vitaminų šaltiniai veik tie
susirinko vyskupai, vyriausybės, švietimo į- monės gaivinimo planų, kurį jis jau seniai. v’n^di, reklamuodami savo skel
žiais. 1882 metais Di laka- maltų ryžių, ar bent jų ašakų patys, kaip pirmųjų: grūdų
staigij ir darbininkų atstovai. Pamokslais ir skelbė. Šiandien turime NRA., AAA. ir CVVA. Irimuose, būk tai esą
tyras
ki, Japonijos laivyno vyriau-i (sėlenų), liga pranykdavo. Vė ašakos, vaisiai, įvairios daržo
kalbomis giliai įvertino pasišventusiojo vei Tačiau ir čia dar negalus. Tuo sunkusis eko- lna>stas, prirengtas sulyg D r.
sias medikalis inspektorius, liau jisai, tyrinėjo kalinių pa- vės ir t. t. Neturi vitaminų niė
kėjo ilgų melų darbo pastangas ir nuopel nominis klausimas dar nebus išrištas. Dėl to |a( Jbi patarimų. Pasėkos tos
patėmijo, kad Anglijos laivy-; dėti 27 kalėjimuose Javos sa ša (apart tik vitamino E), pik
nus.
jis dirba toliau ir dirbs, kad kiek galima Pr<>pogandos buvo tokios, kad
lio jūrininkai
neserga “beri-j loj. Jisai patėmyjo, jog apie
Kun. John Ryan yra žinomas kaipo gi greičiau būtų įvykintas socialis teisingumas tūkstančiai šios šalies kūdikių beri”. Jisai pradėjo studijuo-1 pusė jų serga polyneuritu. liavoti miltai ir numalti grū
dai ryžių, kukuruzų (kornų),
susirgo škorbutu
(seurvy).
lus sociologas, energingas veikėjas ir kovo šiame krašte ir visame pasaulyje.
ti
jų
dietų.
Pasirodė,
kad
Ang
Pakeitus
baltuosius
ryžius
rutojas už sociali teisingumų ne tik šiame kraš
Tenka nuoširdžiai pasidžiaugti, kad Šv. Betyrinėdami daktarai tų ligų lijos jūreiviai gauna pieno, ka-1 daisiais (ne numaltais) — liga skrobylai, baltasis cukrus, že
latina, taukai ir t. t. Stoka vie
te, bet ir kitose pasaulio šalyse. Jis pasižy Tėvas, įvertindamas didelio veikėjo ir moks surado, kad vaistų. jai nėra,
da tik galima, šviežios mėsos, veik išnyko, kaip bematant. no ar kito vitamino, veda prie
mėjo ne vien tuo, kad teikė teoretines žinias lininko kun. John Ryan nuopelnus, jį pager tik maistas: žalias (nevirtas)
daržovių ir vaisių, o Japonai
Čia Dr. Eijkmanas, kaip ir vienokio ar kitokio negalavi
savo studentams universitete, bet ir praktiš bė, pakeldamas į savo namų pralotus. Tuo pienas, apelsinai
(oranžiai),
ku darbu už universiteto sienų. Jo paskaitos, ypatingai džiaugiasi darbo žmoųės, kurių ge- vitrinos (lemonai) ir kiti vais-, minta daugiausiai numaltais Dr. Takaki, atrado vaistų li mo.
ryžiais. Pakeitus dietų, išnyko gai pašalinti, nors patsai neži
jo raštai žurnaluose ir laikraščiuose yra pa- rovei jis visų savo brangų laikų pašvenčia.
tai bei daržovės. Kodėl kūdi- Į
kalbamoji liga iš
Japonijos nojo, kas tasai vaistas yra.
<larę daugiau gero, negu gailina įsivaizduoti.
kini ir suaugusieji pusveikda- 1
laivyno. Dr. Takaki
surado Jisai manė, kad angliavandžių
Prieš keliolikų metų jis energingai ko
Lietuvos katalikų dienraštis “Rytas” ru vo nuo to valgio—to laiko ligai vaistų maisto permainoj,
(skrobylų) perviršis
leidžia
vojo dėl darbininkų kompensacijos, reikalau šo, kad kai kurie užsienio laikraščiai paskel-;'*
daktarai
išaiškinti.
—“**•“* negalėjo
. .v ,v
...
Ižai
k z
x • •
,
negalėjo moksliškai įsais- bakterijom veistis, o šios pas
damas, kad industrijos vadai su paliegusiais bė,’ jog J. E. Kuuno arkivyskupas,
metropo-1 (Skorbutas tai nėra vien dan,
.. •
’
J
’
4ii
,
kinti,
kodėl tai įvvko. Jisai tarosios pridirba nuodų, kurie
darbininkais bent taip elgtųs, kaip su suge litas greitu laiku, kaip numatoma, už nuopel tų liga, kaip daūgelis mano,]
4
• •...
. .
, .
1 sanprotavo, buk liga pasireis- būna ligos priežasčių.
Apie Katalikų Tikyba I todusia mašina. Dėl to tada jį skaitė esant nas katalikybei — išvertimų Šv. Rašto į bet viso
viso kimo negalavimas. , . ‘
... , .
,
.....
4
iii-i
. - i kianti delei stokos proteinų, tai, kad vitaminai, esanti ry irias ...........................
.85c
radikalu. Bet jis laimėjo. Šiandien beveik lietuvių kalbų ir k. — bus pakeltas j kar- Dantys
' <vv genda, i-'.i...
kliba, net ...
iš ,
Bet tai buvo vitaminų stoka. žių žievukėse, pašalina kalba Jėzus Kristus II to
kiekviena valstybė jau turi darbininkų kom dinolus.
puola; dėslios tinsta, pūliuoja,
Tų patį galima pasakyti ir a- mųjų ligų, jisai nei-nemanė. mas $2.00 (su kietais ap
pensacijos įstatymų.
kartais pasireiškia net žandi
Dieve, duok, kad taip būtų.
pie Filipinų salų gyventojus, Dr. Eijkmono prityrimas Ja taisais $2.50)
Spaudos pranešimu J. E. ark. Skvirec kaulių gedimas. Po oda pasi
Kuomet kun. J. Ryan iškėlė klausimų,
kurie seniau misdavo daugiau ponijos saloj tapo užmirštas Šventoji Dvasia III tokad jau laikas yra išleisti tinkamus vaikų kas gruodžio pradžioj lankėsi Romoj papras reiškia tamsūs subėgusio krau
siai Įgiltais
ryžiais ir tūks daugeliui melų, kol kiti mais- ? mas .................................. $1.25
darbo įstatymus, pasipylė protestų audra. Bet tos vizitacijos reikalu.
jo plėtmai. Kojos ištinsta ir
tančiais kas metai sirgdavo to problemų tyrinėtojai nepri- Į Kristaus Patarimų Kejis nepasidavė. Dirbo toliau. Ir, be abejojimo,
•
•
•
(pavandeniuoja. Dirgsnių (nėr
polyneuritu. Dabar rudi, nenu ėjo prie tokių pat pasėkų saliais
$1.00
jis šiandien džiaugiasi, kad kraštas susilaukė
Pastaruoju laiku gana rimtai susirūpin-, vų) sistema suįra, o vėliau se
malti
ryžiai ir šebelbonai ap vystoviai veikdami.
Sielos'
Takai
Tobulybės
1.00
tokio prezidento, kuris vienu plunksnos pa ta teatrų (ypač filmų) dorinimo klausimu, ka galvos skaudėjimas, keli
saugoja juos nuo tos ligos, ku Vitaminų yra keletas rūšių
Trumpa Apologetika .63c
braukimu bent laikinai tam blogui padarė nes rodomųjų veikalų dauguma prasilenkia vulsijos ir klajojimas)
ri, seniau buvo manoma, pa Kul kas žinoma tiktai šeši: A
XXIX Tarptautinis Eusu padorumu, demoralizuoja jaunimų. Pagir
galų.
Kodėl negali žmogus mišti ; einanti nuo tuTų
bakterijų, B, C, D, E ir G. Kiekvienas charistinis Kongresas
$1.0ti
Garbingasis veikėjas iš visų jėgų sten tinas sąjūdis. Reikia žinoti, kad į savaitę lai
cheminiai tvru maistu.
nors
Ne tik žmonės serga poly jų turi skirtingas užduotis dk‘ 1 “DRAUGO” KNYGYNAS
gėsi įrodinėti reikalingumų duoti darbinin ko teatrus atlanko visuose pasaulio kraštuo
2334 So. Oakley Avė.,
kams teisę organizuotis ir drausti darbda se 140,000,000 žmonių. Iš to aišku, kokių mil jame ir būtų visos reikiamos Į neuritu nuo maisto, neturim toj ir randasi skirtingame niai
Chicago, III.
kūnui medžiagos.' Todėl, kadĮčio vitaminų, bei tai įvyksta ste, nors tūli maistui turi dau- Į
viams jiems kliudyti. Jis aiškiai žinojo, kad žiniškų įtakų teatrai daro į visuomenę.

“DRAUGAS”

SVEIKATOS SKYRIUS

ĮRH PASISKAITY
MUI ĮSIGYKITE ŠIAS
KNYGAS

KILNAŠIRDINGUMAS A. A. KAPI
TONO DARIAUS
(Pabaiga)
Prisiekiu! — Šuktelėjau, nenorėsiu jū
sų vardų, pavardę sužinoti — tas man ne
reikalinga; noriu tik žinoti, kodėl jūs su
tokia didele*pagarbu išsireiškėte apie ka
pitonų Darių.“Kadangi jis to vertas“, atsakė jis
ir tęsė toliau kalbų. “Jei jūs esate tikin
tis, tai prisiek, kad nesistengsite sužinoti
mano vardo, pavardės, tada išaiškinsiu,
kodėl kap. Darius vertas kuo didžiausios
pagarbos.
Prisiekiu, pasakiau.
“Gerai, klausykite”, ture jis. “Štai,
per ĮMisaulinj karų aš buvau kap. Dariaus
viršininkas. Jis tada buvo dar paprastu
kareiviu - artileristu, o uš — jaunesniuoju
puskurininku. Sykį piie pat Paryžiaus jis
netikėtai jinmatė. kaip tūlas senis kokius
lai raštus kišo į tuščių savo lazdų. Dasiprotčjęs, kad tai buvo vokiečių šnipas,
šoko prie jo. Senis pasileido bėgti (pasiro

dė, kad tai būta jauno vyro). Darius vy
tis. Pavijęs stvėrė jam už apikaklės. Bet
šnipas, o būta matyt ir stipraus, staiga
atsisuko ir užsimojo ant Dariaus tuja laz
da. Bet šis kaire stvėręs už lazdos, dešine
siekė revolverio. Šnipas paleidęs lazdų, šo
ko bėgti.,Tuo tarpu, praeidamas aš prišo
kau prie Daliaus ir pakluusiau, kame da
lykas. Jis trumpai man apie tai raĮiortavo. Tuoj supratau, kas tai per lazda ir
nutariau ta proga pasinaudoti. Užuot šni
pų vytis, aš, kaipo viršininkas, pradėjau
dar daugiau klausinėti. Šnipo ir pėdsakai
dingo. To man tik ir reikėjo, nes jei šni
pų sugautumėni, tui man iš’to būtų labai
maža nauda, o vien tik Dariui.

doje planus gavau nuo vyriuusylx:s ne
tik padėkos žodį, bei ir Prancūzijos Gar
bės Legijono ženklų, tūkstantį dolerių ir
viršylos laipsnį. Be to, atminimui, pudovanojo dar ir tų šnipo lazdų, kuri kad
kiek mane būtų pražudžius.

Pasibaigus karui, pasil i nesavos iš Amerikos kariuomenės, tuoj įstojau į lenkų
kuriuomenę ir kovoje su lietuviuis aš ka
rtų, persirėdęš elgeta, nuėjau i lietuvių
pusę pašnipinėti. Iš pradžių man neblo
giausiai sekės. Bet, reikėjo pasipainioti
nelaimei. Trečių dienų prisiartinau prie
vieno lietuvių orlaivio, nusileidusio pa
miškėje neva prašyti išmaldos. Vos prisi
artinus, staiga oriu i vi pinkas atkišf) revol
verį ir angliškai sušuko: “Han<ls-up!” Tie
si(.g automatiškai {takėliau rankas ir nu
stebęs žvilgterėjau orlaivininkui į ūkis.
Pasirodė, tai butą Dariaus. Jis, pažinęs tų
nelemtųjų mano rankoje lazdų, sužinojo,
kas aš per vienas. Laikydamas pakėlęs
rankas, tariau jam angliškai: Na. dabar
tai tu galėsi man atkeršyti.”

Šnipui dingus, aš puėmęs nuo Dū
riams lazdų Išsakiau, apie viską pranešiu
vyriausyh-i. Pranešiau, bet apie Darių •
nei pusę žodeliu neužsiminiau. Pasakiau,
kad man [Hisisekė toji lazda iš špipo iš
plėšti, Imt jam, susidarius aplinkybėms,
pasisekė pabėgti. Gi Darius, net urėdai nas
liudytojų, m begulėjo skųstis, nes ne tik*
kad nieko nebūtų išlošęs, bet dar sau ne
“Taip, jis atsakė, aš atkeršysiu, kaip
malonumų įgijęs. D aš už tuos matus laz įsakyta tikrųjam krikeioniui”.
i

Dešinėje laikydamas revolverį, prisi
artino prie manęs, kaire iškrėtė ir, nera
dęs ginklo, liepė atsigulti. Atsiguliau. Ta
da jis diržu surišo užpakaly mano ran
kas ir atsisukęs lazdos rankenų pažiūrėjo,
ar joj yra kų-nors. Rmlęs tuščių lazdų, su
laužė ir numetė į čia j,«t bėgantį upelį.
Priėjęs prie savo orlaivio iš po jo sėdynės
ištraukė lenkų kareivio uniformų, atrišo
man raukas ir liepė apsivilkti. A [įsi vilkus,
vėl rankas snrišo užpakaly ir įsodinęs į
orlaivį nuvežė į lietuvių stovyklų. Tr, ti
kėsite, raportavo, kad jis mane sugavo ne
kai {K) t ikrų j į Šnipų (civiliuose rūbuose),
bet kaipo žvalgų kareivį ir ginkluotų, ku
rių, kaip žinote, paėmę į nelaisvę priešai
nežudo, kaip daro su tikraisiais šnipais.
Na, ar toks žmogus neužsijudno kuo di
džiausios pagarbos? Vietoj keršto, staty
damas save į jiavojų, gelbsti savo prie
šų ir skriaudikų nuo giltinės?
Pasakęs ačiū už papasakojimų, paklausiiui, kaip, sulig jo nuomonės, galėjo
Darius turėti lenkų kareivio uniformų, o,
be abejonės, ir lenkų šautuvų ir koks jam
galėjo gręati pavojus už neteisingų raportavimų?

Jjenk as į tų atsakė taip:
“Dievas jį žino, iš kur jis išplėšė tų
lenkų uniformų ir šautuvų. Rasi, gal ir
jis, kaip ir aš, persirėdęs eidavo į lenkų
pozicijas slapta pasižvalgyti lietuvių nau
dai. Kas noriki tarnauja savo tėvynei, tas
pasiryžęs viskam. (J kas dėl to, kad jis ne
visiškai teisingai raportavo apie mane,
tuoini mane gelbėdamas nuo kulkos, tai,
tamsta, nebūdamas kariškiu, *negali įsi
vaizduoti. Tai yra didelis prasikaltimas
kariuomenės drausmei. Už tokį dalykėlį
kartais karys būna net sušaudomas. Ma
tai tamsta, jis už mane buvo pasiaukojęs.
Tai nepaprastas kilnaširdingumas!
Taręs lenkui dar kartų ačiū ir su
diev, pasukau į namus. Dabar tik supran
tu, kodėl anądien visiems Philede!phįjojo
gerai žinomas mūsų viengentis Juozas
Biržėtis taip užsispyręs aiškino, kad Da
rius ir Girėnas yra šimtų kartų didesnę
imgarbų užsitarnavę, negu mes jiems iki
šiol esame |«rodę, ir kodėl Darius ir Gi
rėnas prieš išlėksiant prašė panelės M.
Užgiriunaitės, kad jinai jiems malonėtų
atsiųsti kryželį.
Kacya VicUfcaiitoi

Ketvirtadienis, grnod. 14, 1933
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ir be to galiu būti geras žmo-|hūs vyrukai, baigę teisių mo-inų adresus. Parapijai jie, tur- (Iiežninkams ir atskalūnams į Vos t iktai keletu mylių
įgus”.
į kslų, bet jų neprileidžia prak-Įbūt, nepriguli, nei bažnyčios Į veistis, nes viešpatauja santai- važiavome, nugi, biaurybė, j
Jam galima šitaip atsakyti: tikuoti. Turime gražų būrelį nelanko, nes kitaip mes juos J ka, taktas, mandagumas ir iš- j<las katinas, tiktai šmakšt
1. Tas, kuris nepaiso apie jaunikaičių ir mergaičių išė- tikrai pažintumėm. Ieškoti jų-, mintis, 'l'aip mini besvajojant! perbėgo mums skersai keli
REDAKCIJOS ADRESAS:
Dievą, arba kuris negarbina | jusius aukštus mokslus, bet nė jų “spikizėse” ir “poni roo- ‘ ant Tabor gatvės kumpo, ga- “Na, Giliuke, sako Dėdula, k|
Pittsburgh’o Lietuvių Žinios
savo geriausio Tėvo, arba ku- vienas nedirba valdiško dar m’iuose” nepatartum, nes ga-įna daug laiko prabėgo ir nn-įkia nors nelaimė mus lauki
P. O. Box 542, Bridgeville, Pa.
• ris nėra dėkingas savo did- bo Allegbeny Co., nors tų da lite gauti guzų ir nieko neini-'tariau šį sykį pas klebonų ne-j šioje kelionėje”. Bet aš, n]
KOSTANTAS J. VAIŠNORAS, generalis agentas
supykęs rūstais žodžiais pati
• beiti. Dūmiau namo.
■ žiausiam (leradėjui, nepildo sa rbų yra apie 7,(XX). Proporei- mėti.
2013 Carson Street, S. S. Pittsburgh, Pa.
,--------- i--------- Iriau, kad tiki j tokius dal
'vo didžiausios pareigos, ir dėl jonaliai imant, tenai turėtų bū ( Patarimas puikus. Einu pas
Telephone Hemlock 2204
Net
griaudu
buvo
apleisti
kus, kurie yra burtai. Te^
ti
virš
šimtas
mūsų
tautiečių,
kun.
kleboną.
Kun.
.1.
VaišnoĮ to neguli būti geras žmogus.
2. Tas, kuris apsileidžia sa Kodėl jų nepriima? Todėl, kad ra pažįstu daug daug metė kurortų “Kanada” ir jo apy-'nors dešimts tokių kutinu piį
ir ji to mokina? O kur tavo,
vo pareigoje kas link Dievo, mės neorganizuoti. Tatgi, nie- lių. Dar Lietuvoje vaikais bū- linkės. Tiek širdingumo mums'bėga mums kelių, bet tas niė
Kaulai, autoritetas?
taip pat apsileidžia savo kas-įkas daugiau lietuviams nebe darni traukdavom iš Kibišių {'tenykščiai parodė, bet, kadnn- įko neturi su mūsų kelione. žk
RAULAS: — Man kiti taip i dieninėse pareigose kas link lieka, kaip susispiesti į krū- Liškevą į Šv. Jurgio arba Šv J gi Dėdula sveikiau jaučiasi, nai, Dėdula, kad sunki nuodėj
RAUDAS: — Jonai, kai ku pasakojo.
savo darbo kas link savo šei-Įvų— susiburti į Lietuvių Ba-1 Baltramiejaus atpuskus ir tik , tat būtinai tnrinie išvažiuoti, i
(Tęsinys 4 puslapyje)
rie bedieviai sako, kad kata JONAS: — Gerai Jėzus pa mos, kas link savo draugų ir Įsuptoji) Lygų. Tas darbas jau ant šventoriaus čeverykais užlikų tikėjimas yra aklas tikė sakė: ‘‘Jei aklas vestų aklų, 1.1., ir dėl to negali būti geras pradėtas. Kviečiame vislia Į simaudavom.
jimas. Ar'tai tiesa?
talk,j. Reikalas svarbus ir a-. Eidam„ pas knn VaiSnoraI
abudu supuls į duobę”. Dėl žmogus.
ja„ sastoti va|„,pril, |
3. Jeigu žmogus nebijo Die tidėlioti tolimesniam laikui ne
JONAS: — Aklam žmogui] to tikėjimas jums atrodo nevinwnto m„kvk|os ant
visur ir visuomet yra tamsu. aiškus, kad jūs nenorite pri- vo, tai jis neišgalės visados bėgai ima. Išmušė valanda pasavo nedorių geidu- reikalauti sau priklansanrių Tahol. „tvPs (Jraįls ta;
Taip ir bedieviui tikėjimas y- pažinti, nenorite mokintis, „e-'} suvaldyti
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lių
ir
dėl
to
neišgalės
būti ge Jteisių.
Būtų gerai,
jei kiekvie- „!US ir kiekvieno praeivio akj
įa tamsus, nes jis yra aklas norite eiti į bažnyčią, kad nename miestelyje Allegbeny, veria. ^,nesį trauRia h. puQ_
tikėjime. O tai dėl to, kad ti išgirstumėte tiesos. Jūs bijo ras žmogus.
Tad, jei kas nori būti geru | County susirastų keletas vy- §ia vigą Tabor gatvę. Tas na
MISCHA FASHIONi
kėjimas remiasi faktais, kurie tą tiesų suprasti. Kaulai, būk
yra aiškūs tikėjimo motyvai. Į protaujantis ir savivaldis žmo ’r protingu žmogum, būtinai, rų, kurie pereitų per žmones mas 1935 metais kainavo apie į
yra teisingai sukirptos pagal dil
RAULAS: — Aš nesupran-1 gus, nepasiduok tamsybei, ne-[t11™ turėti religijų, tai yra, tu ir surašytų lietuvių balsuoto- 10() tūkstančių dolerių. Pamedurnų ir yra padarytos iš stiprio!
jų
vardus
ir
pavardes.
Šios
nn>
kaip
Jo
Eksfelencija
a
a
siduok save apsigauti bedie-J’i viešai garbinti Dievų nurofu, kas yra motyvas?
popieros. Lengvai suskaitoma!
viams ir suvadžiotojams. Aš (b’tu "Viešpaties Jėzaus būdu. organizacijos valdyba sueitų į arkivyskupas Jurgis Matulevikirpimo parodymas ir praktišJ
JONAS: — Motyvas yra ar
kon taktų su tais darbuotojais *jus pirmų žemių lopetų iškamatau,
kad
tavo
protas
trokš

kas žingsnis-po-žingsnio siuvimą
gumentų faktas, aiškinantis
ir, sušaukus vietinės kolonijos sg tos mokyklos pamatams ir
rodyklis, yra sykiu duodamas!
ta surasti tiesų, bet tavo va
tiesų, kuri pilnai sutinka su
šių
madų galima gauti didumai*]
susirinkimų,
pasirūpinti)
į
jį
palaimino
McKees
Rocks
’
o
lie
mūsų protu ir valia. O tiesa liav. dar
. tebėra bedieviškais pa16-18-20
metų mergaitėms, ir 36(
*
v
atvykti ir paaiškinti plačiau tuvių sumanymų ir pasiryži.
.. nciais supanmota. Atidaryk sa
38-40-42 krūtinės mierų. 16-taii
sutinkanti su protu ir valia j
......................... •
01 ganizacijos tikslų ir veikimo Į n,ą mokyklų pasistatyti. Su
Įvo širdį, o tikėjimo šviesa ap
dydžiui reikia 4 jardus 39 colii
nėra akla tiesa. Visi tikėjimo
bildą.
A. O n airis, sekr. Į manymas įvyko. Apie 200 vaišvies tave, sustiprins ir tapsi
materijolo arba 3Vi jardus 5-1
motyvai yra protiški ir sutin
colių materijolo ir */> jardo 3.1
laimingu.
J. V. S.
į
kūčių
žaidė
erdviame
mokykPittsburgli’e, lietuvių Vaiz
kanti su žmogaus valia, todėl
colių skirtingaus dėl kalnieriausJ
bos Buto paremta ir pradėta
tikėjimas nėra aklas. Kad pa
Sv. Pranciškaus lietuves sese
daug gražių darbų, kurie pa
tvirtinus argumentų, mes tu
rys.
kėlė lietuvių vardų. Didžiuma
DRAUGAS FA8H1ON DEPT.,
rime turėti autoritetų, kuris
2334 So. Oakley Avė.,
Ištempiau
ausis,
kad
išgirs

tų darbų, išskiriant Dariaus
?hlcago, Illinois
yra neklaidingas ir neturi mo
Dėl kiekvieno pavyzdžio siųskite
ti,
kokia
kalba
vaikučiai
tarp
ir
Girėno
fondų,
nelietė
visus
Besitrankydamas po įvairias
tyvų klaidinti. Pav. geras gy
25o
lietuvių kolonijas ir beieško savęs kalbėjosi. Šūkavo ir ka
Jei tau kas sakys, kad jis lietuvius.
dytojas išegzaminavęs ligonį
Pattern Ko. . .............................................
suranda ligų ir prirašo tam netiki į Dievų, gali jam drą Pastaruoju laiku Vaizbos damas Pgh’o Žinioms gabių lbėjosi tik angliškai, nors vi31«e .............................................................
gražiai mokėjo ir lietuvištikrus vaistus. Ligonis, maty siai pasakyti, kad jis yra me Butas ėmėsi iniciatyvos ir pra korespondentų užsukau į West
Name ........................................................
Truputį juos paraginus
damas gydytojaus supratimų lagis. Kas apie Dievų mažai dėjo darbų, kuris, mūsų su End beį McKees Roeks, kur
Address ......................................................
apie jo ligų, drąsiai ima vais- mąsto, tas mažai Dievų žino, pratimu, yra labai didelis ir jau daug metų sėkmingai kle- rna^nm galbna butu vaikučius !
tus, nes pasitiki gydytojum, tat jo ir tikėjimas yra mažas. svarbus. Didelis, nes paims a- bonauja kun. J. Vaišnoras. 1 lPratinti lietuviškai tarp sa-Į
Fasmion No. 78i
kuris neturi jokios priežasties Bet niekad negal būti, kad pie šešis mėnesius, kol bus ga- Mat, teko nugirsti, kad šioj v(?8 kalbėtis. Kitaip mūsų bra
jį apgauti. Bet mes, pripažin žmogus, turintis sveikų protų, l*nia pilnai susitvarkyti; svar- apylinkėj gyvena daug smar ngios mokyklos gali prasilen
dami Dievo buvimų, gerai ži galėtų visiškai neturėti tikė bus, nes, nors tik kų pradėtas,' kių korespondentų, gabių ra kti su savo uždaviniu ir nepanome, kad Jis yra teisingas, jimo. Jei žmogus negarbina bet jau rodo gražias pasekmes, šytojų ir gerų reporterių, y. riekti tikslo. Žinau, kad yra
visagalis, visažinųs, nes ki Dievo, tai tuo dar negali {ti Nuo šios darbuotės priklausys pač norėjau susipažinti su slauį^riiai sanku musų vaikus pritaip Jis negalėtų būti Dievu. krinti, kad jis netiki į Dievų. pripažinimas mūsų kaipo tau- nu p. Dėdula. duoti buškį Ci- versti tarp savęs kalbėtis lietuviškai, bet galima. ApsinioKadangi Dievas yra amžina Atviras Dievogarbinimas J os ’r proporcijonalis laimėli- bukui, paspausti dešinę Spiržo- i mas valdiškų vietų. Allegbeny gučiui, Artimui ir kitiems. betų pasistengti.
tiesa, taį nei Jis Pats negali vadųiasi religija, iš lotynų
J®* daugiau nieko nebūčiau
suklysti, nei kitų suklaidinti, džio religare, kas reiškia su County. Tas darbas yra suor- Į Jšlipęs iš karo ant Tabor
ganizavimas
Liettivių
BalsuoĮ
gatvės,
kur
randasi
šv.
Vin2149 W. Cermak Road
matęs
West Knd, tik mokyk
arba apgauti. Taigi, mūsų pro jungti iš naujo. Tikėjimo sto
I cento lietuvių bažnyčia, ma- lų, jau turėčiau supratimų atas sako, kad visažinantis Die- vis priklauso nuo proto; jeigu tojų Lygos.
Tel. CANal 6395
vas apreiškė tas tiesas, kurias Į protas tikėjimu nesinaudoja,
Kam tų Lyga reikalinga? — r.iau čia surasti visus man rū- pie šios kolonijos lietuvių ir
mes turime žinoti apie mūsų tai tikėjimas išsiblaško ir pa Ne vienas pasakys. Juk ir be Įpintus asmenis. Tačiau, leng- jųjų klebonų. Tik duosnumas, '
2858 W. Cermak Roa<
pasišventimas,
susipratimas
ir
i
sidaro
labai
silpnas.
Tokiam
Lvgos mes galime balsuoti.
į va manyti, bet sunku padarytikėjimų, kad galėtumėm iš
Tel. CRAwford 1123
žmogui
Dievo
garbinimas
iš
ganyti savo dūšias. Ir tas ti
Tiesa. Galime, bet kokia iš ti. Neturint tikro adreso, šim santaika gali tokius milžiniš
kėjimas pilnai sutinka su žmo rodo nereikalingas ne dėl to, to mums nauda, kaipo lietu-, ku kų surasti dideliame mie- kus darbus įvykinti ir juos į
gaus protu ir liuosa valia. To kad jis netiki į Dievų, bet dėl viams? Ar buvo ligšiol paski-Jste. Klausiu vieno ir kito, ir palaikyti. Daug turto įdėta !
dėl, pasitikėjimas Dievo tei to, kad jo protas nėra tikęs rtas mums bent vienas žymes-, trečio ir nieko tikro negaliu statant šių puošnią mokyklų,
Pirkite savo aliejinius ši
singumo autoritetu yra did Dievo garbinimui. Toks pro nis valdžios darbas — tamv-] dasiklausti. Vieni nieko apie nemažai turto ir darbo dar ir :
tas turi savo išsiblaškiusį ti ba. Sakydamas “žymesnis”, mano ieškomus žmones nėra dabar reikia tų mokyklų už-' ldytuvus dabar. .Mūsų kai
žiausias tikėjimo motyvas.
kėjimų kaip ir surankioti ir neturiu omenyje šlaviko, po-; girdėję, kiti pataria kreiptis į laikyti, bet tas turtas jau ne-! nos vrn žemos.
Todėl, Raulai, katalikų tikė
sujungti išnaujo, ir dėl to, vie licijanto, ugniagesio (fireman) | “Draugo” arba Pgh’o Žinių ša šimteriopus vaisius. West
jimas yra daug stipresnis ir
Specializuojame RANGE
šas tikėjimo pareiškimas, ar darbo. Tie darbai tai patys redakcijas, o treti siunčia sta- End lietuvių ateitis yra užtik-;
grynesnis negu koks žmogiš
ba garbinimas Dievo, vadinasi niekniekiai. Ar turime nors čiai pas klebonų. Klebonas, gi- rinta.
aliejinius degtuvų prituisykas tikėjimas, nes žmogus,
Matytis, kad Šv. Vincento
religija, arba sujungimas iš vienų asmenį District Attor-'rdi, turi visų lietuvių sąrašų
kad ir neturėtų motyvų kitų
naujo.
ney’s Office, nors vienų jo net ir tų, kų parapijai nepri- parapijos laiveli vairuoja įgu nms jūsų pečiams po
klaidinti, bet žmogiška silp
dęs, išmintingas vairininkas
nybė priveda nors ir prie ma Kai kada žmogus sako ši nsistentų? Ne. Ligšiol mes ne-'klauso nei bažnyčios nelanko,
$19.50
kun. J. Vaišnoras jau nuo 1905
žų klaidų. O Dievo autorite taip: “Aš galiu apseiti be ti turime nė savo advokato. Mū- tai Tamstai tų pastarųjų tartas yra visados stipriausias ir kėjimo ir be religijos, nes aš sų tarpe yra penki ar šeši ga- pc tikrai nurodys ieškomų po- metų. Čia nėra dinos nezateisingiausias, nes Jis negali
suklysti ir kitų sukaidinti. Dėl
to, Raulai, katalikų tikėjimas
OUK OFFICE
nėra aklas; jis turi didžiausį
MUM !
IMHAT- CHA
X VJAVTT
HERfS A HAT
autoritetų. Tat, kaip tu drįsti
THft
'$EE THE
0ONA DO'
SEMT COD.—
MH5SVS
taip neišmintingai užmėtinėti
TYME N TI T>0UAKS
6FFECT 'BEFOtt.B
PACKAGG
9 • •
BOS S
ant tikėjimo? Katalikai, kų
11
tvlehim smauks
tiki, tai įrodo argumentais ir
PC k IT
I •
pasiremdami stipriais moty
vais, o iŠ kur tu sužinojei, kad
tikėjimas yra aklas? Ar gali
įrodyti teisingais argumentais,
kad katalikų tikėjimas yra ne
teisingas, aklas, arba be auto
riteto? Tr jeigu negalį įrodyti,]
J
1</1
tai kaip gali sakyti? Ar tu
r/
žinai, kad šventa ir neklistan- J
ti Katalikų Bažnyčia užlaiko •
1*001>
.
nesuklaidintą Dievo autoritetų
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p K X r tu s
dovunų. Įžangos prie durų ne- Rudos negalima pasitikėti tais,
nepuliepė man batuto nusimau
ti, nes juose turiu susidėjęs
bus. Širdingai kviečia klebo- kurie nori sėdėti ant dvieju
nas kun. Šimkevičius ir para- kėdžių. Tokie žmonės yra pa
visus popierinius pinigus”.
Kužiuujuu,
ka.l
Sius
parūpipi> ko„|it„tas.
našūs j tų siūbuojančių j viNusišypsojęs sukau: Dėdula.
jos namų savininkui susitarė
sas
puses nemirę. .Jie netinka
utšuukiu, kuil esi kvailus, kaip
Imtu aulas, nes labai K,airiai ,V"«U l,uiki» vakarienę lauk-, Pas mus nuujienos tokios: jokiai atsakomingesiiiai vietai!
padarei, nes kitaip būtume ne. ,,a'"i N'1UJ'J Met,b Sako- kad ! Darbui kiek pagyvėjo, bet' užimti. Jei esi katalikas, lai(Tęsinys iš 3 pusi.)
,
; tureli* nei ant gazolino ir a tai [it mus toks į\y kis šioj pa kajungį žmonės buvo suvar-, kvkis katalikišku orgunizuci
i tikėti
lokius jduly-' . .
. ,
, ,
• , . lapijoj ir dvi tu reikia sureng-1 ginflj tai ,o liaKyvi,jilll0 m,ga.
’ | nejaus. budrus IJodula,
tad
Per jas šiandienų gali upii
tokiu,
kad
virt
ilgai
neu?,
į
li|aa
jausli
Yra
l|aug
h
.
be
.
rūpinti visus savo kūno ir dva
... ,
.
....
... gudriai ir padarei. Bedūla vi...
, — „
Anūko taip sugėdintus, IX1.
.
,
...
mirštu. Nuimi savininkui, tai i i«
i sios reikalus. T ik lepšiai, ne
}
>ai nenusigando tų iHinaieių,
’
darbių,
nutarė tyleli, bei širdyje
. .
didelė parapijoj draugija, tat i i» v
.
, . ,
bet man tai jau
t Ik Youngstoun,
y
... kinkos d re-1i .
. r _ 1 •' •'
. J *
(Hilo, I*.' išmanėliai šliejasi prie beuiemunė, kad kas nors
'riesingai,
Dėdula,
turJ
a
*k>kiiii<
s,
kad
nepusidurytn^[
arkau>ikas
į
r
[
<un
|.k Steig- viškų, bespalvių draugijų. Ki?
bėjo.
njis šioje kefionėje atsitiko,
.; ulėm sau gėdos, nes girdėjau, molius aplankė sunkiai serga- kvienas žmogus geriausiai jau
būt. išgąstis išgąstį išvarė;
pavažiavę keletu desėtsveikas ir linksmas šnekučia- kad randauninkui tariasi neuž utį K. Mažuknų. Vėliau apla- eiasi savųjų tarpe. Katalikas
ttylilj. matome l'ordukij šio.,'
į,, -į' linkslnai atleist. Sako, niea randų nen.o-[nks į,; vi(.j
viešnios: B. (irikauskie J visada maloniau [nuleidžia lai
įį skersiu kebų. T rubinu,
kam, tai geriau galim parire, JL ,
Jie ir -u.
M. lutu
Markauskienė,
HtiuMNieue, ginugitui-į! kų katalikų kompanijoje; lie
fordukas nei iš vietos Ke
dyti negu namų savininkai. nfs Nežinau, kuip viešnioms tuvis, pakliuvęs į svetimtau
ldina. Turėjome ir mes su-! Bevažiuojant jau pradėjo ir .Išgirdę dzūkeliai sako: “na,;Pitt8burgh-as p.tinka, bct
čių būrį, tuoj ieško savųjų ir,
Li, nes kelias siaurus ir ne- temti, bet jokio miesto 1 . tai braeie, kati uliosim, tai u- nksniaį
svečiavus pas J. Ba-j suradęs, prie jų prilinųai, kaip
įua buvo [iro ji pravažiuo- miestelio negalime privažiuoti. Uosiui
barčius, V. Marcinkevičius iri bitelė prie medaus. Tikėjimas,
Įunrime, išlipo trys jauni Nesuradę miesto bei miestelio,
X Moterų Si,jungos 23 kuo'j Maž.uknus.
: tautybė, gimtoji vieta kažin
risčiai ir prisiartinę prie nutarėme pas iannerį piasyti pa rengiu card jiarty gruod
North Side randasi socialis- i kaip natūraliai mus suartina.
prašo papirosų ir degtu-: nakvynės.
I žio 17 d. Čia irgi reikia iš an-14 • ,
. , . ..
,,,, ... .... - ......
,
lssikrapstęs is kišenes pa-1 painatv netolį keHo nai,leij į ksto papraktikuot dzūkiškų 1 kurios gyvenft gu kigniaig be I Jauku h. vk>Jla Iuintis pasireiž.
sus ir egtukus Bedūla stojome jr patriubinę pusi-', kiksų, nes, sako, bus gražių Sliūbo> o jų vaikai nekrikšty- kia — rašykimės prie S. L. R.
da vaikisčiui, bet jis vie- Saukc.lne farmerį ir [įrašome, I dovanų.
J. B. Tanikev>ksiug
Vienoj tokioj “apšviestoj” j K. A. Tai mūsų katalikų tvirimti papirosus, rodo Dė-’kad |eistų nunns pernakvotL,
šeimoj per Padėkos dienų dy- tovė. Čia ir dvasiai ramu ir
lu revolveri ir liepia jam',„(}erai,; sako farinerys; «pa.| ŠVENTO KAZIMIERO
kčiai įsismaginta; po to pra- kūnui naudinga.
bau iškelti aukštyn rankas. | s(unikite for(luka gį[iau į kie-l
MOKYKLOS ŽINUTĖS svdejo ,keiksmai,
•,
, . mus-i
. ,
paskui
Gvuodžio 10 d., parapijos
Bala klauso, netiktai ran-<
ir galfeįte -ionai pernak.j
tvnės. Vyras pagriebęs peilį salėje įvyko metinis susirin
b bet ir kojas kelia; panaM ok y klos va ik učiai. uirie,dūrė moteriai, kuri tuojau sukimas S. L. R. K. A. vietinės
I darau aš irgi. Liepia!
T,aut kil,.|da'yvuvi, kumpuzicijų rašyme krjto. žinoma> ttllkSn,aa; su.
kuo[K)s. Apsvarsčius bėgamus
fes-išlipti jš forduko ir kre-į I’a'' mine
Ikišelliils. lindi- tiktai -sami" ''iiimiiv parkui l'aialeij,I
"■
"'? Pagerln,lll,!’ liūgo žirninių, pribuvo policija. reikalus, rinkta nauja valdy
gavo kvietimus dalyvauti pro- Moterį nuvežė į ligoninę, o vy
<rU los į iUC
Į, pasiėmė taipgi ir Dedu- i kambarį, kuriame ?
ba 1934 iii. Į vadovybę pnkliuM
. grainoj, per kuria bus dalinarų
su
peiliu
į
šaltųjų.
Už
keliu
i
vo; Antanas K|asauska.s _
įssutinti
,
,.
.
.
!'laikrodėlį, kurį burding-1Paprašome
v. .
. J mos dovanos tiems, kurie pasavaičių moteris pasveiko, grį; pil.Illt> Karo,is žukauskas taipgi; »_
•
•
,
...
Menė Kristinas prezentui bu l)o keletą . kiausiuiii;
.
‘’
.
I rase geriausias kompozicijas, žy namo, grjžo ir vyras. Dadavus. Man taip pat iškri [sviesto, sūrio ir duonos. Kiau- Programa bu« penktadieni,' )>ar kiek
Tai vice-pirm., Vincas Plėta — ra
net
kvest., kun. A. Jurgutis — ižd.,
kišenius ir ka tiktai rado
Sviež'b fiesta
keletu stiklų “'‘T®“ ’’ '‘'’n-T“- “T“',bisk‘ P™«resyvišku,„as. Ausis
Kazimieras Plėta ir Jonas Dapasiėmė. Iškrėtę liepia l)ia ir’
l)o
*
1 * Auditorijoj.
Tikimės, kad,1
inti ij fonlnk-i
iln no
. ir
. kas met,
, nors vienas
raškevičius iždo globėjui. Kuo
jpu
ionnikų, 1-nl
koi jie
ne- obuolinio skvstimėlio,
.
_ sugulė- ,kaip
liai priklauso apie GU narių.
ms. Ką padarysi, reikia in,e i vi‘‘n<’ lov’L Dėdula tuo- : ir mūsų mokyklos gaus kokių
Tvarka gera ir visį nariai sa
ausyti. Kaip. tiktai jie nu-'.iau P™^jo knarkti, bet mane ; dovanjp
į>lėjo, tai ir mes sulipę į!kas
Pradėjo gnaibyti ir, x Gruo<lžio 7
Tikybiniai susipratę žmonės vo tarpe gražiai sugyvena.
d. gerb. kleforduka
važiuotame to- kandžioti.
w.
j
• draugijų,
,
•• ,kuriose nėra
. ji Kaip
konstituci
1U1UUKU \aziuojame io
. , v vPasidaiau
._ .
, . sviesų,
. | ,bonas išdavė vaikučiams
pažvengia
. \ prisilaikoma
1
nagi, brač, ziunu, kad blakių;.......
„ .
; >
....................... ..... .
. ,
jos ir nustatytos tvarkos, ta
7 ,
v. •
?! liudijimus. Ragino z ir toliau gerbiami jų įsitikinimai, kuv. .
iiiet knibžda. Keletas jų ant'
°
da nebėra už kų peštis.
stengtis siekti aukštesnį mok rios per savo organus - laikaziuojant
Dėdula
sako:
j i
■
.
•
'
Dedulos nosies, apie tuzinas
raseius užgaulioja bažnyčių.
sle laipsnį.
Lai gyvuoja mūsų kuopa sa
, ar neteisybe,
kad
tas[
, , ,,
' ’
[ant kaktos ir ausų, o jis sau
X Vaikučiai su išsiilgimu Į '•'^■'žia dvasiškius, žmonių šl vo naudai ir katalikų visuo
las katinas nrabėgdamas1,
. •
,
! knarkta. Na, manau sau, si o.■9
’
d
’
ns kelių, rodė nelaimę?
iaukia Kalėdų Dieduko. Ka- rdyHe st‘ja Pikt«4
Nie- menės džiaugsmui.
va, tai jau man ne vieta. Su-j
, ~ -------- ‘ ------------ — i
Idar rūsčiau jam atsakiau ,«istū..... dvi kėdes išsitiesiau !ar
Vistiek jie li
ula, esi jau senas, bet kva,-1ma|inll( kai| tos hia
W„ ( kiši i,- laukia. Pažiūrėsimi I
s, kaip balo aulas. Katinas,!
icionai nepasiclo Bet, gudru
prabėgo, ar būtu neprabė-;
mus jų: lipa ant lubų ir šokai
;s, vis tas [tais, tie vagiliai
ant įminęs. Pasidaręs vėl švie-1
itų ištuštinę mums kišenius.
sų žiūriu, kad ir kėdės blusoGruotlžio 14, 15 ir 16 d. f
FELICIJONAS ŽURAUSKAS
jėti į tokius dalykus, [aįi •
' ",is . ...... u40"- TaiI’ vi<» ta-| Dangų-Žengimu parapija, svMirė gruodžio 12 d., 1933 m., sulaukęs pusės am
įa gėda ir sunki nuodėm».« naktele tos braurybėa ka-!kju su visomis Xorth
ka
žiaus. Kilo iš Panevėžio apskr., V abalninku parap.,
nkino ir net akių _ negalėjau ,a|ikiskomi9 draugijomis ren I
Nausėdžių kaimo. Amerikoje išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nuliūdime mylinių moterį Paulinų,
piūrėdama.' Dėdula į rūstų sudėti. Dėdula kaip knarkė,' gia bingo ir kortomis lošimų.
po tėvais \Vezdžiunaitė, tris sūnus: Juozapų, Jųnų ir
veidą* sako: “Bet, tie taip
ir knarkia. Pradedant au-’. Lošėjai
i
,
1
laimes daug gražių do
Jurgį,
dvi dukteris Pranciškų ir Marijonų, dvi mar
Ulllka, gerai padarė, kad šti. piįsižadinan Derintų ir pa- vanų ,,arl.ngill>as jvv|.s Lie.l
čias Agotą ir Heleri, žentų Stanislovų Pribotlzkis. se
sakoj,, apie šios nakties l'S-i tuv„s Sūnų svetainėj, 818 Bei-1
serį Paulinų Norkevičienę, du anūkus Juozajių ir Al
flPRINA NERVUS IR kilis. Dedul.ii liepiau ir palši
. ... r
•
t
girdų, anūkę Marijonų ir daug kitų giminių.
GELBSTI JIEMS ĮGYT savo drabužius iškratęs, kati
Kūnas pašarvotas 4427 Ko. Fairfield Avė. Tel. Larais; prasidės 7:30 vai. Kvie
NAUJA SVEIKATA
tiktai tu biuurvbiii neišsiveš- čiami į šiuos parengimus at-j
fayette 1688. Laidotuvės įvyks šeštatlieni, gruodžio
16 d., iš namų 8:30 vai. bus atlydėtas i Nekalto Pra
fCGA-TONE s'istit ' t a te r us, pu- ti.
silankvti netik visi North Side!
apetitu, stiniuli'uoja prie norin.'zsidėjimo Pan. Hv. M. parapijos bažnyčių, kurioje įveikiino
vhUkinitno orsanus.:
A fi'ilttokėję
UŽ tiakvvnę
b'i- , lietuviui,.
t: * „ vi*ii lipt ir Snnth Kilio
krliia ramų jalcgtt ir putaibo a-k
...
L
IKI 11 BOUIJ1 ?51Ue,
vyks gedulingos pamaldos už velionio sielų. Po puU
sveikatą.
'
domės
j
kelionę.
Pusryčius
nu]
<
fl
i
in
ltnok ir Home 1
Ega-TONE jau yra vartojamas
_
.
Į ©OI1O, Altl\CeS IvOt K
irliOnie i
maldų bus nulydėtas į Sv. Kazimiero kapines.
I 43 metus, pi r t;/ laikotarpi jistarėme V!llg\1l plivažiave ko- '•
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ge’
16 esip* lobai patfi'ibj'nRas sllp• .
, .
•
si* <*<t o.
įbs Ir liRiiigtii nis vyram* Ir tuok| 1101'S miestu bf| miestelį.
.
z,' . .
.
ir pažystamus-mas dalyvauti šiose laidotuvėse.
■h. Ni'pralelskite ne pu maginę t
*
*
His J l'U pirmas inŪSU pUlU. Nuliūdę: Moteris, Sunai, Dukterys, žentas. Marčios,
įA-TOXE. Parsiduoda visose vai•
...
.
»• •
. ,
I
yčiosc. Gaukit, tikri, x'G.\-1 Nilo Spirgučio įiegavoiite jo t pijos parengi mus siais metais.
Sesuo, Anūkai ir Giminės.
E’tokių pastltimj.1 '‘ilstls '
kių žiiiių iš mūsų kolonijos,, Mūsų parengimai visados būLaidotuvėms patarnauja graborius J. F. Eudcikis.
nes nabagas nežino, kur mes! na gražūs ir įdomūs. KudovaTelefonas YARds 1741.
bastomės.
Cibukas 'nota daug gražių ir brangių'

SOUTH SIDE

tegini Lietaviii žinios

Kelvirtadieiiis, gruod. 11, 1933
M __ ————
_. — Praėjusių savaitę širdies Ii- ras ir vaikučiai liūdi, netekę
ga paguldė į patalų Kotryną; savo mainytės rūpestingos gioKurpavičienę. Vienų naktį li-1 bos.
V.
gonė taip buvo susilpnėjusi,
kad prisiėjo šaukti kunigų. Vy Į HLA 11NK11 h “DRAUGĄ

A. + A.
JONAS r. BELL
Mirė gruodžio 11 d., 1933 m., 5 vai. po
piet, sulaukęs 53 metų amžiaus. Gimęs

k„hicagoje.
PaiiKo dideliame nuliudime moterį Amilija, dukterį Bagdonienę, žentę J. J. Ba
gdonu, sunij Pranciškų, marčių ir daug ki
tų giminių.
Kūnas pašarvotas 7033 So. Campbell
Avenuę. Laidotuvės įvyks penktadienį,
gruodžio 15 d,, iš namų 9 vai. bus atlydė
tas į St. Adrian’s, 70-tos ir Talman gat.,
bažnyčia, kurioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas i Šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines,
draugus-ges ir pažystamus-mas dalyvauti
riose laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Duktė, Žentas, Suiius, Marti ir giminės.
Laidotuvėms patarnauja graborius J. J.
BAGDONzAS. Telefonas REPublic 3100,

BRIŪGEVILLE, PA.

STELLA SHATTIENĖ
po tėvais Daukšaite

NORTH SIDE

oporacIJOM, be (švirkštimo. B»>
Hvsrsto r»ollnlo. Gydantis galėsi
tl. po senovei, nebent jau danui
ratas gulėti. Tarn vaistas yra
rald Oll. Gydo greit, malina UIr gėlimą. Nurodymai prie vatr
[•I negelbės aptlekinlnkns grąllhė

Kūnas buvo parvežtas šeštadienį, gruodžio 9 <1. ir
pašarvotas savo namuose 1843 S. Halsted st. Laidotu
vės įvyks ketvirtadiėnį, gruodžio 14 <1. 9 vai. ryto iš
namų į Apveizdos Dievo parapijos bažnyčių, kurioje
atsibus gedulingos pamaldos už velionės sielų, o iš
ten bu- nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Visi u. a. Si -įlos Sliatti'Uiės giminės, draugai ir pa
žįstami esut nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jai paskutinį [latarnaviinų ir atsi
sveikinimų.
Nuliūdę liekame.

Vyras, Duktė, Motina, Patėvis ir giminės.
Laidotuvės,, patarnauju graborius J. J. Bagdonas.

J

YARIGOSE VEINS

lOydomos Nauju Būdu

Persiskyrė su šiuo |t;isaiiliii gruodžio 4 d. 8 vid. ryto
193:! m., sulaukus 30 metų amžiaus; gimus Rusijoj, vė
liau vienų metu amžiaus parvežta Lietuvon ir gyveno
Janapolės parapijoj, Telšių apskrity. Amerikoje išgy
veno 25 metus. Paliko dideliame nuliūdime vyrų Ka
zimierų Kliatlų, dukterį Ireną 12 metų, motinų Oną
Drigotienę ir jiatėvį Ktejxjnų Drigotų, cioeių Marijonų
Bagočienę ir jos vaikus, 3 [aisseseres Joliannų, Sta
nislavų ir (ienoetų ir dėdę J. Daukšų, dėdienę .Julijo
nų Daukšienę ir jų visų šeimynų ir gimines Ameri
koj, 34cioces Lietuvoj ir vienų dėdę ir jų šeimynas.

I ebd'onas Rcpuhlio 3l<h).

SOUIRE EDGEGATE—— Aaytb*a< Tbat Disturbs Pcacc Mutt Be War
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at Lydia E. Pinkham’s
Vegstable Compound
šimtai moterų vai,o. Jis st’p"«wrvas... iluoila i5iicsii| npetl“forlan miegi .. ntlelil/in gnhov
ėjlnti). nugaros -kaudėjimų...
■los dienos pakenčiamos.
nesijauti pilnai sveika |dttlns gyduoles. Nusipirk bu-
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l Cartoon Co., N. Y. .
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Ketvirtadienis, fcruod. 11, 1933

T5 H J U n T S

rs

duug džiaugsmo. Toks kunigui Mat, mūsų parapija nėra
interesavimąsi priduoda orga- skaitlingu nariais, o šiais lal-----------nizacijui pastovumo ir reikš- kais pasitaiko ir trukumų fi
gmedžio 3 ’d., 2 valandų po- ni(.8t Vakarėly sodalicijos na- Hansuose. Tat, parapijos komipiet, ftv. \alentino parapijoje, ,.(-s
padėkos žodžius d r-1 tetas su klebonu, pasitarė su
Spi iugliebl. Iii. J’i ie ple
Brightsvood, Pa., kur klebo- gijos vedėjams ir rėmėjams. Šv. Juozupo draugijos nariais,
nauja gerb. kun. J. Tikutis, į-į /t , ,..... , li:i v; ; kvj(Jkad jie pagelbėtų trumpam lai
ntų dailiu, DuPage apskrity
Gerb. kun. .J. Likučiui
je, 1,045 darbininkai, plikiau
vyko kanoniškas naujai Įsteig
ėiant, šios naujos draugijėles kili jmdengti tų mažų truku
įsajiti unijai, metė darbų, reitos sodulicijus narių priėmi
mų. Draugijos nariai sutiko.
įsteigimas ir vedimas yra pa-l
; kalaudami pakėlimo algų iki
mas. Apeigas vedė ir pamok-i
i> ... :»i .. m
už 1poros dienu klebonas
vestas o..
Sv. Pruneiskaus
Sese-,
89 ccnlų i valandų. Su unijisslų pasakė gerb. kun. Clius.
rims. Vienuolės kaip tik ir ti- gavo žinią, kad vienas tos drMoosmann, generalis dieeezi-i ,.i.
tais, iš darbu pasitraukė ir
ii:-.:- vadovauti.
i
, • m, aka sodaheijai
Ti- gijos narvs
* 1pasėjo
J neužsitikėjos soelaheijų direktorius. Sve.'
.
jimo sėklą tarp kitu narių,
nepriklausanti unijai darbini
v. . ,
,
. ... •
kslnu ta minti pareiškė gerb. 1
i
i
i
t
eiais buvo: kun. J. 5!įsius,
11
°
nkai. Visi tie darbininkui į
įkun. J. Končiui' “Turėdami kurie permainė savo mintį ir
kun. A. Jurgutis ir kun. J.
atsisakė suteikti pagalbų sa
darnų buvo priimti iš pašal
Į dabar lietuvaites vienuoles
Skripkus. Apeigos pasižymėjo
vo pa rupijai. Man prisiminė
privalome susirūpinti, kad jų
pos skyriaus.
tvarkingumu ir dievotumu, . •, • . • ...
•
,
Evangehios
prilvginunas,
kad
......
, .veikimas jaunuomenes aukleJ 1 *
prie kurio jspudingmno durt ..
. .
.
|vžmogus
-------J!—- —
savo dirvoje
pasėjo
• ....
.. . .
j 'jimo sntyj nesibaigtų mokykLIETUVIAI DAKTARAI:
pnsidejo gražiui papuošti ai-1 i :, i . i., i •„ » ° 1
gerų sėklą, bet jam bemiegant
v gera
loję, bet kad jos* galėtų apas1
d
°
pasirėdžiusios mergaitės ir gra. ,
atėjo priešas ir pasėjo raugių.
.......
,
. italauti mergaičių tarpe ir uz
Tel. LAFayette 3037
tonai, švelniom,s
klos sį
„
A.M.D.G. Sv' ')uoza|’°
l*'*’
žus giedojimas, prie kurio pn-Į
_ ____________ ,hi 1901 m. Tos draugijos pa
Future Farmers of Ameri
sidėjo ir pakviestos 6v. Pranstangomis sutverta ir parapi- ca metiniam suvažiavime, Ka
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
ciškaus Akademijos studentė:
ja. Gerai painehu, kada tos ušas City, šis farnierukas M.
X—SPINDULIAI
'draugijos nariai sutarė tverti Dankcnbring, 19 m. amž., iš
To bažnytinių apeigų soda3051 West 43rd Str.
Gruodžio 3 d. bažnyčioje išTada lr us buvau Sweet Springs, Mo., laimėjo
Jietės surengė savybės vakarė
(Prie Archer Avė. ue'oll Kcdzle)
lį parapijos svetainėje. Gerb. i ginkim klebonų kalbant apie minėtos draugijos narys. Su kaipo “star American farmer Valandos:
nuo 2 ik. 8 vai vakaro
Seredomis Ir nedėllomis pagal
kunigų kalbos ir linkėjimai yv Juozapo pašelpinės drau- šaukėm visuotinų susirinkimų. for 1933 m.”
sutarti
Vedėjais buvo J. Sabaliaus-•
teikė
naujoms sodalietėms gijos narių neužsitikėjimų.
kas, J. Bukana. Besvarstant
Phone GROvcblIl 0027
MAŽŲ DIVIDENDŲ PRIE
Valandos: 2-4; 7-9 P. M.
naujos parapijos, tvėrimo rei
GRABORIAITrečiadieniais ir sekmad. susitarus
ŽASTYS
kalų, J. Bukana perstatė pa
kalbėti K. Stupinkų, neseniai
Telefonas YARds 1138
atvykusį iš Tcnnsylvania vals.
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas
LACHAVfCH
6859 80. U'ESTERN AVĖ.
Jis pasakė gražių kalbų apie
Chicago, IU.
IR SŪNŪS
tai ir tapo jos raštininku iš-■ melais, ir gerokas kainų
Graborius ir Balsamuotojas
BOUIevard 7589
LIETUVIS GRABORIUS
Rea HEMiock .7091

ŽINIOS Iš DARBO
LAUKŲ

APVAIZDOS KALNAS

DR. A. RAČKUS

YOUNGSTOWN. OHIO i

| DR. J. W. KAOZEW!GK

STANLEY ?. MAŽEIKA

Patarnauju laidotuvėse knoplgiansta. TllTlO automubiUnS visokiem*
Reikale meldžiu atsIAaukti. o mano
darbu busite užganėdinti
reikalams. Kaina prieinama.
TeL CANal 2513 arba 2519

2314 W. 23rd PU Chicago
1439 S. 49th Court, Cicero, HL

3319

AUBURN AVENUE
Chicago. TU.

I'
garbė parapijos tvėrime ten ny of Northern Illinois ir Teka Šv. Juozapo pašelp. dr-jai. oples Gas Liglit aini Coke Cc-

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS

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

J. F. RADZIUS

LIETUVIAI

DAKTARAI:

Amerikon Liet. Daktarų Draugijos Nariai
TcL Gito, clUll 1393

DR. P. ATKOČIŪNAS •• *

DR. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Vai.: 9-11 ryto 2-4 Ir 7-9 vale.
Heredomia po plotų Ir Nedėldioniai
tik susitarus
2422 W. UAHQUETT£ ltOAD

DENTISTAS
1448 SO. 401 b CT„ CICERO, IM
Utar., Ketv. Ir Pėtn. 10—9 vai.

>147 SO. HALSTED ST., C1UCAG4
Pancd., Sared. Ir 8ubaU 2—9 vid
Dienoms Tel. LAFayette 5793

Naktimis Tel. CANal 0402

Tel. LAFayette 7030

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. F. G. WINSKUNAS

Office: 2643 W. 47th Street

GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

Vai.: 2 Iki & popiet, 7 iki 9 vak
Nedėlioję pagal sutarti

Z

4140 Archer Avenue

Vai.; 2—4 Ir 7—9 vai. vakare

Bes. 2136 W. 24th St.
TeL CANal 0402

Office Phots
PROepect 1028

orriac Tel. ltlll'ublic 709U
ltes. Tel. GHOvebUl 0017
0917 S. WA8HT£.\AW AVli

DR. J. J. SIMONAITIS

Res. and Offi'ce
9339 So. Leavlit SU

CANAL, 0709

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SUKGEpN

2403 W. 63rd St., Chicago

GYDYTOJAS ir CH1RUGAS
2423 W. MAKQUETTE KOAII
Vai. 2-4 ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryt<
Nedalioj susitarus

Pbuoe

CANal 0122

■a

DR. S. BIEŽIS
♦

OFFICE HOURS:

GYDYTOJAS. J r CHf»'JUČUI

Sunday by Appolutment

2201 w. Cerrnak Rc*d

2 to 4 and 7 to 9 P. M.

Valandos

1—3

vak.

ir 7—8

Heredomia ir Nodėliouiis pagal sutari

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

REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Telefonas

ILEPubUc

7898

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.
Ncdėlioniis pagal sutartj
OfLso telcf. BOUIevard 7820
Namų tel. PltOspcct 1930

Tel. CANaJ 0257
Kės.

I’KOspvvt 063a

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

1821 SOUTH 1IALSTED STtifET

Kczidcncija 6C0U So. Artcaia» «vt.
Valandom: Ii ryto Iki 4 popiet

Tel. BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL'IS
DENTISTAS

9

iki' 8:30 vakare

Ofiso: Tel. CALumct 403»
Rcs.: Tel. AEMlovk 6280

įspūdį padarė nariai, perinai-j Ličio
metų divnleinlus.
•
4645 So. Ashland Avė.
liedami savo mintis parapijos
I Tel. Ofiso HOUlcvard 5913—14
Edison
arti 47th Street
Pbouc BOUIevard 4139
Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare
1 Rcz. VlCtory 2343
Palaidoja už >25.00 Ir aukščiau
ltlkaluOSt. Pusilodo, kad dl- | TeopĮet; £Jas Ligi
Seredoj pagal sutarti
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Modemiška koplyčia dykai.
gijos
nariai
miega, kad leido
3147 So. Halsted St.
998 W. IStb St.
Tel. CANal 0174
Chicago. III.
si vienam pasėti tarp jų neužOfiso valandos: 1-4 Ir 9-8 vai. vcJt
. 756 W. 35tb Street
GRABORIUS
Resldenuiju* 041eea: x»3» U. e»Ui
Tel. CANal 9129
sitikėjimo sėklų.
ro.
Valandos: 10—12 ryto
Mūšy patarnavimas
Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 8:30-8:30
Gerbiamieji, parapija yra
visuomet sąžiningas Ir
Heredomia
Ir Nedėllomia pagal sutarti
GRABORIUS
nebrangus, nes neturi
mūsų vvndaržis, kuris turi bū
me Ulaldų ažlalkymnl
DENTISTAS
Office Phone Res. 6107 S. Franciaco
Koplyčia Dykai
dividendui sumažėjo nuo
akyrlų.
ti visuomet gražiai apdirbtas,
Prospect 2230
I’lione Grov. 0951
2261
W. Cerrnak Road
4830 WEST 15th STREET
iš kurio mes imame gausiui
K Nauja, graži ko
(Kampas Leavitt St.)
Cicero, IHinois
.šiuos dividendus
Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto
Tel. CICERO 2199 ir 859-J. vaisių mūsų dvasios reikaluo Kompanija
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
plyčia dykai.
•v
,
...
„
v. v. ,
PHYSIC1AN and SURGEON
se. Tų vyndaržį mes patys su išmokėjo G ir t nuošimčiu , 505S so> Ashland avė., chicago
Nuo 1 į’ltl 8 vakare
4142 ARCHER AVENUE
3307 Auburu Avenue
Hours: 2 to 5 - 7 to 9 P. M.
tvėrėme, tat mūsų šventa prie “prel'erred“ šėlų.
SercdoJ pagal rutartl
Tel. VlRginla 0036
(Ady.)
Sunday by Appointment
dermė
ir
jį
remti
visais
gali-,
GRABORIU8 IR BAIBAMUOTOJAS
Patarnavimas geras ir nebrangus
mais būdais.
GRABORIAI:
718 W. 18th St.
I.VAIBŪS DAKTARAI;
Todėl
patartina
draugijos
.
Tel. MONroe 8377
ORABORIUB IR LAIDOTUVIO
nariams vengti tokių klaidų ir
VEDĖJAS
Tel. LAFayette >579
1646 WEST 46th STREET
Rea Phone
Office Phone
Oflao TeL VlCtory 9899
J. Liulevičius arčiau laikytis prie parapijos.
ENGlewood 6041
Re*. TeL DREzol 9191
Tel. BOUIevard 6203—8412
TRlaugle
0014
Graborius
Kadangi draugija maža ir ne
It
Tei. CICERO S94
UalsamuotojM
gali pati apseiti be kitų pa
Patarnauja
Chi
rapijos narių paramos per ko
SYREVVICZE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
cagoje ir aplellaRusas Gydytojas ir Chirurgas
GRABORIUS
k8Je.
kius nors parengimus, tat vi
7850
So.
Halsted
Street
Moteriškų,
Vyriškų, Vaikų *,
1-Aldotuvėms pilnas patarnavimas
Didelė Ir graži sados reikia turėt mintyje prie
galimas už >18,99
ItOOM
210
visų chroniškų ligų.
Koplyčia dykai
KOPLYČIA DYKAI
vai. 2-4 Ir 7-9 vėl. vakare
žodį:
Kas
su
mumis,
mes
su
1344 R 6Gtb 4 va fli<wro. Th
4099 Archer Ava
Ofisas 3102 So. Halsted St,
jais.
Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs
Kampas 31st Street
Yra tokia pasakaitė:
Vai.: 10—11 v. ryto. 2—4, 7—9 v. »
Nedcliomis ir šventadieniais 10—1U
Menas labai nuvargęs kelei
savo rūpesčius. Pašaukite:
Visi Telefonai: YARda 1741 ir 1742
Ofisas
vis kelionėje, atsisėdo ant kra
4729 So. Ashland Avė.
2 lubos
nto gilaus šulinio ir užsnūdo.
CHICAGO, ILL.
Kad tik plaukas ir būtų įkri-į
OICSO VALANDOS:
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
tęs į šulinį. Bet laimė, paina-,
Nuo 10 IhI 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4
4631 SO. ASHLAND AVB
vai. po pietį) Ir nuo 7 iki 8:20 vai.
čiusi jį, priėjo arčiau palietė
vakaro.
Ned< lioruis nuo 10 iki 12
GRABORIŲĮSTAIGA
Tel. YARds 0994
valandai dieni).
už peties ir pratarė: “Pabusk,
R».: Tel. l*LA>a 3200
LIETUVIŲ
1‘eielonas MIDway 2880
VALANDOS;
2506 W. 6 3 rd St.
tamstele. Jei įkrisi į šulinį,,
Nuo 10-12 v. i/to; 2-2 Ir 7-9 v. «
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
Nedėldienlala nuo 10 iki 12 dieng
tai kaltinsi ne savo neatsar-,
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes
gumų, bet mane!“
Office;
Rea.:
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
PEOspect
2011
BBVeriy
0081
. , .
.
, . „ .
Senas Parapijonas1
no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies.
Dr. JOHN F. RUZIC |Skartytate -r platinkią
Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
gydytojas ir CHIRURGAS
dienraštį “Draugę'’ iii
namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti
2355 West 63rd {Street
i
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą
V.,,
u, p M.
remiate v-sus tuos pro
patarnavimą jum3 visai nieko nereikės mokėti, nežiū
EUDEIKIS ir SŪNUS yra taip arti kaip ir jūsų telefonas..
----------i
fesionalus ir biznierius,
rint į tai, ar jūs ką pirkaite, ar ne.
Nežiūrint tolumo, nėra jokių išlaidų.
Chicago. ,111.
■
•
Ar myli Mariją? Ar nori a
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
Phone: HEMiock 6700
1 kūne garsinasi jame.
EUDEIKIO 30 metų ypatiškas, atsakantis patarnavimas
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu
pie Ją pasiskaityti gražu,
yra patenkinęs tūkstančius šeimymi.
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
Vienintelis
Lietuvis Graborius vartojantis modernišką,
skaitymų? — Jei myli ir no
Dėl germenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
elektros varomą grabvežimį su Šoninėm durim, ku
ri apie Ją daug — daug gra
sitės kur kitur.
rios palengvina grabų įkėlimą.
žių dalykų išgirsti, tai būti
Jeigu didžiuojatės dailumu ir taupumu laidotuvių — pa
Kapitonas
Specialistas il
nai pasiskaityk ką tik išėju
šaukite REPUBLIC 8340, ir persitikrinkite.
Pasauliniame kare
Rusijos
šią iš spaudos knygą, vardv
GY1H1 VIHAR LIGA8 VYRŲ IR MO1ERU _PKR 98 MF'TrS NBSIURnra
• SVEIKA MARIJA!“
:
KAIP I.8HI8EI4ML81O8 Ir NKI*GYDOM08 JOS FRA
Iš kun. A. Stolž o raštų be Į
8perlall8kal gydo llgss pilvo, plaučių, inkstų Ir puslėe, utnuodijlmg krau
JŪSŲ GRABORIUS
jo, odos. Ilgas, žalsdas. reumatlsmą. galvos skausmus, skausmus nuwtuviškai parašė Kun. Antanai
roja. kosėjimą, gerki, s sksudėjlmg Ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti at
Didysis Ofisas
5340 SOUTH KEDZIE AVENUE
galėjo jus Ug’dytl, ateikite čia Ir persitikrinkite kg Jis jums gali padr>Petrauskas, M. I. C.
rytl. Praktikuoja Dar daugeli metų Ir lAgydd tūkstančius ligonių. Patail'u
VISI
TELEFONAI:
REPUBLIC
8340
.
mas dykai
O PI KO VALANDOM: Kasdle nuo 10 valandos ryto iltį ?.
4605-07 South Hemiitage Avenue
DRAUGAS PUB. CO.,
valandai Ir nuo i—t valandai vakare Nedė^omla nuo 11 ryto Iki 1 wt
(Neturime sąryšių su firma tuo pačiu vardu)
W«WT «4'h BT.
hamoM Keaiar Ava.
3eL ORAwford SRh|
2334 So. Oakley Avė.
X
TEL. CICERO 1927

i

DR. A. G. RAKAUSKAS

A. MASALSKIS

i DR. A. J. BERTASH

ANTANAS PETKUS

DR. G. 1. BLOŽIS

DR. T. DUNDULIS

DR. J. SZUKIEWIGZ

SIMON M. SKUDAS

I.J.ZOLP

J.J.BAGDONAS

h

DR. A. R. McCRADIE

DR. A. A. ROTH .

DR. CHARLES SEGAL

Didžiausia ir Seniausia

DR. MAURICE KAHN

Tel. RE P. 3100

SVEIKA MARIIA! i

SENIAUSI LIETUVIO GRABORIAI CH1CAG0JE

Daktaras

Eudeikis

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS

O

vi

WISSIG,

i

c rsnniB

o

C H I C A G O I E

Ketvirtadienis, gruod. 14, 1933

tyti jau išnikusiems starame, jo vidurinėj day j- latiniam teatrui, atiduota tam .miestui 40,GC|3 rub. 5 kap. Pa
MELROSE MK, IL K-fc
žiūrovams veikalus, yra pra- taisyti didlelę — dviejų švie- pačiam rangovui Puškanceriui’į Inas nuo teatro su sodu, pagal

Penktadienį, gruodžio 15 d., vartų “pnsikusti po teatro pa- sų nušviečiamų — svetainę 13 j kuris ir ėmėsi darbų 1891 me-1 padarytų su Šumanu sutartį,
tuo labiau, kad su xl9 sieksnių teatro vaidinima- tų pavasarį, prižiūrint inžinie-1 buvo " 4,000 rub., o išskaičia; mųjų daiktų, kurie galės ii 7:30 vai. vakare, ftvenč. Panc- matais’
riui arbitektoriui Golinevičiui vus būtinas išlaidas išoriniam
igiau išbūti. Visi dalykai bu- lės
Karmeliaus svetainėje,! jais nšasi jau lygus skaičius ms ir koncertams.
skuitlinė
40-ti
metai,
kurie
juu
Darbai buvo pavesti atlikti ir tarybos paskirtai tam tik-Į remontui ir apdraudimui nuo
vo priduoti vietinėms seserį-j 1109 N. 23nl Avė. ruošiamas
yra
praėję
nuo
to
laiko,
kai
rangovui Puškunceriui ir bu rai komisijai.
| gaisro — nemažiau kaip 3,00(1
ms.
Į gražus, tlraugiškas programas
dabartinio
mūsų
teatro
pinnie
vo
pradėti
1890
metais.
Tuos
Rėmėjų 1 skyrius ir seserys — buneo party. Laimėtojas
Pagal darbų baigimo eigų>ru^- per metus, arba daugiau
ji
pamatai
turėjo
ant
savo
pe

darbus
bedirbant
prireikė
pa

dėkingos visiems aukotojams- pirmų dovanų gaus $5 pini
miesto valdyba pasirūpino ir kaip 9-ni n uos. išleistam mies
čių
šių
mano
įstaigų.
keitimų
ir,
peržiūrint
jų
su

uns, P. Kil-* gais. Kitiems laimėtojams bus
apie teatro vidaus įtaisymų: to nuosavam kapitalui.
X Gruodžio 1(1 <1., Šv. Kry onis: VV. Kareivams,
Kiekvienam
žiūrovui,
kuris
manymų,
kilo
mintis
pritaiki

Arėjas Vitkauskas
įteikiamos
dovanos
gražiais,
žiaus vyrų dr-ja eis išpažin mitz’ams, E Ogintienei, E.
buvo įgyti baldai ir kiti upyper būsiantį sezonų lankys nti minėtas trobesio vidurines stovos dalykai žiūrovų svetai
ties, o sekmadienį rytų -ben Gedvilienei, M. Sudeikienei, naudingais daiktais.
Valstybės Teatrų, bus įdomu dalis nuolatiniam teatrui, pa- nei ir fojė, baigtas pylimas
V. Katauskienei, P. Meškiedrai prie šv. Komunijos.
DVASIŠKO TURINIO
Hį vakarų rengia Melro.se
nei, E. Jurkienei, M. Janušau- Pulko Marijonų Rėmėjų pir štai kas apie jo tėvų, (nes se imnnt. šiam reikalui tam tikrų aikštės, paskirtos teatrų pri
KNYGOS
X Gruodžio 1/ d., 7:30 vai. i
.
, .
.
,
..
.
skienei, P. Turskienei, S. ši- mas skyrius, kurs labai ener nasis trobesys yra perstaty sumų pinigų iš vietos vaikų važiuoti nuo buvusios Didžio
Gyvenimas Šv. Stanislova
Ra kare, parapijos saieje bus1
prieglaudos.
mkienei, J. Dautenienei, L. gingai darbuojasi programo tas), sužinoti.
sios Sodo gatvės pusės, ir pa Koskos. Kaina............. . 20c
j< lomus vakaras — buneo paLaurinskienei, O. Kalvaitienei, pavykimu. Melroseparkiečiai I Buvęs reikalas pastatyti te- , Toks sumanymas buvo tary daryta nauja tvora šonuose.
Išpažinties Paslaptis. ...75c
irty parapijos naudai. Vaka
J. Žakui, AT. Laurinskaitei, S. lietuviai organizuotai ir suta-.ftLro trobesį Kaune, vargu ar bos svarstytas ir priimtas. Po Trobesio pastatymas ir visi “DRAUGO” KNYGYNAS
rui vadovauja žymi biznierka
to buvo imtasi, dalyvaujant
B. Zubienė. Žmonės sako, kad Juigaitei, J. Razbadauskaitei, ,.įjnaį darbuojasi, nes jie su- 'reikalingas ypatingų išaiškini inžinieriui arbitektoriui J. N.1 svarbiausi darbai baigti 1892 “DRAUGO” KNYGYNAS
mt. sausio mėnesį, po ko teat
kad
2334 So. Oakley Avė.,
©t si lankę į buneo gaus gerų |B. Kalvaitei, M. Šetkaitei, E. j pranta vieningo veikimo nau- mų. Gana pastebėjus,
j Ogintaitei, O. Naznienei, A. (jingU111!j į,, kilnių darbų svar- Kaune teatro vaidinimai bū Golinevičiui, sudaryti teliniš-| ras su sodu išnuomuota pirk
Chicago, III.
dovanų.
I Abaravicienei, O. Kveeinskie- j,un)„ (j<>ro pasisekimo. Rep. davo daromi pirma vadinta kų projektų ir sųmatų, o tup liui J. A. Šumanui.
X Pas mus ne juokais pra 'nei, E. Nikiui, O. Snulienei, E. Į
___________
me Liepojaus viešbuty, o pas- tarpu susižinota su vaikų prie
Teatro atidarymas įvyko
dėjo dirbti katalikiškos spau
i Tatarienei, M. Malakauskienei
kai miesto sodo sename medi glaudų globojimo centru dėl 1892 metų sausio mėnesio 9-tų
dos, o ypač. dienraščio “Drau
pinigų paėmimo.
A. V. Jurgaičiui, A. Razbaniame paviljone. Miesto tary
dienų, dalyvaujant gubernato
go” platinimo darbų Karolis
dauskienei, M. Jurkienei. R.
ba, visiškai suprasdama, ko Prieglaudų globojimo pirmi riui, vietos aukštajai valdžiai,
Raila. Linkime jam “Draugo” Ogintui.
kios svarbios visuomeniškos ninkas, Kauno gubernatorius, miesto galvai su tarybos na
konteste pasiekti pirmųjų vie
Pereitų sekmadienį Jos. F.
tikras valstybės patarėjas N.
Rėmėjos tų vakarų žaidė bu Budrike radijo ir rakandų reikšmės ir įtakos turi teatriais ir daugybei publikos. Pa
tų.
ras,
1887
metų
pradžioj
nuta-j^*
Klingenbergas
padėjo
teat

statyta garsi Gogolio komedi
X Parapijos mokykla ren neo ir visus pavaišino grad- krautuvė, 3417 S. Halsted st., P“
re
pradėti
jį
statyti,
bet
miespastatymo
mintį
įgyvendigiasi iš anksto prie nepapras žiu užkandžiu.
davė puikių lietuvių radijo I to kasoj nebuvo reikalingos.11^ ’r globojimo centro, buvo ja “Revizorius”.
Teatro pastatymas su rei
tai gražaus v akaro, Kalėdų an
Komisijoj buvo: E. Gedvi- programų iš stoties WCFL, itam sumos (iki 50 tūkstančių Perkelta miestui be grųžinimo
kalingais įrengimais kainavo
trų dienų, parap. salėje Mo- i lienė, E. Ogintienė, E. Ogin- nuo 1 iki 2 vai. popiet. Be
rublių, — to laiko pinigais sųlvgos 8,250 r. sumų.
kytojos seserys Kazimierietės, taitė, M. Sudeikienė, B. Kal- dainų, Makalai, kaip visados,
Einant p. Golinevieiaus su
THE BRIDGEPORT
įskaičiuojant).
daug dirba bemokindamos vai vaitė, J. Razbadauskaitė.
sudarė gyvų vaizdų ir apie Al
KNITTING SH0P
Ieškodama būdų surinkti te darytu ir nustatytu tvarka
kučius programai, kad visie
donos
likimų,
tur
būt,
sužino

Rėmėja
Neriam plonus ir storus vil
praėjusiu projektu, buvo nu
& up
ms patiktų. Įžanga bus 50c.
sime ateinantį sekmadienį. Ha atrui pastatyti reikalingų su spręsta įtaisyti trobesio vidu nonius svederius dėl vyrų, mo Pcrmanent $1.50 Phono
CANal 4674
mų,
taryba,
vienu
laiku,
—
Speclal izing In Pcrmancnt Wavlng
terų, merginų ir vaikų.
rmoninga Budriko radijo or
X Girdėjau, kad kai kurie
rinėje dalyje teatrų su žiūroand complete Benui y Service
Neriam vilnones pančiakas
2302 8. LEAVITT ST.
kestrą tikrai šauniai pagrojo kaip liudija jos nutarimai iš
vestpulmaniečiai,
mylintieji
svetaine
trimis
jarusais
N. Drumsta. Prop.
Chicago
1887
metų
kovo
mėnesio
7-tos
v
”
dėl
moterų
ir
vyrų.
Taisom
keletu gražių numerų.
muzikų ir dainas, žada vykti
(aukštais)
500žmonių,
įtai

senus svederius.
dienos ir balandžio mėnesio 29
į K. Pažarskio rengiamų kon
sant
scena
nuo
buvusios
DiAtdara ir šventadieniais.
Per programų įimtų piane- f]jPnos> — bandė net pasinauF. SELEMONAVIČIA
certų, kuris bus sausio 7 d.,
Šv. Kazimiero Akademijos šiinų apie didelį prieškalėdinį doti iš valstybės lėšų padaro- džiosios Sodo gatvės pusės.
ADVOKATAS
504 W. 33rd St., Chicago, UI.
buvusioj Meldažio salėje. Dai Rėmėjų 3 skyrius ruošia va išpardavimų nupigintomis kai105 W. Monroe St.. prie Clark
ma, be nuošimčių, paskola 55
Tno pasirėmus, baigti pra
Prie Normai St.
Telefonas HTAte 7660
nininkas K. Pažarskis nekar- karų gruodžio 17 d., parapi- minus radijų, rakandų ir ki- f rub., atlyginant jų dalimis dėtų trobesį, pritaikant ji nuo
Valandos » ryts iki 6 popiet
Pilone Victorv 3486
tų mums padėjo programų is- jos svetainėj ir parapijos nau tokių daiktų Budriko krautu- p
2201 W. Cermak_ Road
er |am tikrų laikotarpį; bet
per
pildyti. Užtat verta .11 parem- dai. Komisija deda pastangų, vėje. Taipgi primintina, kad padaryti tuo reikalu žygiui
Panedėlto. Seredos fr PėtnyCloc
vakarais • Iki S
ti.
Rep. kad vakaras pavyktų kuoge- kita Budriko radijo programa nn^j^tesTiiosioR vyriausybės taTelefonas CANal 6122
PERKAM
t? r>
INSURANCE
r
Namai: 6459 8. RookweU St.
__ i:. •»iš _i_x:
_ •fiTllr.v'i
-_
n k .
r <PlLTKII:WICZS(griausiai. Bus žaidžiama kau- šiandie
stoties
WlfEC,—rfuo
UtarOlbko. Ketverge Ir 8ubatos
rpe nedavė pasėkų, ir dėl to
1 Lietuviškus
NOTARY
Vakarais 7 Iki •
lėliais (buneo). Dovanų bus 7:30 iki 8:30 vakare.R. teatro pastatymo sumanymas
Telefonas REPublIc MOO
BONUS
^HORTCAfiEBAHKERSjk.
PUBLIC
daug. Kviečiami parapijonai
prieš norų buvo atidėtas.
atsilankyti.
Viena iš jų
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
Į Paskui po trejų metų, kai

ŽINIOS Iš šš. PETRO IR
POVILO PARAPIJOS,
WEST PULLMAN

RAŪIO

ŽINIOS IŠ ŠV. MYKOLO
PARAP., NORTH SIDE

IŠ ŠV. KRYŽIAUS PAR
TOWN OF LAKE

Šv. Pranciškaus Rėmėjų 3
skyriaus priešmetinis susirin
kimas įvyks gruodžio 14 d., 7
Tai. vak. Gerb. pinu. M. Suieikienės name 1632 W. 46tb
St. Visi nariai ir narės nuo
širdžiai kviečiami ateiti, nes
turime daug svarbių reikalų
svarstyti. Atsiveskite ir nau
jų narių.
Raštininkė

Gruodžio 7

įvyko Šv. K.
A kad. Rėmėjų 1 skvr. ‘food
shower” scsut’ms. Parengimas pavyko. Geraširdžiai ir
rėmėjos prinešė da.'g valgoGRASINA CARNERAI

JOHN B. BOROEN

LIETUVOJE

Kurios apsiėmė paprašyti arba pačios kų paaukoti dėl
seserų Kazimieriečių pantrv
party, malonėsite tai padary
ti šių savaitę, nes diena pas
kirta 15 d. šio mėn., o 16 d.
reiks aukas pristatyti į vie
nuolynų.
V. Daugirdienė

baigėsi sutarties terminas, pa
darytas su miesto sodo nuoVALSTYBĖS TEATRO PA muotoju, Rudilfu, miesto val
dyba pareiškė reikalingumų
MATAMS KETURIASsodų sutvarkyti, jį išplečiant
DESIMTS METŲ
----------iki buvusios Didžiosios Sodo
(Žiupsnelis žinių iš dabartinio gatvės ir pritaikant pagal ga
niusi) Valstybės Teatro
limvbę miesto gyventojų paatsi radimo istorijos)
togumams ir reikalavimams.

DRAMA AKADEMIJOJ

Tuo laiku, kai po vasaros Drauge su tuo buvo nutarta j
pertraukos vėl ima veikti mū- perstatyti buvusių sode duo- Į
sų Valstybės Teatras, ruošda- nos kepyklų į paviljonų ir pa-

Kad davus progos kitatau
tėms veikti Šv. Kazimiero akademijos auditorijos scenoje,
**‘1 savaitę du sykiu vaidins
anglų kalboj garsių sesers Do
natos, I. H. M., vienaveiksmę
j kalėdinę dramų “Tlie King’s
Juggler” (“Karaliaus juokda-

PRISIKASYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ

Geriausios Anglys Už
Žemiausias Kainas

TEIKIMOIMr PAMATUOTAS BIZNIS

Tel. LAFayette 1083

2608 WEST 47th STR.

TUMONIS GOAL CO.
12132 UNION AVĖ.
Chicago, III.

Mes pakartotinai kreipiame jūsų atydų į įvairų patar
navimų, kuiį mūsų įstaiga teikia:
Priimame mokesčius gazo, elektros, telefono, vandenio
bilas ir morgieių kuponus.
' Išrašom apdraudas ant namų, langij ir automobilių.
Darome pirmus morgičius ant namų.
Parduodame Money Orderius.
Darom kontraktus pirkime ir pardavime..

Phone PULlman 8296
Dabar laikas prisipirkti
anglių dėl žiemos

Rea. 10742 S. Wabash Avė.
Phone PULLman 8092

UNIVERSAL MORTGAGE & INVESTMENT CO.

“Draugo” Kalendoriai
Gatavi

G. A. SUKYS

W. M. ANTONISEN

3320 S. Halsted Street

Tel. Yards 5215

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.
Chicago, III.

JOHN A. KASS

rys”).
Pirmas perstatymas Įvyks
penktadienį, gruodžio 15 d., 3
vai. popiet vaikams. Įžanga
vaikams 10c.
Antras perstatymas suaugu
siems bus sekmadienį, gruod.
17 d., 7:30 vai. vakare. Įžanį ga tų vakarų visiems 50c.

Gražūs, spalvuoti su naujais paveikslais, “Drau
go” sieniniai kalendoriai jau atspausdinti ir gali
ma gauti pas visus agentus. Kalendoriai labai
tinkama dovana pasiųsti į Lietuvą saviškiams.
Šįmet “Draugo” kalendorių atspausdinta ap
ribotas kiekis. Kalendoriai bus duodami ir siun
čiami dovanai tik nuolatiniams “Draugo” skai
tytojams. Naujai užsisakiusieji “Draugą” 1934
m. taip pat gaus kalendorių dykai, šiaip kalen
Kaip jau buvo minėta, Mot. dorio kaina 25c visur, taip Amerikoje, taip Lie -I
Sų-gos 2 kp. buneo party j- tuvoje.
vyks šį vakarų (gruod. 14 d.),
Visi “Draugo” skaitytojai, kurie nori gauti
7:30 v. v., Šv. Antano parap.
svetainėje. Nuoširdžiai kvie- dovanų kalendorių, prašomi pasiskubinti atsitei
Unkas (!rabowakis, kori. fian,e vi,us
»«- sti užsilikusias prenumeratas. “Draugo” agentai
v*
*
’ •
•
•
t
i
gražių
dovanų,
kuriu
didžiuvisose kolonijose daro pastangų, kad iki Naujųjų
siuo metu treniruojasi Lonuo- *
......
ma rankų dirbiniai.
ne grųsina Carnerai atimti pa
Metų užbaigtų senas sąskaitas su savo kostumeTaipgi kviečiame kitų kp.
saulinį
bokso čempijonatų.
riais. Kaip žinoma “Draugas” metams kainuoja
Grabowskis 7 pėdų aukščio ir, Riy-gieteR atvykti. Ta.s suRtip06.00; pusei metų 03.50; trims menesiams 02.00;
sakoma, nepaprasto stiprumo rintų mūsų draugiškumų.
vyras.
Komisijai 1 menesiui .75c. Pavienis numeris 3c.

AGENTŪRA

LAIVAKORČIŲ

(KAZAKAUSKAS)
'Laikrodininkas, Auksorius
ir Muzikalių Instrumentų
Krautuvininkas
DVI KRAUTUVĖS
Abiejose dlde,(ausis pasirinkimas
Bodu. dolmantų,
visokios rOSIes
laikrodžių Ir muzikali*)) Instrume
ntu Taipgi taisome visokius laik
rodžius. muzikalius Instrumentus
Ir akinius prltafkome.
Tur,h 24 metus patyrimo

4216 Archer Avė.

cicerF

Tel. Ijifayette 6617

2049 W. 35th St.
Te\ iJifayette 6615

A. F. CZESNA’S BATHS
TURKIŠKOS, RT RT6KOR RfTT.nCRTKftS VAKO8 IR E1.EKTRO8
TREATMENTAI
•vedlSkl mankltlnlmal Ir elektros masažas

Treatmentat visokių Ilgi), reumatizmo, nervų atitaisymo, žalčio
Ir taip toliam, su elektriniais prietaisais Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmentat.
Mlnerallnėa, sulferlnės vanos duoda didžiausių kraujo cirkulio*
ctJa, kuomi galima Ižslgelbėtl nuo visokių Ilgų.
Kambariai dėl pergultjlmo.
.
Moterų skyrius atdaras Utarnlnkals nuo I Iki II vai. naktlee.

1657 W. 45th Street
Kampas 80. Paulina Rt.

I
f

Tel. Rmilevard 4562

Katrie perkate anglis IS dratvertų, siųskite juos , CRANE
C(lAli CO. Gausite geresnes
anglis, už mažiau pinigų.
Poeahontas 61. R. tiktai $7.00
tonas.

PEOPLES GOAL CO.
Visados Garantuojame ko
kybę ir teisingų vogų.
Yardas ir ofisas:

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

Galite nusipirkti daugiau
anglių žemesne kaina iš
Peoples Coal Co.
I, 2, or
4 tona
S lons or more
$7.76
$7.16
$5.75
$5.46
$6.76
66 25

Poehy M. R. .
Kent. M. R. ,
Lump ...............
Black Band
Bgg
.................. $6 50
Ltimp .................... $6.75

$8.00
86 25

