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VARŠUVA NETURI
PULASKIO GATVES

VARŠUVA, gr. 27. -filicagoj gyvenantieji lenkai su

to miesto majoro pagalba
Crawford avė. sugebėjo pa
keisti Pnlaskio vardu. Tuo
tarpu Varšuvoje nėra gatvės
I Pnlaskio

vardu.

Vadinasi,

LONDONAS, gr. 27.
—Į PARYŽIUS, gr. 28. —Va-j Pnlaskio vardas lik svetur
Tuoj po Naujų Metų prasidės' kar palaidotos pereito šešta- i pagerbiamas.
Patys varšu-

PRANCŪZIJA

| LIETUVOJE

--- ------DAMASKAS, Sirija, gr.
PASŲ KLASTUOTOJŲ
27 . — Prancūzija nori pada
BYLA LIETUVOJE
ryti 25 metams sąjungų su
Sirija.
Si r ijiečiai tautinin KAUNAS. — šiomis die
kai prieš tai protestuoja vaik nomis Kauno apygardos tei
štynėmis ir riaušėmis.
sme prasidėjo garsi pasų klaKaltinamųjų
Po kuro Prancūzija labai stuotojų byla.
shole yra 18 žydų ir 10 lietu
kruvinai valdė Siriją, o da
viu.
Pagal kaltinamąjį ak
bar nori sąji|Hgos.
tą žymiausi kaltininkai yra
———————— ■ -———
Ravelis, Tembė, Savinas, Kin
kas ir S. Levinas.

3c ▲ O O P Y
t. 1878

Telefonas: Ganai

METAI-VOL ZVD
7790

NAIKINA MOKESČIUS UŽ NtKILNO
JAMAS SAVASTIS
ŠALTIS TRUMPAI SPAUDE CHICAGĄ;
ATEINA KITAS

Iš Springfieldo pranešta, , Vakar rytą Cbieagą ištiko
kad Illinois
valstybės mo tikras šaltis. Rytą buvo dau
Anglijos Lietuvos derybos ; <nemo
<Henio įvvkusios geležinkeUo! vicf‘iai Ktebisi
dvykiu.
kesčių skyrimo boardas, ku giau kaip 9 laipsniai žemiau
dėl prekybos sutarties suda
rio pirmininku yra pats gil 0.
katastrofos ties Langny au
rymo.
Bendra derybų vaTas buvo -tik trumpam, lai
bertui! orus, panaikino visus
č *
dovvbė yra anglų prekybos kos,.
kui.
Vakar popietį šaltis at
valstybei n. .kainus mokes
Pamaldose ir laidotuvėse
1923 metais minėtų asme
miiiisterio rankose.
Tačiau
čius už nekilnojamas savastis. slūgo. Pereitą naktį jau ne
nų iniciatyva buvo sudaryta
pačioms konkrečioms dery dalyvavo Prancūzijos prezi
siekė 0. (Vis gi buvo gero
organizacija pasams* ir įvai Šis 1 .on rdo n usprend i inas kai šalta.
boms vadovaus Colville, ku dentas Lebrun, ministerių ka
riems dokumentams klastuoti. ims jau veikti 1934 metais.
ris tarsis su prekybos minis- bineto nariai ir tūkstantinės
šiandien numatoma dau
Po didžiojo karo naujai susi Valstybei ikišiol mokėta po giau sniego. Kaip sninga, tai
teriu visais svarbesniais poli
minios.
kūrusiose valstybėse atsirado 50 centų už kiekvieną 100- do- ir šaltis puola,- Sniegas retai,
tikos klausimais.
Oficialiai
paskelbta,
kad
daug žmonių be jokios pilie-Į lerių -turto įkainavimą.
Šiandien Anglija turi su
kada draugaujasi su šalčiu. žuvusiųjų
skaičius
pasiekė
tvbės. Lietuvai susitvarkius,
Estija derybas dėl prekybos.
Tai pirmasis šioj valstybėj
Chieagos apylinkės vakar
i 202. Kai kas reiškia baimės,
imta ir pilietybė tikrinti, sve tos rūšies įvykis per 115 me rv>ta buvo dar smarkiau šal• €
timšaliai išsiuntinėti, ir tt. Ta tą. Gubernatorius sako, kad čio ištiktos.
NENORI BETARPIŠKŲ i kad gal dar ne visi žuvusiųjų
Vietomis buvo
, lavonai surasti suskaldytuose
eiau daug kas norėjo Lietu panaikinamų mokesčių vietą iki 14 laipsnių žemiau 0.
DERYBŲ
I geležinkelio vagonuose.
voje lengvai pelnytis, tai užims imami
mokesčiai už
Praneša, kad ateina kitas
I
ir buvo gyvo reikalo pardavimus.
jiems
PARYŽIUS, gruodžio 28.Prieš pat laidotuves iš are
šaltis.
Lietuvoje gyventi. Kitų bu
Prancūzijos ministerių kabi što paleista garvežio inžinie
4.
vo priešingi interesai: dau
netas vakar nusprendė, kad rius ir kurentojas. Įrodyta,
KUN. JURGAITIS IR VĖL SERGA
guma žydų jaunuolių, vengda
Prancūzija nieku būdu netu kad jiedu nekalti. Geležinke
LIGONINĖJE
mi karinės prievolės, norėjo
rės politinių, nė kitokių be lio signalas neveikė — buvo
iš Lietuvos pasprukti, todėl
tarpiškų derybų su Vokietija.' SUgCdes.
lšnaujo susirgo ir guli A v. j KOMUNISTŲ PROPA
buvo reikalingi užsienių pasų.
Pažymėta, kad jei Vokietija
Italijos premjeras diktatorius Mussolinjs patikrina pui
GANDA
nori tokių, ar kitokių su pran SUMINDŽIOTI 7 ASME- kų kviečių derlių savo krašte. Ačiū jo pastangoms, Italija Bliv<j dirbami įvairių rūšių Kryžiaus lietuvių ligoninėje
kun.
Jurgaitis.
Liga
reika

cūzais derybų, ji privalo tai
dokumentai, už ką geroko pel
jau nereikalinga kviečių importo.
NYS
lauja ilgesnio gydymo ir ligo Angliška spauda praneša,
no turėta.
atlikti per Tautų Sąjungų, ar
, ¥ -r «. * "> » #
” - <4
niui yra patarta persikelt! j1 kad komunistų propaganda
ba per kitą kokį tarptautinį
PIENO IŠVEŽIOTOJAI
MANILA, Filipinų salos,
Kad viskas sklandžiau ei- sausesnį klimatą. Kunigas
valstybių organą.
vyksta visam krašte, nepai
gr. 27. — Salos Leytę mieste
REIKALAUJA KONTRAKTO
tų, klastuotojai sau talkon Jurgaitis dar laimi jaunas,
per pamaldas Kalėdų vidu
j pasikvietė tuometinį užsienių > j0 gausingi
prieteliai jam sant komisaro Litvinovo už
BOLšEVIKAI GELBĖS
naktį ties altorium užsidegė
Pieno' trustą sudarančios SUGRIAUTA AMERIKO į pasų skyr. viršininką Jasiu-1 jjnkj jr meldžia greito pagi- tik ri n irro, kad čia propagan
DARBININKAMS
keli popieriniai pagrąžinimai. didžiosios Ghieagos kompa
kaitį, paskiau Zubricką ir ki-i jįmo
da bus nutraukta.
NIŠKA Misija
Bažnyčioje pasireiškė pasiau- nijos yra priverstos mažinti
tus, bet kriminalinė policija
MASKVA, gr. 27. — So ba. Septyni asmenys negy- pieno kainą, kuri šiandien yAVASHINOTON, gr. 27.— šią dalyką susekė ir iškėlė by
UŽDARYTA 12 SMUKLIŲ
SUSIRGO SESELĖ
vietų vyriausyliė nusprendė j Vai sutry pta. Liepsno? tuoj ra 11 centu kvortai,
- ;
T la” Iš Foočoyvo J. Valstybių kon lą.
M. VIVIANA
1,500,900 komunistų darbiniu- buvo užgesintos,
atsižvelgus, pieno kompani sulas Burke praneša, kad ki
Miesto majoro Kelly įsaky
(Naujausiomis
žiniomis,
kų ateinančiais metais skirti
jos savo organizuotiems iš- nų vyriausybės lakūnai ten
mu
Chicagoj uždaryta dvyli
kaltinamieji nubausti knieti).
Buvusi cicerietė seselė M.
dirbamos žemės sklypus, kur 7 KOMUNISTAI NUBAUS- vežiotojams siūlo sumažinti
sugriovė vienos amerikoniš
Viviann serga ir yra slaugo- ka smuklių.
jie galėtų vasaros metu prisi-Į
qp| MIRTI
savaitinį atlyginimą nuo 40 kos misijos patalpas svaidy
MŪSŲ PRAMONĖ AUGA. jama Sv. Kryžiaus lietuvių
auginti daržovių.
iki 30 doleriu.
dami bombas į priešų pozici
----------1 ligoninėje.
Seselė visų pir- KAUNE BUS IR MEDINIŲ
Iš kalno pažymima, kad tos
SUMEN, Bulgarija, gr. 27.
jas.
Pačiam
miestui
padary

Išvežiotojai turėjo susirin
Per paskutinius 3 mėnesius ma buvo ištiktai šalčio, iš
GATVIŲ.
varžovės iš jų nebus atimtos. —
propagandą bulgarų
kimą ir nusprendė griežtai ti dideli nuostoliai. Žuvę a- Lietuvoje įsisteigė 8 pramo- kurio susidarė komplikacijos
kariuomenėje teismas nubaupie 50 kinų. Daug sužeistų nės įmonės, į kurias investuo-1 palietusias plaučius.
LietuKaune šiuo metu pradiKa
TŪKSTANČIAI NETEKO dė 7 komunistus mirties bau priešintis atlyginimo mažini
jųmui.
Nusprendė,
kad
unijos
tas
kapitalas
yra
310
tūks.
j
vių
visuomenė
apgailestauja,
pregnuotomis
kaladėlėmis,
DARBO
sme, o 18 kitų — kalėti.
viršininkai padarytų su kom
tančių litų. Praėjusiais me- kad taip jauna mokytoja turi tuoja apie 17 lt. Kaladėles
PRIEŠ TARNAUTOJŲ
panijomis kontraktą, kurs il
tais tuo pat metu buvo įsteig- būti ligos priversta nutrauk Tokio grindimo kv. m. kaš
BERLYNAS, gr. 27. —Pa
KOLUMBIJOJ NULINSTREIKĄ
gą laiką, tik pamėnesiui at
ta 27 Įmonės su 2 mil. litų, o ti savo kilnų darbą ir mel- tuoja apie 17 lt. Kaladėlės
naikinus spaudai laisvę Vo
ČIUOTAS NEGRAS
naujinamas.
Išvežiotojai
užpernai 40 įmonių su 9 mil. dzin Visagalio greito jai pa- impregnuoja geležinkelių vkietijoj, daug laikraščių užsi
NEW
YORK,
gr.
27.
—
pastovaus
ilgeslitų.
Tad mūsų pramonė, sveikimo.
darė ir tūkstančiai žmonių ne BOGOTA, Columbia, gr. 27. re,kalauĮa .
bos dirbtuvės.
Krašto
darbo
boardas
ėmė
nors lėtai, vis dėlto auga. Per
- Villeta miestely nulinčiuo- niam laibu konlraktoseko darbo.
veikti, kad vietos valgyklose šiuos 3 mėn. šiemet įsiteigta
DALINS MAISTĄ
tas negras dėl vieno politiLikimo ironija. Dar nese suturėti tarnautojų s-treiką.
Pinigų vertė —
elektros
stotis
(Telšiuose),
DAUSOSE DIDELI
kicrio sužeidimo.
nai šios pieno kompanijos bu Tarnautojai pasiryžę prieš
mainyba
Cook apskrity artimiausio
ŠALČIAI
vo pasiryžusios išgriauti vi pat Naujus Metus mes!i dar krakmolo, gumos, vyno, vatalino fabrikai, vandens malū mis dienomis Illinois umaus
nepriklausomas pieno bą.
BAIGĖS
PANAMER1KO- sas
NEW YORK, gr. 28. —
nas ir odos bei avalynės dirb šelpimo komisija ims dalinti
TORONTO, Ont., Kanada, NIŠKA KONFERENCIJA kompanijas, šiandien jos pa
Tarptautinėje mainyboje do
tuvės.
bedarbiams įvairaus maisto
gr. 27. — Šiais 1933 metais
čios gyvena didelį krizį.
leris vakar pasirodė kiek
PREZIDENTAS GAUNA
perviršį, iš krašto Vyriausy
Kanados
meteorologininkni
MONITRVIDEO, Urugva
stipresnis. Naminiam auksni
DAUG LAIŠKŲ
buvo paleidę į dausas (stra jus, gr. 27. — Čia baigės panFONDAS VIEŠIESIEMS bės apturimą.
AVASHTNįGTON, gr. 27. —
kaina nepakeista.
tosferą) keletą šviesiai spar amerikoniška
DARBAMS REMTI.
>
f.
konferencija, Vidaus reikalų sekr. kekes
WASHINOTON,
gr.
27.
—
Vakarykščias
pinigų
kur
vuotų nedidelių balionų su kuri pasižymėjo taikinga nuo jau pasveiko ir grįžo iš ligo
ŽUVO 2 ASMENYS
Nuo
kovo
mėn.
4
<1.
iki
šių
sas:
Nedarbui sumažinti vals
instrumentais rekorduoti tem taika.
ninės.
Kalėdų
prezidentas
Roosevel

Anglų svaras ..
tybė ir savivaldybės organi Glenview miestely Mihvauperatūra ir ankštį.
tas
yra
gavęs
1,620,009
laiš

Kanados doleris
zuoja viešuosius darbus, ku kee traukinys sulamdė auto
Vienas balionų buvo iški
PREZIDENTAS SKUBIAI GAMINA
kų
ir
siuntinių
ir
dauginu
Prancūzų frankas
riems lėšų ligi šiol teikė vals mobilį. Žuvo W. R. Bobbet't,
lęs 80,710 pėdų — apie 15
MONETARINĮ
PLANĄ
kaip 20,000 telegramų.
Italų liras ........
tybė ir sasivaldybės. Pagal 46 metų amžiaus, iš Miluaumylių, ir ten užrekordavo 71
Belgų belgas . ?
laipsnį žemiau 0. Kitas bu WASHINįGTON, gr. 27. —
Sužinota, kad dolerio vernartjąjį viešųjų darbų fondoikee,
ir su juo važiavusi viet
DRAUGIJA
TAUPUMUI
'Vokiečių markė
vo pakilęs iki 4^,060 pėdų ir Prez. Rooseveltas gamina tės papiginimą prezidentas j
įstatymą, viešiesiems darbams na moteriškė,
ŪGDYTI.
Šveicarų frankas
finansuoti steigiamas fondas,
ten rasta 99 laipsniai žemiau valstybės sąmatą 1934-35 me pageidauja paskelbti ko grei
Grupė žmonių — koperati- kurio pajamas sudaro darb
tams ir podraug skubotai dir čiausiu laiku, nelaukiant nė
0.
IŠ NAUJO AREŠTUOS
Vadinasi, kad kaip žemai, ba dolerio vertės sumažini kongreso sesijos susirinkimo. ninkai Pašakarnis, Naunčikas, davių ir darbėmėjų savival Gautas įsakymas iŠ naujo ORO STOVIS
taip aukštai temperatūra į mui planą, kad tuo būdu pra Tai gali daryti be kongreso Simonaitis ir kt. — Kauno dybės ir valstybės mokesčiai. areštuoti anądien paroliuotą
plėsti pinigų apyvartą ir su pritarimo, nes pastarasis se aps. vrišininkui įteikė užregi Sieros mokesčiams rinkti yra iš kalėjimo pašto plėšiką Wm. CHICAGO IR APYLINKĖS.
vairuoja.
balansuoti sąmatą, kad ir niau suteikė prezidentui ati struoti Tautos taupumi iigdy- sudarytos atitinkamos taisyk Donovan.
Pasirodė, kad jo — Šiandien numatomas snie
ti draugijos įstatus.
tinkamą autoritetą.
PLATINK1TE “DRAUGI” vieneriems metams.
lės.
nėra Chicagoj.
gas; ne taip daug Šalta.

1

DRAUGAS
“DRAUGAS”

pranešimą tema “susirūpinkime mūsų emi
grantais”. Jis nurodė faktų, kad ifieiviai vi
sados ilgisi savo krašto. Išeivių dvasia ne
rimsta ir juos traukte traukia į savo šalį,
nors numirti ten, kur jų tėvai gyveno. Nega
lėdami j tėviškę sugrįžti, dažnai jie prašo
nors saujalę žemės nuo kapų, kuriuose ilsis
jų tėvai, jiems atsiųsti ir jų draug ųu jais
palaidoti...

Ketvirtadienis, gruod. 28, 1933

SVEIKATOS SKYRIUS

Celerių
Morkų

9,729 vagouų 25.4381
1,630 vagonų 11,931

1920
, sv.
Jautienos 63.1
V eršien-js
7.6
Avienos
•KO
Kiaulienos 60.5

1921 1924
sv. 8V.
56.9 61.0
7.0 8.2
5.9 5.2
63.5 74.7

Pieno 1917 m. išėjo po 42.4
galionus (gorčius) ant žmo
6į skyrių tvarko ir prižiūri
gaus, o 1928 m. po 56.5 ga
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugija
lionus. Per patį laikų pakilo
trims
KA VALGYTI!
l kalbama apie dietos
įtakų į sviesto suvartojimas
Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 12:00 vai.
136.8 133.3 149.7
Viso
kasdien.
svarais ant žmogaus, o sūrio
žmonių
sveikatų,
nekalbant
jau
sv. sv. sv.
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki
Arba dietos įtaka žmogaus apie specialia tuo klausiniu dviem svarais.
5 vai. po piet.
Jautienos
62. 63.6 50.8
Emigrantai ir fiziniai ir dvasiniai sume
sveikatai •
knygas, prieinamas ne tik pro
Mėsos suvartojimas
labai
8.7 8.2 6.3
Veršienom
nkėja, jei netenka glaudžių ryšių su savo
fesionalam,
liet
ir
liaudžiai.
svyruoja:
jei
valgo
vienos
mėD r. J. Petriką,
Avienos
5.2 0.0 4.9
“DRAUGAS”
tėviške. Todėl visos tautos rūpinasi savo emi
Moderniski medikai ir dantųjSOs mažiau, tai už tai
kitos
Brooklyn, N. Y.
Kiaulien.
G7.G 65.7 72.8
L1THUANIAN DAILY FR1END
grantais. Štai, vokiečiai vien biudžeto keliu
gydytojai
vis
daugiau
ir
dauvalgo
daugiau.
Bendrai
imant,
Publlshed Baily, Except Sunday,
(Tąsa)
giau svarbos deda į maisto mėsos suvartojimas kyla, bet
SUBSCRIPT1ONS: One Year — $6.00; Sis Montlis savo išeivių reikalams apie 100 milijonų mar
Viso
143.7 143.0 136.8
— $3.60; Three Montbs — $2.00; One Month — 7 6c.
kių
paskyrė.
Lenkai
irgi
neatsilieka.
Mūsų
klausinių, kaip saugotojų nuo ne tiek žymai, kaip augančios
Europe — One Year — $7.00; Slx Montbs — $4.00;
Kaitinant
ar
virinant
susinai

Nuo 1924 m. mėsos vartojiCopy — .03c.
išeiviai Amerikoje kuriant mums valstybę, kina tūlos maistinės medžia ligų, o mažiau atideda ant vai skaitlinės visokio maisto suAdvertiuing in "DRAUGAS^ brlngs best results.
Advertlslng rates on appllcatlon.
yra labai daug padėję, bet dabar mes jais gos jame. Kadangi miestų gy- stų, nors y r a vietų, ! vartojimo, nes ir žmonių skai nius kas metai po biskį mažė
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago
ja. (1929 m. tapo suvartota
nedaug tesirūpiname. Štai kas reiktų tuojau ventojains sunku yi*a
gauti j kur vaistų negalinta apsalti čius kyla. Pav., 1907 m. ir 1918 16,803,090,000 svarai Ųiėsos, o
daryti mūsų išeivių nutautėjimui sulaikyti:
tapo suvartota lygiai 'tiek
pienų tiesiai nuo karvės, nesu- Pažangesnėji liaudis, klausan1928 m. 16,955,000,000).
1. Tuojau reikėtų visas užsienio atstovybes,
... . .v . .
. ,
,
,
x
•
-v
• gadinta, is kur-io Smetona.nėra ti, kų sako sveikatos saugoto-' mėsos, t. y., 13,500,000,000 sva
DIENOS KLAUSIMAI
Paukštienos suvartojimas
iš pagrindų pertvarkyti tautinio su išeiviais °
A
\
. ..
jai — profesionalai ir maisto rų. Bet 1907 m. buvo šaly maiHmdmvin,;.
linkme:
2.
kurti
hendravin.n
dr.
15sku
'
,a
’
ta
‘
Patartina
imt!
nuo
New Yorke kas metai pakylu
bendravimo linkine; 2. kurti bendravimo dr
,
pieniaus
certifikuotų’’ (cer- ekspertai — keičia savo kas žiau, gyventojų, negu^ 1918 m., 9% 1900
IR VĖL NAUJAS KAPAS
gijas ir leisti išeivių reikalams laikraštį; 3.
tified) pienų, nes jame dau- dieninę dietų, taiko jų prie todėl pirmaisiais (1907) me atgabenta 2^00 vagonų paukš
organizuoti išeivių mokslo jaunuomenės ben
Pasturieji keleli metai yra tuo liūdni mū dradarbiavimų su Lietuvos jaunuomene; 4. kaitintas (pasteurizuotas). Be moderniško supratimo. Kad tais išėjo po 151.1 sv. kiekvie tienos, o 1927 m. 12,000 vago
sų tautai, kad negailestingoji mirtis kerta sudaryti išeivių reikalams tarybų ar depar to, tasai pienas yra imamas iš, taip yra, taį mums aiškiai ro- nam žmogui, o antraisiais nų. Paukštienos vertelgos ap
pariuktinų, sveikų karvių. Zi- d» Iaaia‘° kitėjimo statistika, (1918) po 130.1 sv. Kitaip sa skaito, kad paukštienos varto
senosios laidos veikėjus, kėlusius tautinę sų- tamentų. ■
nonia, jisai yra
brangesnis j
Agr.kulĮūros Departamenmonę rusų priespaudos laikais, kovojusius
kant išėjo po 25 svarus (20%) jimas kylųs vien tokia propor
Ekonomikos Biuras
Dr. K. Pakštas iškėlė reikalų įkurti viso negu paprastas pienas* bet jto
dėl tautos teisių ir laisvės.
cija, kokia kyla miesto žydai
ant žmogaus mažiau.
pakankamai
nesNiai
P
askelbė
sav
°
pasaulio
lietuvių
sąjungų
ir
rūpintis
įsigyti
kas
neišgali
jo
gyventojai: Žydai suvartoja
Gruodžio mėnesio pradžioje Lietuvoje su
pasėkas mitybos srity. Kalba Pastarųjų dešimties imtų
savo
kolonijų.
Kiti
kalbėtojai
pažymėjo,
kad
pirktis,
lai
jo
ima
mažiau,
o
piltas dar vienas naujas kapas, kuriame pa
apie 80% visos įvežtos paukš
mo biuro surinkta statistika statistikos lentelė rodo,
nors
valdžia
ivskiria
Pietų
Amerikos
lietu

jki
vis
tiek
bus
daugiau
naudos,
laidotas didis tautos veikėjas ir rašytojas a.
tienos, italai. 10%, o likusieji
rodo, jog Amėrikos žmonės kiek svarų kokios mėsos iš« iviams
apie
100,000
lt.
per
metus,
tačiau
tų
giau
smetonos
ir
jisai
nėra
a. kan. Pr. Žadeikis, rodos, p. Povilo Žadei10 nuoš. tenkų visiem kitiem
dabar suvalgo daugiau, negu
pinigų
yra
per
maža.
Reikia
jų
žymiai
dau

negu
išgėrus
prasto
pieno,
na
kiekvienam
gyventojui
:
j
gyventojam.
kio, Lietuvos generalinio konsulo New Yorke
du kartu tiek daržovių ir vai
giau, kad pagelbėti vargstantiems lietuviams. nors ir didesnį saikų.
brolis.
sių, negu, kad dešimts metų
Su pasitenkinimu tenka konstatuoti fak
A. a. kan. Žadeikis mirė gruodžio 6 d.
Nėščios ar žindančios moti atgal; valgo daugiau piend iv
Skuode, kur ilgų laikų klebonavo. Tai skau tų, kad vis daugiau kalbų girdime Lietuvoj nos ypatingai turi gerai žiūrė
jo produktų; mažiau jautie
dus smūgis ne vien Telšių vyskupijai, bet išeivių klausimu. Bet gaila, kad kol kas tik ti savo dietos, nes jos atsakonos, tiek pat avienos, mažiau PAVYZDINGA PRADINĖ tais, bet ię bendra miesto val
bet nedaug tuo reikalu tedirbama.
visai tautai, nes velionis pasižymėjo kūry kalbama,
-’
į•.
mingos ne tik už save, bet ir veršienos, daugiau kiaulienos,
džia.
MOKYKLA
bine dvasia ir gausingais nuopelnais.
už savo kūdikius.
Seselėms Kazimįerietėms įmažiau duonos ir
duugiau
LIETUVOS PREKYBA SU LATVIJA x
Kas seka lietuvių spaudų, tas gerai žino,
Niekas pasauly nestovi vie paukštienos.
Anierikos Lietuvaičių
šv. kūrus pavyzdingų mokyklų
kad velionis lietuvių spaudai darbavosi nuo
toje; viskas kitėja evoliucijos Duoninių miltų vartojimas Kazimiero Seselių Kongrega Pažaislyje, kitos pusės NemuLietuvos laikraščiai pranešu, kad preky eigoj. Nestovi vietoj nei žmo
pat jį)s atgavimo. Tik susiorganizavus Šv.
per pastarųjį dešimtmetį suma cija parkviesta Lietuvos epis- no (Suvalkiečiai), būtent AuKazimiero Dr-jai Lietuvoje, jis buvo jos val bos susitarimas su Latvija jau pasirašytas. nių dieta; ji keičiasi kartu su
žėjo 40 nuoš., bet už tai žymiai kopato tėvynėn 1920 metais 1 kštosios Panemunės lietuviai,
dybos* narys • ir artimas bendradarbis. Rasi- Naujuoju susitarimu pirmiausia sudaryti iš žmonių susipratimu; ji tobu
pakilo pieno produktų suvar įsikūrė joms pavestame sava- lengvai įsitikino, kad jiems
nėjo straipsnius į Lietuvos katalikiškus laik abiejų pusių prekių surašai. Toms prekėms linasi kartu su_progresu. Buvo
tojimas. Daržovių vaisių apy me Kamandulų tvruolių ere- būtų didelis nedateklius ir pas
raščius. Be tor rašė ir vertė, religinio turinio abi susitariančios pusės teikia 'muitų* lengva laikai, kadų Ąuieųkos gyvento
varta pakilo 54 nuoš.; ypatin-jine netoli Kauno, ant upts sa4M to kyikščiotiiškbs kultū
veikalus, būtent: “Šventųjų ir palaimintųjų tų, taip pat didesnius kiekius leis įvežti vie j&i manė, jbį^rnėi
iėsaKyra tai ge-jgai žalios,’lapuotos daržovės Nemuno kranto, toje vietoje ros židinio neįsikurti.' Tenai
vaikų ir jaunikaičių gyveniniai”, “Trumpi na kitai, negu tų pačių prekių iš kitų val liausiąs valgis,
nes ji ir sko- pasidarė labai populiarės: vie kame jon įteka upelis Žaislis. klebonavo šviesaus proto kun.
nedėtinių evangelijų paaiškinimai visiems me stybių. Prekių surašo yra naujas dalykas, niui atitinka, ir alkį pitsotina.
na, dėl daugybės vitaminų, ku nuo kurio toji apylinkė yra prelatas Justinas Staugaitis,
tams”. “Minda Ūgis Lietuvos Karalius”, “Jė tai kad kaliošams, kokoso riebalams ir kt.
Tuo laiku apie fiziologinius rie jose randasi, o antra, tai praminta, ir oficijaliai vadi koris ne sykį Lietuvos Respu
zaus širdies Mėnuo”, “Gegužės Mėnuo”, iš nustatyti vienodi muitai. Tuo norima suteik
blikos parlamentui pirminin
maisto reikalavimus mažai ką kaip dieta dėl sumenkėjimo. nama. Pažaislis.
vertė Robinzono Kruzės gyvenimų, išvertė ti abiejose šalyse gaminamoms prekėms vie
kavo ir pati Lietuvos prezižinota, arba IF'kttvis nieko ne Yra žinoma, kad žalių daržo
Skersai Nemuno upės ties Į
žymių Homero Iliados dalį, parašė ir išleido nodas konkurencijos sulygau. Kitų prekių,
<lentų yru pavadavęs. Jo du
žinota. Apie mineralinių drus vių dieta sumenkina nutukėPažaisliu yra Aukštoji Pane
“Didžiojo karo užrašus”. Velionis buvo ir kaip zuperio, cemento, popierio, odų klijų,
Į veikliu pagelbininku, kun. Va
kų svarbų to laiko maisto eks lius, nesugadinant jiems svei
munė. Tas miestelis prieina
žymus mokslininkas,'ypatingai domėjosi isto ųžuolo parketo, linų sėmenų, nustatyti kie
laitis ir kun. Leonas (abudu
pertai nedaug nusimanė, o n- katos įvairiais vaistais ir
rija ir archeologija. Karo metu energingai kiai, kuriuos viena šalis į kitų įsileis.
prie pat Kauno, nuo kurio ji trumpai lankėsi Amerikoje)
pie vitaminus ir visai nebuvo badavimu. Apyvarta daugiaugynė žmones nuo vokiečių okupantų, kurie
Bendrai sudarant prekių sųrašus žiūrė
girdėję. Bet paskutiniodešimt- šiai pakilo sekamom daržo- skiria tik platusis Nemunas. sutartinai dirbo vadovaujant
darė jiems visokias skriaudas.
ta, kad prekybos balansas tarp abiejų valsty
Lietuvos respublika Aukštųjų savo garbingam klebonui, ku
mečio progresas neaplenkė nei vėm:
bių
butų
lygus,
be
skriaudos
nei
vienai,
nei
Taigi, mūsų tauta neteko dar vieno dide
dietos srities. Nerasi šiandie
1920 m.
1929 m. Panemunę priskyrė prie Kau ris dabar yra veiklusis Telšių
kitai.
lio veikėjo ir darbininko. Amžinų atilsį su
nei vieno pažangesnio žurna- Salotų 13,788 vagonų 53,168 no miesto ir dabar ji yra su vyskupas. Parapijos pajėgo
teik jam, Viešpatie!
Visai nauja sutartis sudaryta dėl pasie lo ar laikraščio, kur nebūtų Špinokų 3,08!) vagonų 10,352 jungta su Kaunu ne vien til mis jie šalia valdžios pradžios
mokyklos pastatydino parapi
nio susisiekimo. Jki šiol tokios sutarties ne
jinę mokyklų, tik dvigubai di
DAUGIAU KALBŲ IŠEIVIŲ KLAUSIMU
[ buvo ir pasienio prekybos nebuvo. Dabar su- tas. Viso tokių prekių numatyta 100. Kiekvie jos seimui, ir kai priims, sutartis pradės vei
desnę. Ir čionai, tat, jie par
sitarta, kad po 15 kilom. į vienų ir kitų pusę nas gyventojas kartų' per savaitę galės pe kti ir prasidės nauja prekyba.
“Tsb.” praneša, kad neseniai Lietuvos eis prekyba. Pasienio gyventojai turės teisę reiti sienų ir persinešti tų prekių, tik ne už
Dabar jau rengiamųsi prekybos deryboms sikvietė Seseles Kazimierietes
visuomenininkų susirinkime, kuriam vadova be muito parsinešti į vienų ir kitų pusę įvai daugiau kaip 100 litų.
su Anglija, kurios, manoma, taip pat gerai iš Pažaislio naujai mokyklai
vo prof. Kemėšis, kun. M. Jonaitis paskaitė rių prekių. Tų prekių sųrašus sutarty surašy(Tęsinys 3 pusi.)
Prekybos sutartis įduota priimti Latvi pavyks.

ĮSeina kasdien, i'iskyrus sekmadienius
PRENUMERATOS KAINA: Metams — $6.00, Pu
sei metu — $3.50-.„Trims mėnesiams — $2.00: Vienam
mėnesiui — 7 5c. Europoje — Metams $7.00; Pusei me
tų — $<00. Kopija .08c.
Skelbimų kainos prlslunči'amos pareikalavus.
Bendradarbiams Ir korespondentams raitų negra
žius., jei neprašoma tai padaryti Ir nepn'slunčlama tam
tikslui paito ženklų.

KAZIMIERHETĖS LIETUVOJE

PASKUČIAUSIOS DOVANOS
KOLEGIJAI
Lietuvių kolegija Marimapolis yra įsteigtu ideulingosios lietuvių visuomenės
dalies.* Tvirtadvasiai lietuviai jų ir dabar
palaiko ir įvairiais būduis prie jos išvys
tymo prisideda. Paskučiausiai Kolegijų yra sušelpę sekantieji:!
'Nekulto Prasidėjimo Marijos l’unos
parapijos Chlcageje Kolegijos RėmėjiJ
skyrius per p. Bambalienę ir p. Atiotfcnę
prisiuntė $100.00 aukos beturčiams stude
ntams. Toj' pinigų Mimu buvusi sudaryta
rengiant “bunco vakarėlį”. Tiek vakarė
lio rengėjui, tiek jo rėijiėjui bei lankyto
jai yra labui girtini žmonės ir savo gra
žaus darbo vuisiuis gali ir patys pasi
džiaugti.
* Kolegijos knygynui gruodžio mėnesį
dešimts skrynių knygų prisiuntė kun. Jo
nas Kuras. Kcruntono Šv. Juozapo para
pijos klebonus. Jų laiĮie yra: Tilžės “Tė
vynes Sargo” trijų metų kompletui, Pe
terburgo “Lietuvių Laikraščio” metų lei

dinys, Kauno pajuokos mėnraščio “Gar
nio” trijų metų rinkinys, savaitraščio
“Tėvynė” 1896 - 189!) metų, vienų metų
“Apžvalga”,. Seinų “Šaltinio” vienų me
tų leidinys, “Dirvos - Žinyno” komple
tui, Dr. Busuriuvičiaus “Lietuvių Pasa
kos” 11 tomo ir “Ožkabalių Duinos” i ir
II tomo po 300 egzempliorių, labui daug
knygų 4š draudžia n tojo lietuvių literatū
ros .perijodo ir šiaip jau įvairiomis kul
iamus vertingų knygų.
Murianapolio kolegijos muziejui kun.
Jonas Kuras yra prisiuntęs; grtipfs pa
veikslų lankantis Scrantone arkivyskupui
Jurgiui .Matulevičiui, M. I. C., kai kurių
-Amerikos lietuvių bažnyčių fotografijas,
šv. Kazimiero Seselių vienuolyno pašven
tinimo medalį, labai painaus medžio išpjnustymo‘bokštelį su laikrodžiu ir lietu
viškas dipkus - žąseles.
' Kun. Juozai A. Karalius, iš Slienandouh, prisiuntė tris dėžes įvairiomis kailiomis knygų, gi muziejui dovanojo Lie
tuvos respublikos sidabrinių ir varinių
monetų kolekcijų, porų retų akmenėlių ir
Lietuvos gintaro gubalų.

Kun. J. Čepukaitis, iŠ Pbiladelpliia,

dovanojo Murianapolio kolegijos muziejui
švyturį, sudarytų iš tropikinių augalų, gi
knygynui prie seniau prisiųstųjų dur pri
dėjo vienų knygų dėžę.
Žinomoji rašytoja — Girios Duktė —
dovanojo knygynui 48 knygas, gi jos se
sutė Anielė kolegijos muziejui įteikė lie*
tuviškų juostų, Lietuvos molio birbynaitę, lietuviškų švilpukų, lietuviškų šaukštų,
lietuviškų senovės mezginių bei išsiuvinėjinių ir iš savo turtingo rinkinio prižadė
jo sudaryki lietuviškų audinių kolekcijų.
Kun. Augustinas Petraitis, tas nuo

j»at pradžios pastovus lietuvių kolegijos
rėmėjas, naujai suteikė $40.00 aukų, kuli
jmgelbėjo įrengti kolegijos rekreacijos ka
mbarį. Ir kiek dabar tenai džiaugsmo ir
krikštuvimo jaunuolių...

K. Tetmajer is

IŠMANO KAZIUKO
PASAKŲ
Nuo amžių esamoje tankinėje augo
seni, milžiniški medžiai.
t
Kartų atėjo mažas nykštukus su rau
donu upsiaustėliu ir pasodino arti keletu
gėlių šaknų.
Ir kai atėjo pavasaris, praėjo lietu
tis ir suspindėjo saulė, išaugo stebuklin
gos gėlės.
Jų vainikėliai buvo tamsiai raudoni,
žydri ir violetiniai.
Ir džiaugėsi jie saulės spinduliais, šy
psojosi saulei ir maudėsi lietaus lašuose.
Mes amžinai taip žydėsime, — kalbė
jo jie.
x '
O seni milžinai medžiai, šlamėdami

Kolegijos vadovybė džiaugiasi sulaiK virš jų lupais, šnibždėjo:
— Ateis ruduo, kurio dar jūs nokino
kriama tokių kilnių geradarių ir už visas
te, nukiis jūsų lapeliai ir jūs nuvysite.
dovanas taria nuoširdžiausių ačiū.
Knygas ir muziejaus retenybes niuki Nepasiliks nuo jūsų ir pėdsako, vargšės
nėkite Siųsti: Marianapolis College, Tlio- jūs gėlės!...
Ir tų pačių naktį ore viri žemės nu
mpsou, Corni.

lėkė tamsus pavidalų su plačiu, išaustu
iš ūkanos, upsiaustflr Ir kame plevėsavo
jo apsiaustas, blyško, geltonavo ir krito
lapai, o gėlės vyto. Paskui atėjo šaltis ir
sniegas; atėjo žiemų, apdengė žemę snie
gu ir nuo gėlių nepasiliko nė pėdsako.
Liūdnai stovėjo aukšti virš puikūs
gėlių kapo belapiai medžiai.
O kai jiažvelgė pavasario saulutė ir
(ūdijo, šaknelės, pasodintos nykštuko su
raudonu apsiuustėliu, išleido žalius daige
lius.
Su nuostaba žiūrėjo medžiai, kaip
jiems bematant augo naujos gėlas, tokios
pačios puikius tamsiai raudonos, žydrios
ir violetinės.
— Iš kur jūs atsiradote? — sušlamė
jo jie naujais lapais?

Bet už gėles, kurios ir pačios neži
nojo iš kur jos atsirado, atsiliepė vėjas:
— O, medžiai! Kai nykštukas su rau
deliu apsiaustėliu pasodina gėlių šaknis,
vyksta amžina kova rudens su puvusariu,
— gėlės žus ir išaugs vėl.
Išvertė

Arėjas Vittoausfeat

dingbosienę, tad ir reikėjo
Mm erų Sąjungos 23 kuojia
Šv. Pranciškaus seserys pri
muš tinkamai prie devynių pa- buvo surengus card party 17 davė laiškutį prašydamos Ka
li. gruodžio parapijos naudai, ledoms dovanėlių šv. Kazimieiro v ų prirengti.
Be to, klebonas liepė nepa Pelno liko su virš $70. Išlaidų ro parapijos vargšų vaikučia
REDAKCIJOS ADR E S A S :
miršti vaikų mokyklos vaka mažai buvo, nes pačios sąjun- ms, kad ir ji'* jaustų kaip ki
Pittsburgh’o Lietuvių Žinios
ti sulaukę Šv. Kalėdą. Vaiz
ro, kuris įvyks gruodžio 24 d.; gietės viską sunešė.
P. O. Box 542, Bridgeville, Pa.
Kuopos pinu. P. Marlinkie bos Butas tam tikslui pasky
taipgi, kad nors vienas šv. Mi
KOSTANTAS J. VAIŠNORAS, generalis agentas
šias Kalėdų dienoje savo ba nė pagamino gardaus užkan rė $5.00. Taigi, V. B. užsitar
2013 Carson Street, S. S. Pittsburgh, Pa.
žnyčioj išklausytumėm. Ant džio. Visi valgė ir gyrė. Do navo netik nuo vaikučių, bet
Teleplione Hemlock 2204
kurie lanko public achools, bet
gl)nku supra8tii k„ ,„ano Ja galo patiekė mums sekančias vanų buvo daug ir gražių bei ir nuo pašalinių žmonių pagy
brangių.
rimo.
Posesnikų Juozas
it dūšią plauti. Dėl to žmogus, vaikai išėję parapijines tnoky- ryti kompanija. Aišku, kad Šios kolonijos žinias:
Ipriėmęs šv. Krikštą, jaučiasi klas neturėtų būti tokie ne gero ji nemano, gero ji darbi
Gruodžio 2(1 d. palaidojome
Pittsburgh’o lietuvių radijo
linksmas, smagus ir išvidiniai mokšos šiuo atžvilgiu. Ugdy- ninkams nevelina ir apie U.
ŠVENTO KAZIMIERO
a. a. jauną Amilę Moekaitę. klubas per adventą pasielgė
1 patenkintas.
i kimo vaikučiuose jų tėvelių M. W. A. ji nenori nei girdėMOKYKLOS ŽINUTĖS
Velionė nuo keleto metų sir tikrai katalikiškai: nedainavo
PER KRIKŠTĄ PRIEINA
m 4 zvo i/vo žemės
V * meilę ir rei
gimtosios
ti.
Per šv. Krikštą ateina į žino
guliavo. Lai Dievas suteikia ir nei negriežė. Turbūt, valdy
ME PRIE DIEVO
kalaukime
nuo
jų
geresnio
pa

Ką
lemia
ateitis,
vienas
Die

gų Šv. Dvasia ir apšviečia jo
jai amžiną atilsį.
ba susideda iš katalikų. Dėl i Vaikučiai linksmi apleido
žinojimo lietuvių kalbos moky vas težino. Žmonių taksai ne
to užsitarnavo didelio pagyri- ,n°k>ldą Kalėdų atostogoms.
R AULAS: — Jonai, kodėl protą ir pradeda dalykus visiklų sienose. Nesirengkime nu mokėti jau kelinti metai. Žino
Džiaugėsi, ypatingai mažieji,
Gruodžio 21 d. palaidojome m o.
prie krikšto vartoja vandenį ! škai kitaip matyti. Pav., Saurti, kol dar neatėjo laikas.
n(,|iai
draagijas> iSsiža. a. a. Oną Danenienę. Velionė
nes gavo visokiu dovanėliu.
JONAS: — Rautai, ar neži- liūs (šv. Povilas)- buvo krikšVaizbos butas 21 gruodžio Dieną po Kalėdų jie buvo su
atatinkamas da savo apdraudų, nes sunkiai buvo pavyzdinga motina ir iš
nai, kad vanduo yra reikalin- čionių persekiotojas. Kuomet Panaudojus
gas rankoms, veidui, net ir vi- pas Jį atėjo Šv. Dvasia, Jo a- Į priemones, mūsų tautinė gy- sutaupyti centai jau išsibaigė. augino penkias doras ir pavy laikė mėnesinį susirinkimą, ku rengę vakarą. Programa susi
sain kūnui nusiplauti? Be va- kys atsidarė, pamatė savo bai- vybė gali būti pratęsta ilgam Užsidariusi Bentleyvillės Imn- zdingas dukreles ir Stasiuką, linine nutarė paminėti Lietu dėjo iš sekančių dalykėlių:
ndens negali nusiplauti, apsi-’sią klaidą ir paliko didelis laikui. Sutruškinkime ištautė- ka nors ir atsidarė, bet tik pa gerą sūnelį. Pavyzdingai ir do vos nepriklausomybės sukak- ‘ ‘ Pasvei k i nimas ” (Vai tėra i te
valyti. Vanduo yra įrankis kū-, Kristaus sekėjas. Taip daro-Įjimo bakeilius tėvynės dainų sę indėlių apsiima išmokėti į rai ji gyveno, tat Dievulis ir
nutarta paragint visas Pitt- Ona), ‘‘Mažiausias Piemenėnui apvalyti. Taip pat ir dva si ir su kiekvienu vertai pri aidais, viešojo žodžio galybe tris metus, o kitos pusės mū- suteikė jai, kad aprūpinta šv. Į«burgli’o ir apylinkės draugi- lis” (veikalas 7 skyriaus, kusavo u<! bei kuodas. Be to, nutaria riam svarbiausias roles atliko
siniu atžvilgiu vanduo yra va imančiu šv. Krikštą: jam akys ir priaugančios kartos atšaka- sų ainiai turės dar laukti. Tas Sakramentais skirėsi su sflvnl.i
Vilimas dar labiau apsunkino gyvento mylimu vyru Stanislovu ir su neįsileisti kalbėti tokių, kurie Martinonis A. ir Vyšniauskalrtojamas dūšiai apvalyti, nes atsidaro, širdis suminkštėja, nčiu išmokslinimu.
visados užgauna partijas arba tė R.), ‘‘Kalėdų ženklai” 1 ir
jų būtį.
savo mylimais vaikeliais.
kiekvienas žmogus gimsta su palieka malonus, ramus, visiš
1
(Tęsinys 4 puslapyje)
Išrodo, kad Dievo rykštė pa Lai Dievas suteikia jai am tikėjimą.
pinngime nuodėme, o žmogus, kai nebe tas žmogus. Todėl
lietė šio užkampio piliečius. žiną atilsį.
būdamas nuodėmėje, yra Die- teisingai galima palyginti šv.
---------|Nėra
ko bei stebėtis, kad Dievo priešas, nes Dievas nepa- Krikštą prie durų Nojaus arGruodžio 22 d. šioje koloni
kenčia nuodėmės. Tat, kad į-|kos, kurie įeis per tas krikšto Sunku butų rasti kitą mie- Vas plaka mus, nes pilnai to
nuvargintą, taip be- užsitarnaujam. Čia yra lietu- joje įvyko skaudus atsitiki
eiti į dangų, turi būti apvaly duris, bus išgelbėti, o kurie
kurie nėra buvę bažnyčioj mas. Leonas Šimėnas, 26 me
tas nuo nuodėmių. Kuomet va neįeis, bus pražudyti. Todėl, darbės ir streikų sunaikintą,
Bentleyville
arba
Kilspcr
10 . 20 ir dhugiau metų. tų jaunikaitis, atlikdamas sa
kaip
nduo pilamas ant krikština- kas nenorėtų palikti kataliku
mojo galvos, tuomet jo dūšia Jv kas nenorėtų matyti Dievo? vvortli, Pa. Kitokių darbų čia Tai kandidatai į bepročių na- vo darbą “Mail Carier”, tai
J. V. S. nėra, tik anglies kasyklos, mus. Baisu tokį lietuvį ir gat- yra nešiodamas laiškus sušla
tampa apiplauta nuo nuodė
taip vadinamos “captive mi-.Vėje sutikti. Padoriai šnekėti po nuo lytaus; parėjęs name
mių.
0. J. W0SKNER, Real Estate ir Insurance agentas,
nes”, tai yra tokios kasyklos, jįp jau 8eniai pamįrg0. Protą užsidegė gazinį pečiuką, kad
R AULAS: — Ar daugiau
2013 Carson St., Pittsburgh, Pa.
kurios neparduoda anglių, tik \r sąžinę baig5a pragerti. Žino pasišildyti ir išsidžiovinti. Be
nieko nereiškia?
jus gamina savoms dirbtuve- J na nesykį turi lauke nakvoti, sišildydainas užmigo. Pečiu
POLITHANIA STATE BANK, 1910 Carson Street,
JONAS: — Taip, yra daug
ms. Betjilebem Steel Corpora-1arba slapstytis pas kaimynus. kas, turbūt, per daug degė ir
Pittsburgh, Penna.
kiti} reikšmių. Pav., kaip va
..
.
t'on tas kasyklas valdo. Žino- kuomet Džiinas Gurklys ir jam atsirado kenksmingo gazo. Mo
v#(lina
kasyk. iwna5ftg
na,n0 i5
LITHUANIAN BUILDING & LOAN ASSOCIATION,
nduo gesina ugnį, taip dvasi žmogaus sveikatai pala,ky^nSs tatai
įtina jausdama nelaimę, prasi1910 Carson St., Pittsburgh, Pa.
niu atžvilgiu vanduo gesina 'reikalingas judėjimas, sustin- jas ftvabo inainomis, pors is- (“spikizės”. Ar jie kuomet su- įdarius kambario duris, kuriažmogaus piktus palinkimus, gusuj ^.inaruj jęmmast.ka. iliknljll Mr Mpll„n yra „tam- BiprasJ Duok Dieve, bet man'me a. a. Leonas miegojo, paK. J. STRAVINSKAS, fieverykų Krautuvė, ĮSI 4
Žmogus jš prigimties yra lin-1 Kaip tiktai pradedame šiame besnis šėrininkas
Carson St., Pittsburgh, Pa.
už patį ding per toli jie nusirito že- juto gazns ir rado savo sūnelį
kęs prie blogo. O šv. Krikštas, j dalyke apsileisti, tuoj pajunSlnvab’ą. Jo ir nosis ilgesnė rnyn.
Dzūkelis užtroškus}. Šaukėsi pagalbos
STANLEY SIMONAVIŪIUS. Valgomų daiktų krau
kadarigl vanduo vartojamas i
įvairius kūno ncgalavi- ir snapas drūtesnis už Cbartuvė, 2100 Carson St., Pittsburgh, Pa.
i namiškių ir kaimynų, kad iš
V
*
•
•
V
1
1
•
•
••
tam Sakramentui, gesina, pik mus'_
......................
les Shivab, kurio žmonės bainešti iš kambario ir parūpin
JOHN CHUBIS, Valgomų daiktų krautuvė, 2331
tus palinkimus, atitraukia nuo Mūsų dvasia irgi reikalinga sįai (*ja nemėgsta ir pipirų jam
ti gydytoją. Nors gydytojas suCarson St., Pittsburgh, Pa.
pagundų ir stiprina.
Kada tam tikros mankštos. Jos ne-1 nesigaili. Prįeš kelis metus
pagalba tam tikros priemonės
žmogus nusilpsta, jam duoda' gaudama, jį pradeda silpnėti, ((;lft ėjo žiauri, ilga kova lauJOSEPH PAKROSNIS, Valgomų daiktų krautuvė,
_______
rūpinosi atgaivinti n. a. Leo2500 Sarah St., Pittsburgh, Pa.
truputį vandens; nusilpęs atsi-įny^H ir prieina prie to, kad,žant ,nainįPrį,} Uniją. žmonės
oSugrjze is 4tolimos ii• na,•’ bet veltui. Vos 1pradaręs
kelione
*
gauna. Taip ir per krikštą va- nebeįstengia atsispirti jokiam Į nukentėjo, suvargo ir unija
L. WENSLOVAS, Graborius, 212S Carson St.,
ndno gaivina jį visokiose gjl- spaudimui, nebeįstengia pusi-įtapo sutriuškinta. Darbininkas kurorto “Kanada’ vien tik-Iakls Pasiž,iirėj° i savo »W!iPittsburgh, Penna.
, . - , v . .
.
mus tėvelius ir brolius,’ ir imi
1
pnybėse. Kaip žarija nukritn- priešinti menkiausiai pagun- tapo tikni vj8okių ljO81J jr bo tai snekuciuojames apie visor.-------- ------ ’ 7'
------ kius ivvkius ir mažius reiri- trul«P° laiko užmerks jas ant
KAZIMIERAS VASILIAUSKAS. Valgomų daiktų
si į vandenį užgęsta ir išnyk
sėliu vėrini. Mokestis t«nn su‘ 1
fP
krautuvė, 104 S. 12th St., Pittsburgh, Pa.
sla
MRS. W. O. KESSLER, Florist, (gėlių krautuvė),
nyksta
1S3O Carson St., Pittsburgh, Pa.
mai
dūšios atgimimas, nes ji pra- P,ip dvasios ligonių. Mūsų ku- bininką niekas negalėjo ir ne
BIRMIJTGHAM FIRE INSURANCE OOMPANY,
seseris Rozaliją ir Leokadiją,
deda naują gyvenimą.
Yra nas ir dvas‘a palėgia ne štai- (lrįso užsistoti. Jis buvo išnau- tį ir Artimą, kad ir jiems ši jdačiai žinomą ir pažįstamą
1812 Carson St., Pittsburgh, Pa.
tą'
papasakoti
apie
kelionę.
Sfd
dur kiti Sakramentai, kurie 8a- Kiekviena liga vystosi lai-! Jojamas iki gyvo kaulo. SuSabonienę.
NATIONAL LIBERTY FIRE INSURANCE COMžmogaus dūšiai yra tas, kas j Psniiika'- «^ei nielms jai nepa- laukęs 45 metų an,žiaus žmo- rgutis ir Artimas įdomiai klau
Laidotuvės
įvyko
gruodžio
PANY OF AMERICA, Grant Building, Pitts
maistas ir medicina jo kūnui, i sį°ja kpl*°, jei nesigydome, į- gUS> nors jri-,ta8> ka’,p qžuo- sėsi mūs pasakojimų, liet, ka 26 d. iš Šv. Vincento bažny
burgh, Pa.
Kuomet vanduo yra vartoja- bėgėjusios ligos nestabdome las> (lar|M) jau negau8į. Apsi. dangi Kūčių vakaras jau ar
čios.
PETRAS PIVARONAS, Duon-Kepys, 1432 Juniata
mas, kaipo išlaukinis ženklas, - ~ pagreitintu tempu einame niaukė dangus, Visi išsiilgo tinasi, tad trumpai pasikalbė Lai Dievas suteikia jam am
Street, N. S. Pittsburgh, Pa.
tuo pačiu kartu darosi didelė P1*0 katastrofos.
(unijos, nors ir ši pastaroji nc- ję ir pasijuokę, grįžome kiek žiną atilsį,
Cibukas
AD0LPA3 PALECKIS, Valgomų daiktų krautuvė,
atmaina ant žmogaus dūšios, i gjai8 iajkaj8 dažnai nnsi- apseidavo l>e šelmysčių ir bu- vienas prie savo darbo. Vie
nok visi sutarėme Kūčių vn401 Stadium St., W. E. Pittsburgh, Pa.
RAULAS: — Jonai, ar ga- skundžiame stoka pas lietu- vo ir yra reikalinga gero va:
.
.
Gruodžio 19 d. pas kun. Vai
limas daiktas kad vanduo tn- vius patrijotizmo. Ligindami b’m° ir pertvarkymo... Dirbo ka[Q
ANTANAS URBONAS, Restorano savininkas, 214
sienę Northsidėje. Visi taip gi šnorą susirinko Pittsburgh’o
retų tokią galybę peikti ant juos su kitų tautų išeiviais žmoneliai porą dienų į mėneTabor St., W. E. Pittsburgh, Pa.
provincijos lietuviai kunigai
džiaugėsi,
kad
Dėdula
sveikas
žmogaus?
I darome liūdnas išvadas — sį nusiminę, dantį sukandę,
JUOZAS KIZIS, Lietuvis Spaustuvininkas,
1121
J ir linksmai šnekučiuojasi ir, pasitarti bėgamais reikalais
geresnio
nieko
greitai
nenu

JONAS: — Raulai, ar t n pranašaujame greitą lietuvyBuvo
atvažiavę
šie
kunigai:
Pennsylvania
Avė.,
N.
S.
Pittsburgh,
Pa.
kad po švenčių “bosas” pri
nežinai vandens galybės, kad
mirtį Dėdes Šamo žemėje, jausdami.
sakė grįžti į savo seną darbą. Čepannnis, Misius, Pikntis, AJONAS PUSKUNIGIS, Valgomų daiktų krautuvė,
Štai,
ant
apsiniaukusio
da

ir iš gamtinės pusės. Žiūrėk1, Kod?1 si°je dalyje rengiabromaitis, Skripkus, Jurgutis
Prieš
Kūčių
vakarą,
sutarė

401 E. 4th Avė., ITomestead, Pa.
kokias mašinas vanduo varo, m^s išnykti greičiau už kitus? ngaus pasirodo NRA. Leista me aplankyti vietinį kleboną ir Steignionns iš Youngstown,
JERRY NAUYOKAS. Valgomų daiktų krautuvė, 129
kokias dideles sunkenybes ge- Kodėl savo egzistacijos nega- darbininkams organizuotis ir ir papasakoti apie kelionę. Kle Ohio.
V.
W. 4tli Avė., ITomestead, Pa.
tartis su darbdaležinkeliais veža. Paimk van- Ksime pratęsti nors taip ilgai, organizuotai
. .
bonas nuoširdžiai mus pasitidens lašą, užpilk ant raudonos kaip kitos tautos? Todėl, kad 'iais. Švystelėjo vilties kibirkJONAS J. GREBLIUNAS, Valgomų daiktų krautuvė,
geležies, vanduo pavirs į ga- Hetivio dvasia negauna užtek-, Stis. Sąjūdis tarp mainierių biakjn ir kūrortcTlafieliii “Gai
1601 McClure St., Pittsburgh, Pa.
rą ir pasididins keliais šimreikalingo maisto; todėl, (pasidarė didis. Visi, kaip vio-l
la,” sako, “kad neturiu tam
ANTANAS KATILIUS, Auksinių ir muzikališkų dai
Širdingas ačiū K. M. Sąjun
tais kartų. Dėl to, kada van- ka<* mūsų kalba yra užuita nas įstojo į U. M. W. A. ir
panašių lašelių, bet turiu sky gos 23 kuopai už surengimą
ktų krautuvė, Ilomestead, Pa.
duo pasiekia žemės vidurio u- mokykloje, viešuose susieji-' išėjo į streikų neva simpatistimėlio, kuris vadinasi “Plu- bažnyčios pataisymui card pa
PETRAS JURGAITIS, Minkštų gėrimų krautuvė,
gnį tuojau garai pradeda že- muose, atskirose šeimose. Lie- zuodami su savo kaimynais
ito.water” ir tas skystimėlis rty, gruodžio 17 d.
515 E. 4tb Avė., ITomestead, Pa.
mę judinti ir darosi žemės dre <avis mėgsta pasiklausyti pat- Frick’o kasyklos darbininkais.
labai
jums tiks po kelionės ir
Kun. M. J. Kazėnas
bėjimas, kuris siekia šimtus rijotingų kalbų, gerėjasi Jietu- Frick Coke and Coal Co. po visokių įvykių”.
KEYSTONE CASKET CO. (Grabų Išdirbystė), 229
ilgų
ergelių,
muštynių,
krau

E. 6tb Avė., Homestead, Pa.
mylių ir daro didžiausias ža- viška daina, noriai lanko pa
Nors
nelabai
malonus
gėriGruodžio
31
d.
namų
savi

jo
praliejimo
galų
gale
atidalas: išardo miestus, išgriauna renginius, teatrus, kurie priEFON KUNDROTAS, Valgomų daiktų krautuvė,
namus. Todėl vien tik gamti- mena jam gimtojo krašto pa- rė sąvo mainas ir Mbndo šiek-1 mas, bet, kad prašo, tai po ke- ninkai rengia vakarienę para
305 Ifamilton Ąve., l)uquesne, Pa.
niu atžvilgiu matai, kokią ga- pročius, pergyvenimus, jaunų- tiek dirbti ir tartis, nors vi-' lėtą stiklelių ir išsigėrėin. Mat, pijos naudai. Prie tos progos
MOTIEJUS VITARTAS. Becr UTiolesale, ir Valgomų
lvbę turi vanduo Bet Visaga- jų dienų svajones. Bet tokioR sas dalykas eina labaf sunkiai, klebonas žinodamas, kaid mes įvyks iškilmingas užbaigimas
daiktų krautuvė*, 808 Talbot Avė., Braddock, Pa.
lis Dievas gali duoti vande- pramogos šiais laikais ne be bet mūsų, Ellsworth’o, kasyk- žadame kūčių vakarą praleisti senų ir sutikimas Naujų Metų.
los tebestovi. Reiškia, dabar1 Northsaid.e’jc pas gerą burniui galybę netik kūną, bet madoje.

PITTSBURGH’O LIETUVIU ŽINIOS

Lietuvių kalba vis daugiau kompanija streikuoja. Viskas
praranda pilietybės teises. Jau ramu. Nei vienas kaminas ne
rimas savo tnr]>e ir su senąja’ rūksta, nei vienas “viselis”
karta šnekučiuoja angliškai, nešaukia darban. Jau trečias
nes lietuviškai beveik nebeina, mėnuo, kaip viskas stovi npka. Didelė retenybė matyti jau mirę. Vargas ir skurdas jau
nikaitį ar mergaitę galintį lai- skverbiasi į žmonių grįteles.
svai pareikšti savo mintis tė-'Visas miestelis gyvena iš mo
vų kalba. Nesistebime iš tų,,nko “relief”.

DIEVAS

BENTLEYVILLE, PA.

EIKIME LIETUVOS
KELIAIS

WEST END PITTSBURGH
IR MCKEES ROCKS, PA.

SOUTH SIDE

26,

Ufl A S

Ketvirtadienis, gruotį.
1933
*............. —
■■■» . y*
Seserys labai, labai dėkingos. — iaau$ romuti kita gadynė ir apsigyveno pas savo brolį Andrijauskas, V. Šubonis, V.
Atminkime kad rūpipifltftsis
Adonių, Youngstown, O. (da- J Santoraitis, P. Raulis, A. Sagera spauda ir platinimas jos
Dabar koplytėle turės tris al ateinančiais metais.
Ant1
torius. Naujas altorius, sulig Šių metų Kalėdos paliko bar taipgi miręs). Greitai ga- ntoraitis, A. Jurkūnus.
Ar myli Marijų? Ąr Dūri a yra vienas iš geriausių darbų.
io darbų plieno dirbtuvėje ii kursto vainikus sudėjo: Jau-j
pastarojo seimo nutarimo, yra
pie Jų pasiskaityti grafai, Tik visas savo pareigas, ypač
praeities dalykas, Vieni ««•«'
cen-Jnųjų
draugijų,
Sodaliotės
ir
1 pašvęstas
Antanui.
"Y, fev.
,? ---------. . Busi,aukę tos ^rangios.
......
?
skaitymų? — Jei mylį ir no spaudos atžvilgiu, atlikdami
velionio
artimieji
draugai.
Kalėdų Diedukas aplankė1. r
...
....
tus, kad atsilyginus savo bro
rt apie Jų daug — daug gra pusieksinie ir sielos išganymų.
’
.
Pranciškaus
akademikas.I.
S
’
4
1
1
nulu
‘
°
‘
;
Slaugi
liams
už
pagalbų.
Po
kai
ku
Grįžome
namo
su
skausmu
ne
Sv
,
,
...
*i Kristaus pasekėjai, nerimo rio laiko velionis įsirašė į ftv. tekę darbštaus ir pilno meilės lių dalykų iigihti, tai būti
Parf-de g,aių egla.ą ir atve-,^
_ Nakties
nai pasiskaityk kų tik išėjn
Juozapo draugijų ir į S. L. vaikino. Mirė turėdamas 48 m.
žė mergaitėms visas jų tėve-i „
.
I ciai nepakenčia šyjcsos, nors R. K. A 63 kuopų, kurioms amžiaus, išgyvenęs šioje kolo- šių iš spaudos knygų, vardu
(Tęsiny8 iš 3 pusi.)
Braškini. W. T.
kim N-t’•■»»»R>to*ru«»4.fR<a..k.s
lių dovanėles ir linkėjimus. >, .
..
f.r tk.
SVEIKA MARIJAI”
*
, , .
.
be.jos negali apsieiti.
oniks *nf
ant k*n
k.v. Bot sa|7
« | 1m
I *I SS
*Mt * atonik.
15
priklausė iki mirties; visados' nijoj 28 metus. Turto paliko
gtolz’o raštų Rų
2 skyriaus mokiniui) ir daina liktai vieno dalyko sems paksosda kut faal ■« mseh betUr ia «v«ry
vsy. B . for pcople ako 4.n't ur. t.
Mūsų bažnytėlė per Pieme- buvo renkamas į kokių nors $30.000, kurį prieš mirtį šiaip tuviškaį parašė Kun. Antanu, nfBM. KrBMkco U B.ad.rfal t. kecp
•‘Ir atėjo jau Kalėdos", “A- miršo atsivežti — sniego
tke .ratam kmllbr. 1 beln» » aar>«
•k«U< kaa* f.» J’W »»H4 m W»BT
nėlių mišias, 12 vai. naktį bu dr-joj vietų ir savo jiareigas paskirstė:
jaut n inkai” (4 ir 5 skyriaus
Petrauskas, M. I. C.
įklota kai saly Kremta aaaacrad all
>ar*aw».>' (M*I lt, KM).
A(lu„|o sf|nui Jonuj
mokiniai), “Kalėdų giesmė”
vo kimšte prisikimšusi sviete spiningai pildydavo. Išlikusį
Knyga turi 200 puslapių
TO I
fat SAFKLY and HARUUteSLY, take a balt Uaapoonfu) ef Kruschan
lio. Gražiai papuošta kūtelė kuopoje, arba draugijoje, pa- ,ol)WMII, (panaikindamas
(3 ir 4 skyriaus mokiniai),
rašto, 8 didelius ant gražio- Balta ln a glaaa of hot water in tba
morning before breakfaat—(|on't mlm a
(crib), šimtai elektrikinių le riy tarpe nesusipratimams, vi,, rgi&|)i hro|io dukteriai Onai popierog Ūvč. Marijus ir Jė
“Ritmiškas beitas” (5 skyr.),
Dorolnf—* boętla that Uita ♦ aaoka
a ‘būt a trlfla—i.t
•and
‘ ~Kruaohaa 8aJta et
MIRĖ
A.
A.
KAZIMIERAS
“Arbatėlė” (5 skyriaus mer
mpučių, kalėdinės giesmės ku sados buvo pasiryžęs sutuiky-1
savo hro|iuj Jonu, saus paveikslus.
any •'
fully
MAŽUKNA
gaitės), daina “O, žvaigžde
,)ro|io A.Jo
teno širdį ir kėlė visų mintis ti. Priklausė ir prie Lietuviu i BukanQ.
DRAUGAS PUB- 00.,
, ,, . . • >.
.
lė” (5 skyriaus mok.), ‘‘Laz
į Dangaus aukštybes. Tikęki- Progresyvįo klubo. Nors nebu-!
2334 So. Oakley Avė.
16.d’ P sunkios lne, ta karšta malda, katra ve-jvo mokytas, bet savo pastan-1 8esepįai Lietuvoje $150.00, bro
delių drilius” (G skyriaus ber -*•:. i*d
• ir •
I
ccnci 1U1 LlvlUVUIr
UI O- '
\ y.
,
naičiai), “Linelių šokis” (6 vėžio ligos, nore a. a. Kazį- rž8si g simtl) krūtinių „ėdi- g,„lds prasilavino taip, kad n A,
įnierns:
Mny.nknn
vprinu
Nnrtli
t
_
i
•»,
.
..
.
:i__i
i
-z.
___
iv
,
-i
1
v
.uu,
skyriaus mergaitės), duetas,,1,leras Mažukna, senas North ngS> kajp dūmas išblaškytas nereikalavo kito pagalbos bile
. , • .
• , ...
I.YDIA E. PINKHAM’S
,
...
bažnyčiai Lietuvoje, kurioj bu NUGA-TONE SUSTIPRINA
“Draugai” (KapnČinskas ir ^ide gyventojas ir žymus į vėjo. Dievas neapleis savo iš- kokiuose reikaluose.
ORGANUS
TABLETS FOR WOMEN
vo krikštytas $50.00, savo pa- i
Jarušūnaitė), daina “Sulau- J)unKO Žengimo lietuvių baŽ-įtikimų tarnų, neapleis tų, kuorganai silpni Ir jūa
Atvykęs į šių kolonijų aš ra rupijai
$50.00, Katalikų„ Vėl- „JttU
Jc\X Jūsenu,
“ų
. _
________
priimkite Nl'OAThey relieve and praveju
kėiiie” (7 skyriaus), “Po šve-. n-v<‘i°s rėmėjas. Paliko dide-'rie atėjo į bažnyčių Kūdikė- Jau velionį gyvenant pas bro- kiaiai (Ca,|,o|ic Aetion, Clevemriodįc Y»»n »nd associated
nčių” (veikalėlis, 8 skyriaus), daine nuliūdime sūnų Jonų ir įįo jt\zaus atlankyti, Jam ga- lį Jonų Bukanų pas kurį ir as
disorden. No nąrootita. Not
motorų ir vyrų per paskutinius <ū
land, O.) $50.00.
nietusf NUGA-TONE priduoda liau
just a pain killer būt a madern
“Vainikų drilius” (didesnių ^vi dukteris: Marcinkevičienę rbę atiduoti.
tos sveikatos ir sustiprina susilpnė
tuom kart apsigyvenau.
medicinę
which aas upoa tha
Likusis nejudomas turtas, jusius organus.
GAUSE of ypur troubU Per.
mergaičių), daina “Brangios p1' Dabarcienę.
.
--------Sužinojęs, kad velionis Lie- šiaip pūsk irtas:
NUGA-TONE yra vaistas, kurj kie
sistent ūse briogs permanept
pamaldos
buvo'1 oiuouzio
Gruodžio 94 u.
<1 kun Jnru-u .
• mokinosi
’Vi
•• aniakvienas nusilpnėjęs arba liguistus as
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kyklų. Mokiniai labai dėkin- knyg.), A. Trienayičienei (už
Vai. 2-4 ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryt*
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Oftoo TeL VICtory 689>
mokyklų, kurioje yra 99 ber
J.
LiulevJčius
ENGlewood
6641
Re*. Tek DREzel 9191
TRlangle 0644
IoL BOUlerard 520*—8418
Oratorius
niukai
ir
100
mergaičių,
viso
Ir
Tel. CICERO >94
BalsamuoloJaa
J 99 mokiniai. Juos moko 4Patarnauja
ChlGYDYTOJAS ir CHIRURGAS
SYREWICZE
rios Seselės: 1 skyrių su 59
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
cagoje Ir cplellaORABORIUS
k8Je.
7650 So. Halsted Street
Moteriškų,
Vyriškų, Vaikų M,
mokiniais
moko
Seselė
M.
OLaidotuvėms pilnas patarnavimas
Didelė ir graži
KUOM 210
galimas ni $88.16
visų chroniškų ligų.
na, J1 sk. 54 mokinius moko '
Koplyčia dykai
▼*l.: 2-4 ir 7-9 vai. vakar*
KOPLYČIA DYKAI
3344 R. ftOth Ava, Cicero. Tll.
4099 Archer Avė. Seselė M. Vincenta, III sk. 53
Ofisas 3102 So. Halsted Sk
Liūdnoje
valandoje
paveskite
dčl
manęs
Kampas 31 s t Street
mok. moko Seselė M. Romual- į
Vai.: 10—11 ▼. ryto, 2—4. 7—9 r. «
da ir IV skyr. su 33 mok. mo
Nedėliomia Ir žventadienial* 10— •19
savo
rūpesčius.
Pašaukite:
OFISAS
ko Seselė M. Katarina.
Visi Telefonai: YARda 1741 ir 1742
4729 So. Ashland Avė.
Mokykloje yra Angelo Sar-1
2 'luboa
CHICAGO, ILL.
go Vaikų Sąjungos pulkus, ku ■
OFISO VALANDOS:
ris dalijasi j 4 kuopeles, o
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Nuo 10 iki 12 vai. ryte. nuo 2 Iki 4
kuopelėj} į ratelius į»o 9 narius j
vuL po pietų ir nuo 7 Iki 8:30 vai.
4631 SO. ASHLAND AVM
vakaro.
Nedėlioenla nuo 10 Iki’ 12
Tel. YARds U994
ratelyje.
Jie
kas
Savaitė
daro
j
GRABORIŲ ĮSTAIGA
valandai dienų.
Rc».: Tel. FLAza 3200
susirinkimus, kuriuose tarp i
Telefonas MIDway 2880
LIETUVIŲ
VALANDOS;
2506 W. 63rd St.
Nuo 10-12 v. lyto; 2-3 ir 7-9 v. 6k
kitu
ko
žaidžia,
gieda,
dėklą-j
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
Nedėldienial* nuo 10 iki 12 diea*
mųoja ir dainuoja.
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes
Offlc*:
Hm.:
nieko nėr ūkuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
Šių metų spalių mėn. 2 d. [
PROspect 2011 BEVerly 0081
no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies.
Skaitykite ;r platinkite
Angelaičiui apvaikščiojo savo Į
Dr.
JOHN
F.
RUZIC
Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
metinę Šventę. Iš vakaro at-j
dienraštį “Draugę” ii
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti
liko šv. išpažintį, ryte buvo|
'2355 West 63rd fcjtreet
remkite vsus tuos pro
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir uš tą
Vai.: S to 4 Ir 7 to 9 P. M.
bendra šv. Komunija, laike šv.
EUDEIKIS
ir
SŪNUS
yra
taip
arti
kaip
ir
“
jūsų
telefonas.
Ketv. Ir Sekmad. pagal «utart|
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
fesionalus ir biznu
Ryto vai. 8v. Kryžiaus Ligoninėj
Mišių patys Angelaičiai giedo-' Nežiūrint tolumo, nėra jokių išlaidą.
rint į tai, ar jūs ką pirkaite, ar. ne.
Chicago. III.
kurie garsinasi jame.
jo. O linksmąją Šventės dūlį1 EUDEIKIO 30 metų ypatiškas, atsakantis patarnavimas
Phone: HEMlock 6700
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
yra patenkinęs tūkstančius šeimynų.
atliko artimame miške savo
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu
Vienintelis
Lietuvis Graborius vartojantis modernišką,
tėvelių ir mokytojų tarpe.
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
elektros
varomą grabvežimį su šoninėm durim, ku
Dėl Šermenų. Pašaukit* EUDEIKĮ pirm negu kreip
Daugumu Angelaičių neišski
rios palengvina grabų įkėlimą.
sitės kur kitur.
liunt nei darželio vaikučių yJeigu didžiuojatės dailumu ir taupumu laidotuvių — pa
K&pitonaa
Specialistas ii
ra Eucharistijos Karžygiui.
šaukite REPUBLIC 8340, ir persitikrinkite.
Pasauliniame kare
Rusijos
Jie taipgi turėjo savo Metinę
GYDO VTHA8 LIGAS VYRU IR UOTKRU PKR M KKTU8 NKf-IUROrl
Šventę — Kristaus Karaliaus
KAIP lilHISEMftJl'BIOS Ir NBSOYDOMO* 308 YTtA
Bpeetalltkal gydo Ilgas pilvo, plaučių. Inkstų Ir pūdės, utnuodijlrn* kra*.
dienoje. Tą dienų bendrai pri
Jo, odos, ilgas, žaizdas, reumatlzm*. galvos skausmus, skausmus nv
JŪSŲ GRABORIUS
roja, kosėjimų, gerklės skaudėjlm* ir paslaptingas ilga*. Jeigu kiti
ėmė šv. Komuniją ir šv. Mi
5340
SOUTH
KEDZIE
AVENUE
Didysis Ofisas
galėjo Jus lėg-dyti, ateikite čia Ir persitikrinkite k* Jis Juras gali p
ryti. Praktikuoja per daugeli mrlų Ir lAgydft tūkstančius ligoni,, P*
šių laike giedojo. Antroje Šve
VISI TELEFONAI: REPUBLIC 8340
mes dykai
OF18O VALAMDOS: Kaadle nuo 1# valandos ryto Hd
4605-07 South Hermitage Avenue
valandai ir nuo 6—I valandai vakar* Nadė^omla nuo 11 ryto Iki 1 <SB> jį
ntės dalyje buvo pačių Kar(Neturime sąryšių su firma tuo pačiu vardu)
Mth W.
kampas KesSar Av«.
TaL GRAwf«w* ■■ »
| žygių surengta pramogėlė, į

ĮDOMIAM PASISKAITY
MUI ĮSIGYKITE ŠIAS
'KNYGAS

RYTU PENNSYLVANUOS ŽINIOS

DR, A. L. YDŠKA

DR. P. ATKOČIŪNAS

SCRANTON, PA,

DR. F. G. WINSKUNAS

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. J. J. SIMONAITIS

KAZIMIERIETĖS L1E
TUVOJE

DR. A. RAČKUS

DR. J. J, KOWARSKAS

DR. S. BIEŽIS

GARSINKITĖS "DRAUGE’'

DR. M. T. STRIKOL’IS

DR. J. W. KADZEWICK

STANLEY P. MAŽEIKA

DR. P. Z. ŽALA T ORIS

DR, A. P. KAZLAUSKAS

DR. G. Z. VEZEL'IS

JOS. SH1NGLMAN, M. D.

J. F. RADŽIDS

DR. A. G. RAKAUSKAS

DR. A. J. BERTASH

A. MASALSKIS

' ANTANAS PETKOS

DR. G, I. BLOŽIS

DR. T. DUNDULIS

DR. J. SZDKIEWICZ

SIMON M. SKDDAS

I.J.ZOLP

J.J.BAGOONAS

DR. A. R. MCCRADIE

DR. A. A. ROTH

DR. CHARLES SEGAL

Didžiausia ir Seniausia

DR. MAURIGE KAHN

Tel. REP. 3100

SENIAUSI LIETUVIŲ GRABORIAI GHIGAGOJE

Daktaras

Eudeikis

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS

I

y__

♦ '

WISSIEI,

I

t

5

PRXnois

6

Virš minėtus asmenis kvie- Į
čia L.’K. V. V. XI seimelio
rengimo komisija:
Šiandien vakare 7:30 val.,| Klebonas nuoširdžiai dėko
Pirm., J. Aukštaitis,
vičia, A. Romanas, E. Tonki. šv. Antano parap. salėj įvyk-; ja visiems, kurie šventose Ka
Rašt., V. Petrauskas,
\ iso nuo vajaus rinkliavos sta labai juokingas teatras ledose aukojote gausią dovaPb. (’., R. Ph.
prie bažnyčios, vakarienės, į- .<jjnppy Hnllo\v Minstrels”,' nėlę parapijos reikalams. Yi3251 Sq. Union Avė.
žangos i vakarienę padaryta
stato Kolumbo Vyčiai Įso suaukojote $1,177.00. Tai

KAS NAUJA ŠV. ANTANO PARAP., CICERO

C H I C A G O J E

Iš ŠV. JURGIO PARAP,,
BRIDGEPORT

grucd. 25, 1933

“DRAUGO” METINIS KONCERTAS
Sekmadieni, Vasario (Ftb.) 4,1934
Lietuvių Auditorijoj, Chicagoj

Tol.-L Vietory 5635.

i (Rnįghts of C’olumbus) Cardi- gausi auka šiais laikais. I>ii
____________ _
i bą sudarys 20 rinktą asinmų negu pro kitus kaikuriuos
Gruodžio 3 d. įvyko šv. Prn $-00. Pinigus čekiu
geib.
pralotas.
\
ėliau
už
bi-|
na
|
(/omicil,
Cicero,
mūsų
pa

ve,
atmokėk
visiems
aukoto

\m. Liet. Daktaru Draugi-i—10 darbd. ir Irt darbininkų, j Pabąltijos uostus. Tuo susi
nciškaus Rėmėju vajaus vaka
lietus
atmokėta
$3,.»0.
;
rupijos
naudai.
Juokų
bus
tiek
jams
gausiausiomis
Savo
ma

rienė, kuli geriau pavyko, ne
jęs priešmctinis susirinkimas: Taryba būsianti renkama 4 rūpino vyriausybė ir KlaipeVisiems, kas kuo prisidėjo, i ,,ad ne|)US
nosijuokti. lonėmis ir suteik jiems visie
gu buvo tikėtasi. Matyt, yra
jvyks penktadienį, gruodžio 29 j ,ll,,,,ni,s- Valdyba iš 5 usnie- Į dos prekybos rūmai.
Dabar
šiidingai
aviu.
;
Kviečiame
visus
Cieeros
ir
ams reikalingų malonių!
žmonių, kurie užjaučia seseris
d., 9 vai. vakare, M r. Masiulio j “V būsianti renkama 2 me renkama medžiaga, kuri tu
Koniisija
ir
Valdyba
,
py|į,,l<«
i
.s
lietuvius
atsilankyti.
Turiu vilties, kad kurie dai nnmuose, (>4i41 Ko. Western tams.
Taryboje turės tei<ę rės
nurodyti to brangumo
Praneiškietes ir širdingai jas
-M
Ypač jaunimas esate kviečia- savo Kalėdų auką nentidavė- avė. Svarbu — valdvbos rin sprendžiamuoju balsu dalv- priežastis.
Jos greičiausiai
remia. Vakarienės pasisekimui
SVARBU
L.
V.
DAINOS
”
mes.
vauti vidaus reikalų minisr-į bus prašalintos, ir transporlabai daug prisidėjo gerb. pra
i.......
|i te, o galite, šiame sekmndie-j^įmas
CHORO NARIAMS
lotas M. Krušas, ragindamas!
Dt. G. I. BložLs, rašt. rGos atstovas.
į tas pro Klaipėdą bus atpiginTikictai labai pigūs: augu- nyje atiduosite.
per pamokslus paremti seserų i
Dar kartą ačiū visiems!
sicins 3,0 centų. Vaikams tik
PER BRANGU.
_______
šį vakarą Lietuvių Audito
vajų; taip pat parėmė ir kiti
Kun. H. J. Vaičūnas
Kodėl perbrangus Klaipė-1
Praeito šeštadienio vakare,
15 centu.
rijoj įvyksta svarbi L. V. ‘Dai
PARDAVIMUI PIGIAI
kunigai: šaulinskas ir Petrau
valandą, keturi
•tapie
juo 7/ vnirtiitiii,
iii i
jrtuni (Ino
^Prftiisnortrts pro a*-* *
i ..•••nos
’
choro
repeticija.
Visi cho kai (tėjo i>er savaitę laiko. Vė-Svirskas, A. Bacevičius ir V. 1
.
„
’
u
a
•
1121,1
i
,(H
in
*
J
’
1
Siutai,
ovorkautai ir Įvairus
skas.
vyrukai padare “bold-up 'mūsų uosta kiek brangesnis,^tvgų muzikos instrumentai.
ristai kviečiami laiku suva liau bet gi pasirodė, kad tas, Rėkus.
Prano Smilgiams, Nntion '
________________
FRANK KUZMARSKIS
Prie bažnyčios per visas Mi
žiuoti, t. y. 7:30 valandą. Po buvo iš liuosos valios, t. y. Į \Vest Side: kun. klek J. Ma2335 W. 39th Place
šias šv. pačios seserys rinko
Wide Markei ir Groeery, sa
repeticijos bus smagus senųjų r.orėjo vyrą pagązdinti. Pagą- Į ciulionis ir Pr. Čižauskas.
(prie Archer Avė.)
aukas. Seserys buvo atvyku
vininko krautuvėj, 4248 Ko.
metų užbaigimas. Nei vienas zdinimas vyrui kainavo apie Į Town of Lakė: kun. kleb.
Telefonas LAFayette 1347
sios iš Kenesba, \Vis. žmonės
Artesiun Avė. Iš registro išclioristns-tė tenepralcidžia pro ,20 dol., nes reikėjo šaukti gy- A. Kkripkns, M. Čepulienė ir
!/•
duosniai aukojo.
jėinę visus pinigus, apie $25.00,
gos.
dvtoją,
kuris
nieko
įtartino
Kudeikienė.
pabėgo.
Vakare suruošta vakariene |
Geriausios Anglys Už
Vytauto Didžiojo Kantatai, supnraližavimui nerado. Pasi
18
St:
kun.
kleb.
Ig.
Albaii- graži programa, kurią su
kuri bus išpildyta, sausio 28 rodė, moteris buvo sVeika.
vi.čius ir Grisius.
Žemiausias Kainas
LIGONIŲ KASOS ĮSTATY
darė komp. Pocius. Seserys
d.. Lietuvių Auditorijoj, cho
West Pifllman: kun. klcb
ši moteris nesenai atvykus
MO PROJEKTAS.
Kazimierietės taip pat priruo
rą muz. J. Saulis atsidėjęs iš Lietuvos. Tr būk tokia ne- Į Raškauskas ir J. Rubinas.
šė mokyklos
kn- . v ’ T> * •
iliun > i\ n/p mergaites, 1\Ua •
J •
\. .
ruošia. Ruošiama taip pat ir
vvinii
So. Chieago: kun. klcb. Ur
Ligonių
kapos
įsta-tymo
12132 UNION AVĖ.
nos gražiai programa pnmar-l
................
'yrui.

TUMONIS COAL GO.

Nuliūdęs Juozas ba.
projektas vidaus reikalų mi
dar nėra girdėję tokio didin
Taipgi kviečiami: Dr. A. Ra nisterijos jau paruoštas ir įgo kūrinio, kokį išgirs sausio
kauskas, Dr. P. Atkočiūnas, • teiktas ministerių kabinetui.
28 d. Todėl visi įsidėmėkime
Dr. J. Poška ir Ta šimutis.
1 Pagal šį projektą, kasos tarv '
dieną ir visi ruoškimės pasi
Lietuvių Katalikų Valstybių
klausyti naujo, nepaprasto vei
kalo.
Pupa XI seimelio rengimo komisijos
susirinkimas įvyks ketvirta
ŠIRDINGI LINKĖJIMAI
IR TAIP ATSITINKA
dienį, gruodžio 28 d., 7:30 vai.
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
vak., Aušros Vartų parap. sveNeseniai buvo “Drauge” taineje.
Budriko Krautuve Linki Visiems
rašytu apie nesutikimus ir at-į Kviečiami į minėtą susiriusiskyrimus šeimose. Vienoj kimu sekantieji asmenys:
Lietuviams Kostumeriams ir Radio
Marriuette Paiko lietuvių šeiBrį,igepOrt. d. g. pral. M.
Klausytojams
1
.moj, kur nesimato kaUliki&Ko L
An, v„it(.kl-innite
Po gerb. praloto kalbos, dai! laikraščio, buvo toks įvykis: jf. q Alelinnienė.
navo Pociaus dvigubas kvar- Į Dirbantis 8 - 10 valandų į
Brigbton Purk: kun. kleb.
tetas, Gricaitė, Garuckaitė,; dieną vyras sykį užėjo pas A. Briškn, A. Kazlauskas ir*
ant korneto pagrojo jaunas Į savo dėdę pasiguosti sunkiu Šrupšienė.
|,
studentas Auksutis.
, darbu, kad jį žydelis darbe
Marriuette Park: kun. klcb.
Paskui kalbėjo ; .eserų Prn- spaudžia.
Baltutis, .T. Mickeliūnas ir B.
neiškiečių Rėmėjų dr-jos ccn- j Staiga atbėga moterėlė šau- Nenartonis.
Nnuja 1934 m. RADIO ir
tro vice pirm. L. Račkauskie- jkia: “Jonai, bėk namo, tamsCicero, III.: kun. kleb.
VICTROf;A?krūvoje. Gro
nė, Moterų Sąjungos Cent ro Dos žmona suparaližuota”.
Vaičūnas ir A. Valančius,
iždininkė J. Čepulienė, mūsų
Ištikrųjų taip ir buvo: ne-i Nortli Side: kun. kleb.
ja rekordus ir radio.
Naujas Elektrikinis
Jtolonijos veikėjas T. Janulis,
'/
PROKAK
3 skyr. pirm. M. Kudcikienė, i
Tikini
Išrastas palengvinimui
iš Cicero A. Valančii s. Visi
prosinimo
drapanų. Pri
PIITLCO 1934 RADIOK
karštai ragino temti visas kadedamas prie Kkalbatnos
I > talikiškas įstaigas.
$22.50
mašinos.
BIRCH TAVE R N
Ant galo atsilankė Moterų
$19.50
Ši naujoji vieta labai gražiai išpuošta ir moderniškai
ZENITU 1934 RADTOK.
Piliečių Lygos pina. M. Zol
įrengta. Užlaikoma gardus alutis ir skanūs užkandžiai.
Naujas Hoover DULKIŲ
6 tūbų
pienė, kuri daug darbavi s, kad
VALYTOJAK.
Didelio
Simpatingas patarnavimas. Užprašome visus lietu
rc
viena Chicagos gatvių būtų |
saizo.
Nikeliuotas
Model
vius pas mus atsilankyti.
541.
Garantuotas
perHoo
pakeista į I ituanica nve. Ji I
2555 WEST 63rd STREET
MIDGET RADIOK
ver Co.
sakėsi mokinosi prie seserų
(arti Roekwel| Street)
$9.95
Pranciškiečių joms dar esant
Telefonas REPUBLIC 4544
Nazarietėmis; džiaugei, kad
nuo jų gavo įkvėpimo būti'
tikra lietuvaite ir Lietuvą my
lėti.
Neapsieita ir be aukų. štai,!
gerb. pralotas netik darbu pri |
TURKIŠKOM, RURIAKOH Hn.FKlUNftS VAIVOS IR ELEKTROS
TREATME1VTA1
sidėjo, bet dar ir aukojo $5.
Jewelry Krautuvė
Rakandų ir Radio Krautuvė:
Švediški mnnkšUnlnial Ir elektrom (naxaian
Stalams papuošti gėles auko
Treatmental visokių ll(Pi. reuinattamo, nervų atltalaymo, Haičio
3417 S. Halsted St.
3343 S. Halsted St.
Ir taip tollaus. su elektriniam prletalnals Violetiniai Saulės Spin
jo p. Loviek'as, valgius auko- į
dulių treatmental.
Mineralines, aulferlnėe vanos duoda dlditaunl* kraujo cirkulia
jo Kelvinienė (mėsos), Ambo
ciją, kuomi galima Išsigelbėti nuo visokių Ilgų.
GRAŽUS RADIO PROGRAMAS:
Kambariai dėl pergulėjlmo.
tienė (kavos, cukraus ir kilu'
Nedėlioję,
\V. C. F. L., 970 k., 1 vai. popiet.
Motoru skyrius atdaras (Ttarnlnkals nuo S Iki 12 vai. nakties
dalykėlių), K. Daugieln (pie
1657 W. 45th Street
no ir Smetonoskvortas), Bro
Kanųtns So. Paulina Bt.
Tvl. Ronlevard 4BM
lini Kučinskai (duonos, kiek
KALĖDŲ KOLUMBIA IR O-K
buvo reikalinga).
REKORDAI TIK PO 60c
Pinigais aukojo viena ponia
per gerb. pralotą $8.00, šv.
19024 - Olorla Ir Kūtele. Kun. S. .1. Slruckus. Tenoras
Mes pakartntilifli kreipiame jūsų atydą j įvairų patar
19025 - Ateikite čia jua IMIklmlojl Ir O tu pol. Kalfidu Naktis
Petronėlės draugijos narės su
navimą, km j mūsų įstaiga teikia:
IliftCd . šventoji Naklia Ir O lėlikimojl puėls. Tėvynės Kalėdų gira.
IfiftRft - EI. Kalėdos Ir Kalėdų Pasveikinimas. Ona Bletlenė Ir H.
metė $7.50, iš kasos aukojo $5,
Priimame mokesčius gazo, elektros, telefono, vandenio
Gertenė.
Hilas
ir
morgičių
kuponus.
14051 . šventa Naktis Ir Kut Jnu Kristus gimė. Jonaa Butėnas.
♦T. Mazeliauskas $2.60, Ona Abaritonas.
< Išrašom apdrniidas ant namų, langų ir automobilių.
nužaitė $2.00.
19109 - Rami Naktis Ir Tyllnja Naktį. Truhedortų Kvartetas.
Darome pirmus morgieius ant namų.
19110 - šventoji Naklia. pirma Ir antra dalia Trubedorlų Kvart.
Po $1.00: K. Šlepavičius, T.
Parduodame Money Orderius.
19141 - Oul Mandleoa Ir Svelkaa Jėsnu Magiausias Jonaa Butenna.

gino. Rėmėjos labai dėkingos
pralotai, komp. Pociui ir se
selėms Kazimierietėms.
Po vakarienės pakviestas
kalbėti gerb. pralotas. Jo kal
ba sukėlė daug ūpo rėmėjoms.
Gerb. pralotas lygiai įvertina
darbus seserų Pranciškiečių ir
Kazimieriečių. Sako, reikia,
kiek galima, remti visus ge
rus darbus, geras įstaigas, nes
seserys, tiek Praneiškietės,
tiek Kazimierietės yra ne sve
timos; jos yra mūsų.

Chieago, III.

Phone PULlman 8296
Dabar laikas prisipirkti
anglių dėl žiemos

SUSIRINKIMAS

A.BER2YNSKIS

L'* .

Bes. 10742 S. Wabash Avė.
Phone PULLman 8092

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.
Chieago. III.

PAKVIETIMAS

TEIj. REPCBI-IC 840>

Širdingai kviečiu visus Clii i
eagos ir apiclinkinių miestelių j
lietuvius, draugus is senus pa-Į
žjstamus atlankyti mane manoj
biznio vietoje. Užlaikau dide-1
lį pasirinkimą. Visokių degti
nių; visokių rūšių vyno ir!
alaus. Pristatome aludėms.
I

Katrie perkate anglis IS dmlverlu. siuskite juos i CRANE
COAL <’<>. Gausite geresnes
anglis, ut mažinu pinigų
Pncalinntas AI. K. liktai S'.OO
tonas.

Dovanos visiems atsilnnku-l
sietus.

PEOPLES COAL GO.

Jūsų ŽYDUKAS patarnaus'
jums mandagiai.

Visados garantuojame ko
kybę ir teisingą vogą.
Yardas ir ofisas:

Reikale esant, atsiminkite
žydeli.

NATHAN KANTER
4707 SO. HALSTED ST.
Tel.: YARds 0801

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

JOHN B. BORDEN

Galite nusipirkti daugiau
anglių žemesne kaina iš
Peoples Coal Co.

I">

A. F. CZESNA’S BATHS

Januliai, A. Valančius, J. Pupauskas, A. Kripas, M. Ambotienė, O. ftveikauskienė, B. Za

latorienė. T. Šimaitienė, K. Jo
nikas, M. Mazeliauskienė, K.
Lacina, A. Masalskis, Paulą-

Darom kontraktus pirkime ir pardavime..

UNIVERSAL MORTGAGE & INVESTMENT CO,
G. A. SUKYS

W. M. ANT0NI6EN

3320 S. Halsted Street

Tek Yards 5215

Ib

Jos, f, Sudrik

ADVOKATAS
105 W. Monroe St.. prie Clark

I, 2. or
4 tona
S tona or more
Pochy M. R....... 27.75
27.25
Kent. M.R. .... 25.75
25.45

Telefonas STAte 7««O
Valandos • rvte Iki S popiet

2201 W. Cermak Road
Panedėlto. 8eredos fr Pėtnyčloc
vakarais d Iki •
Telefonas CANat #122

Liimp ................. 2«.1R

2«-25

Black Band

Egg ....................... 22.50
Liimp ................... 22.75

Namai: 6459 S. Rockwell St.
Utarnlnko. Ketvergo Ir Bubatos
Vakarais 7 Iki 9
Telefonas llEPubJc MM

22.00
22.22

Ine.

29022 - I.lnkama Giesmė Ir Svelkna Jėzau glmhala. Mlėraa kvart.
25023 . Oul ąt&ndlena Ir Atatnkublno Betlėjun. Mlėraa kvartetas.
29105 - Tyliąją Nakll Ir Angelai gieda, danguje. Petras Petraitis.
#002 - Barius - Girėnas Ir Karelvellat. B. Rimkus Ir E. Sadauskaitė
2000 - Varpelis vairas Ir 21 Metai kalėjime. R. Rtmkua
2001 • Daktaro daina Ir 7 pačios. 8. Rimkus Ir Budriko Akord-al.
2002 . Meilės Karalaitės Ir 4 Batai. K. Pa terškia Ir BudrlkoAk-tai
3002 - Dulkų polka ir Lietuvių Radio meSodljoa Budriko Ak-tal.

PERKAM

INSURANCE
NOTARY
PUBLIC

jiomcE

Lietuviškus
BONUS

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
A G■WT U R A
PRISIKASYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
LAIVAKORČIŲ

TEIHINGPMP PAMATIOTAB BIZNIS

2608 WEST 47th STR.

Tel. LAFayette 1083

JOHN A. KASS
(KAZAKAUSKAS)
) Laikrodininkas, Auksorius
ir Muzikalių Instrumentų
Krautuvininkas
DVI KRAUTUVĖS
Abiejose dldellausls pasirinkimas
tiedu, deimantų, visokios rdėtea
laikrodžių Ir muslkalfų instrume
ntų Taipgi taisome visokius laik
rodžius, muzikalius Instrumentus
Ir akinius prltafkoma.
Turjs 34 meras patyrimo

4216 Archer Avė.
Tel. I^fayrtte 2417

2049 W. 35th St.
Tol. Lafayette M12

