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PIENININKU STREIKAS NUTRAUK
TAS; PADARYTA PALIAUBOS VISAS REIKALAS PAVESTAS ARBITRACIJOS BOARDUI

JO EKSC VYSKUPAS SHEIL
SUTEIKĖ PASKUTINĘ
ABSOLIUCIJĄ

Vakar visose trijose vals- nepriklausomas pieno pirkly*
tybėse — Illinois, AVisconsin Chicagoj.
ir Michigan, nutrauktas pieno į Paliaubų sąlyga yra arbitgamintojų ūkininkų streikas Į ražas. Pure M ilk organizaciCbicagos' lietuvių katalikų kė kun. Pr. Juškevičius,
ir Chicagoj atnaujintas pieno1 ja ir pieno pirkliai skirs po
visuomenė tinkamai atidavei Prie šalutinių altorių Mišias
vežiojimas ir pardavimas.
vienų arbitrų. Jie aini pasipaskutinę pagarbų ir jiatar- laikė kun. P. Gasiūnas, kun.
Padarytos ir pasirašytos rinks sau 'trečiąjį, kurs bus
navimų mirusiam pačioje sa J. Petrauskas, kun. ;V. ČerSutarti pasirašė arbitražo boardo pirmininku.
paliaubos.
vo jaunystėje a. a. kun. Pran nauskas ir kun. Vilius (pasioŠis boardas nustatys už pienų
šių organizacijų atstovai:
ciškui Jurgaičiui.
Iškilmin nistas).
Gražų ir turiningų
mokamas kainas ūkininkams
Cbicago Milk Council, Ine.;
gos laidotuvės įvyko vakar iš pamokslų jiasakė kun. prof.
ir pirkliams.
Boardo
nu
Chicago
Milk
Dealers
’
Ass
’
n;
Tūkstančiai
civilinių
darbininkų
dirba
Mississippi
upės
pakraščiais
Louisiana
valstybėŠv. Kryžiaus bažnyčios. Ge- B. Burba, veli-onies mokyto
sprendimas
bus
pasiųs
Pure Milk Ass’n ir kiekvienas
dalingos pamaldos prasidėjo jas ir draugas. Pamokslinin ,)<*« kad apylinkes apsaugojus nuo potvynių, kada ši upė ima rainuoti.
tas į \Vasbingtonų, kad' tai
10 vai. ir tęsėsi keletu valan kas priminė kokiam tikslui
i patvirtintų žemės ūkio depar
RŪPINASI VOKIETIJOS
VATIKANO J- VALSTYBIŲ
dų.
J erdvių ir gražių Šv. Dievas a. a. kun. Pranciškų Visumos vals
tamentas.
Visi pieno pirk
ŽYDŲ LIKIMU
Kryžiaus bažnyčių žmonės buvo pašaukęs, kiek buvo lei
SANTYKIŲ KLAUSIMAS liai turės gauti atitinkamus
tybė neįma
nesutilpo. Visi bažnyčios pa sta jam čia, žemėje, darinio- į
ROMA, sausio 11. — VatiIki 1867 metų J. Valstybės Į <‘^a’sn*usnoma
LONDONAS, saus. 8.
—
šaliai buvo prigrūsti žmonių. tis, apgailestavo jaunos pajė
santv-i Taliaubų
padaryme jJaug
Krašto katalikų
alumnų Jš -Vokietijos pašalintų ir pa- kano laikraštis “Osservatore turėjo diplomatinius
Presbiterijoj daugyliė kunigų. gos, reiškė užuojautos velio
dirbo
Cbicagos
majoras ir šio
federaeijos susirinkime 1,0-Į šalinamų žydų
likimu dau-[Romano” plačiai rašo apie kiu su Vatikanu Tais metais
Jie ten nesutilpo. Jų 60 klū nies motinai, sesutei, broliui
miesto sveikatos departamen
neoficialus santy-jj y atstovas atšauktas
yolos universitete šių. univer- į ginusia rūpinasi Anglija ir p atikano
Jo žodžiai ne
ir tas.
pojo drauge su žmonėmis. Vi ir giminėms.
sitelo
prezideu-tas kun.
kun. S.r Prancūzija.
Šios valstybės' kius su J. Valstybėmis. Paprezideu-tas
so kunigų buvo apie šimtas. vienų privertė giliau painųskitas nepaskirtas.
sau
talkon
ir kitus Į reiškia, kad per ilgiausius mekviečia
Knox
Wilson,
S.
J.,
kalbėda

Dalyvavo beveik visi lietuviai tyti apie žmogaus gyvenimo
DINGO SU TĖVO
, tus šie santykiai nebuvo su-i J. Valstvliėse gyvena daug
kraštus.
I
I
.
.*
kunigai ir daug kitataučių. tikslų, amžinastį ir ne vie mas pareiškė, kad šiandien
PINIGAIS
katalikų i,r Romos Katalikų
Tikrųjų ir maišyto kraujo
Buvo ir du pralotai: J. M. nam graudi ašarėlė suvilgė valdžios centralizavimu \Yatimais. Tad šiandien jau y- Bažnyčia, sako Vatikano laik
gerb. pral. M. Krušas ir J. M. skruostus pamokslininko lū sbingtone siekiama, taip vadi- žydų Vokietija turėjo apie
Chicagos policija pakviesta
ra laikas pagalvoti, kad šiuos rastis, ten turi daug įvairių
gerb. pral. J. Gerald Kealy. pomis paskutinį kartų atsi narnos, visumos (totalitariz- vienų milijonų. Jų dalis jau
santykius padaryti oficialiais, didelės svarbos reikalų. Tad surasti Leroy Belinke, 16 m.
pasišalino iš Vokietijos. Liku
Atvyko ir Mundelein semina sveikinant su kun. Pranciš mas) valstybės.
reiškia, kad juos į-teisėti. Tai diplomatinių
santykių šian amžiaus, viešosios vidurinės
sieji
taip
pat
turės
apleisti
rijos studentų prefektas kun. kum.
Kas yra visumos valstybė?
gi jau yra reikalingi diplo dien atnaujinimas iš to atžvil-Į m°kyklos mokinį, kurs nežinia
hitlerininkų valdomų kraštų.
J. B. Furay, S. J.’
Kun.
\Yilson
atsako,
kad
tai
kur dingo pasiėmęs tėvo 2,325
Paskutinę absoliucijų davė
matiniai santykiai.
gio ir yra geistinas.
Egzekvijų gražiai giedojo , E vypk„p„s jj. gheil.
• tokia, kur vyriausybė reika-<1 Šių visų žydų negali pas
dolerius.
Tėvai gyvena 820
visi kunigai ir vargoninkai.
Iš bažnyčios į kapinynų ly-j Lilija, kad visi krašto gyven- į save priimti nei Prancūzija, ŽpmfiS Ūkio
'ŠEŠI J. V. LAIVYNO LĖK- No. Marshfield avė.
Vargoninkų komi vadovavo dėjo šimtai automobilių. Dar' V°jai butų vienodų su ja pu-nei Anglija'
Jiems reikalinkomp. A. Pocius, solo dalis iš kartų gausinga žmonių minia j ši|,rų, ypač visais politiniais j gOS knr nors ruimingos korūmai Vilniuje
™VAI IŠSKRID0 I
APIPLĖŠTA IŠTAIGA
________
HAWAII
pildė p. V. Daukša, vietinės pagiedojo, pasimeldė ir grįžo • reikalais.
I lonijos.
Imdina
VILNIUS. — Vilniaus laik-,
-------------parapijos vargoninkas.
Koprie savo kasdienjnių darbų
Visumos valstybės vyriau-: Vokiečių žydams daugiau- raščiai paduoda sąrašų atsto-j SAN FRANCISCO, Gal.,; Keturi plėšikai apij
ro giedojimas tikrai žavėjo
Chicago Home of Incurables,
ir rūpesčių.
Bet tai miniai svbė ne tik griežtai kontro- sia palankumo reiškia Rusijos
kurie
dalyvauja žemės ■ sausio 10. — Šiandien į Haklausytojus.
sutinka1 *’
_
r»
i ♦
5535 Filis avė. Pagrobė ke
daugiau
neliesirodvs a. a. linoja gyventojų pažiūras, bet sovietai. Bolševikai
ūkio rūmuose.
Pagal ta
tų sų- w'a>' salas per Pacifiką per
■’ ”•
J1 1
’
T1 .
letu šimtų dolerių pinigų ir
Priamuro
"
f
Šv. Mišias prie didžiojo ai-1 kun. Pranciškus, jam neberfi ir kiekvienų pavienių asme- žydus kolonizuoti
rašų matyti, kad ūkio rūmuo čia išskrido šeši karo laivyno
čekiu.
»
toriauR laikė kun. A. Skripka. pes jos vargai ir rūpesčiai, nų veikimų. Kiekvieno žmo krašte, Sibire. Nori ten jiems
jūriniai lėktuvai, kurių kiek
se
dalyvauja
viso
52
atstovai.
Šv. Kryžiaus parapijos kie nes jis nuėjo pas Dievų iš- gaUs likimas priklauso nuo sudaryti atskirų respublikų.
vienam yra po 5 vyrus.
Tačiau vargas su tuo, kad 19-ka iš jų rinko visuomenės
tumas. Jam asistavo: dijako- duoti apyskaitų iš savo dar- j vyriausybės.
VIEŠIESIEMS DARBAMS
Vokietijos
žythj
dauguma
yra
į®'
0
-rganizacijo.
,(npic
kuNuo
San
Francisco
į
Ilanu kun. J. Pbelan, šului.—kun. bų ir gauti pelnytų užmokėsBet visumos valstybė, sako
BUENOS AIRES, Argenti
prlešingi komunizmui ir bolše- r--J rinkimą, kaip rašo \ iln. waii yra 2,150 mylių. Tai pir
J. Mauni re. Ceremonijas tvar- tb
i kun. Wilson, savo tarpe tu
na, sausio 10. — Argentinos
Ryt., niekas nieko nežino), 19 masis bandymas. Pacifike nu
vikizmui.
Pagaliau
žydus
bai

ri elementų, kurie pačių vi
vyriausybė nusprendė panau
OKUPUOTOJ LIETUVOJ IŠNIEKINTAS sumų naikina. Žmogaus pri do laivai šaltas Sibiro klima atstovų rinko seimeliai ir 14- statyti karo laivai.
doti 65 milijonus dolerių
ka buvo vyriausybės paskirtų.
tas.
gimties
negali
pakeisti
pačių
įvairiems
viešiesiems
dar
KRYŽIUS
Dabar Prancūzija ir Ang- '
ifl°mi ta pati statistika PROTESTANTŲ VYSKU bams.
i žmonių
padariniai.
Nieku
VILNIUS. — Ščiglikų kai-į piauta, išjudintas iš vietos ir
Pasirodo,, PAS CANNON PRALOŠĖ
būdu nerasi didelio skaičiaus Ii ja daro
žygių, kad su J. ir kitu atžvilgiu.
mo, Benekaimių valse., lietu nuplėštas krucifiksas.
APELIACIJĄ
normnlių žmonių, kurie kai Valstybių pagalba Vokietijos kad ūkio rūmuose daugiausia |
Padegėjui įvyk
vių šv. Kazimiero draugijos
vienas būtų vienodų pažiūrų, žydus įgyvendinti kur nors atstovų, t. y. net 38.5 proc. skyriaus
rūpesčiu perėjusių PROFESIONALŲ STREI
yra dvarininkų, 23 proc. va-J WASHINGTON, sausio 10.
dyta mirties
arba kuriuos būtų galima pa Pietų Amerikos plotuose.
metų spalių mėnesį buvo pa
—
Vyriausiasis
krašto
teisKAS KUBOJE
dinamų osadnikų (atvežtų iš
bausmė •
lenkti ton vienon Iinkmėn.
statytas kryžius, kurį pašven
i
Lenkijos
ir
čia
apgyvendintų
,nas
-™«Pren<&
kad
metodis1IA\ ANA, saus. 10.—Prieš Tos rūšies valstybė turi griuVARTOS TIK NAMINĘ
BERLYNAS, sau**) 10. —
tino vietos parapijos klebo
prez. San Martin tironiškų t i j)cr revoliuciją.
kraštą sulenkinimo reikalais), tų episkopalų vyskupas James Spauda pranešė, kad vakar
MĖSĄ
nas.
Cannon, jr., privalo atsakyti
valdžių užprotestavo streiku
21,2 proc. smulkios nuosavy
Lepcigo kalėjime visai netikė
Lenkų policijos komendan
už nusikaltimus.
apie 10,900 mokytojų, kurie RESPUBLIKONAI
ORGA
AVASHINGTON, sausio 10. bės atstovų (tačiau nenurody
tai įvykdyta mirties bausmė
tas Rejent jau nuo seniai truk
apleido kone visas valstybines
Vyriausias krašto teismas teismo nubaustam
NIZUOJASI
— Karo depnrtamentas nu- ta, koki yra tie atstovai ir
Marinus
dė bet kokį lietuvių veikimų
i ir privačias mokyklas.
kokia
ta
smulkioji
nuosavydabar
nusprendė,
kad
krašto
\YASH INGTON, sausio 10.įsprendė, kad šiais 1934 me
van der Lubbe, 24 metų am
Benekaimių
valsčiuje, todėl
prezidento
rinkimai
yra
fedeliė)
ir
pagaliau
17,3
proc.
at

—
Kongreso
respublikonai
at

tais kariuomenei ir miškų dar
žiaus olandui, kurs prfpažinŠiandien žada sustreikuoti
jam labai nepatiko ir naujastovų
neturinčių
jokių
ūkių.
talinių
autoritetų
žinyboje.
O
,
|as kapu
Vokietijos parla
stovai organizuojasi, kad vie bininkų korpusui bus naudo
jasai lietuvių pastatytas kry visi salos ndvokatni, o rytoj
kad vyskupas Cannon nusi-. meafo rūmų padegimų. Nnžius, dėl kurio jis tiek ilgai — visi gydytojai ir slaugės, ningai pasipriešinti preziden jama tik naminė (savo kraš
Seniau! PANAIKINS PROHIBICIJĄ kalto korupcijos aktui (įsta-1 bustasis, kaip žinoma, pats
kovojo nenorėdamas leisti jo, taip pnt ligoninių tarnauto- to Roosevelto dalelėms išlai to) mėsa jautiena.
tymui), už tai jis turi ir mtsa-1 teisme prisipažino kaltas.
k
doms.
Respublikonai parei Žymi tos mėsos dalis buvo im
statyti.
Tačiau aukštesnės ai.
"VVASHINGTON, sausio 10. kvti.
škia, kad didelės išlaidos ne portuojama, nes kitur pigiau
Staigus mirties bausmės jvaldžios leidimas buvo gautas
Taip pat nusprendė strei
—
Nepaisant
prohibicijos
pa

vykdymas čia padarė daug
ir vietos žmonės pastatė nau kuoti teisėjai ir teismų kler- tik neduos naudos, bet dar gauta.
naikinimo,
Kolumbijos
DisJERUZALE,
saus.
11.
—
didelio
įspūdžio.
Nes tik
daugiau pakenks gerovę grą
jų gražų medinį kryžių, nežiū-lj.aĮ
triktas su šiuo miestu ir to Palestinos arabai rengias į prieš tai spauda buvo prane
žinti.
SUSEKE DVI NAUJAS
rodami komendanto norų. Bet'
liau
pasilieka “sausieji.” šį naujas demonstracijas, sausio šu* žinių, kad mirties baus
•
1
PLANETAS
kryžius neilgai bestovėjo ne-i
stovį jialniko distrikto įstaty m. 16 d. Numatomas arabų mė bus pakeista kalėjimu.
IŠ DŽIAUGSMO MIRĖ
NUSPRENDIMAS
NEBUS
judintas.
sukilimą*.
ALGIER, Algerija, sausio mas.
PAKEISTAS

BILBA9, Ispanija, sausio
Štai lapkričio pabaigoje
Dabar kongresas rengiasi
ATENAT, sausio 11.
— 10. — "Vietos observatorija
ORO STOVIS
“nežinomi” piktadariai naktį 10. — B. Fuentes staiga par- Graikų vyriausybė paskelbė, paskelbė, kad mūsų saulės sis- imtis priemonių, kad panai- PARYŽIUS, sausio 10. —
išniekino tų kryžių. Kryžius ( krito ir mirė, kada jam pra-, kad S. Insullio ištrėmimas iš .temoj dar dvi mažos planetos kintų tą “sausąjį” įstatymą. Prancūzija pasirašė naują CHICAGO IR APYLINKES.
---------------prekybos sutartį su sovietų — Šiandien debesuota; vidu
mėginta nupianti, bet, maty-( nešta, kad jis loterijoje lnimė- Į Graikijos įvyks sausio m. 31, susektos tarp Marso ir Jnpiti. nesuskubta, tik kiek pa- jo didelę sumą.
d. be jokio klausimo.
terio.
PLATINKITE “DRAUGĄ” Rusija.
tinė temperatūra.
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DIENOS KLAUSIMAI
SVARBUS DARBAS

Mūsų spaudoje jau pastebėjome, kad A.
P L. R. K. Federacijos centras rengiasi prie
-svarbaus darbo — prie Katalikų Akcijos ir
spaudus savaitės. Kolonijoms patariama šį
darbų vykinti Gavėnios metu.
Federacija, kauni mūsų veikimo centras,
mato, kad yra didelis reikalas įjudinti niū‘ė sų visuomenę tam darbui, prie.kurio taip
j energingai ragina šv. Tėvas Pijus XI, kuris
r-lie hv reikalo yra vadinamas “Akcijos l’oHpiežiiuni”. Šiandien, ačiū Dievui, jau gana
^plačiai yra kalbama apie Katalikų Akcijų,
p Tai yra geras ženklas. Tik daugeliui žmonių
t tie žodžiai tebėra nesuprantami arba ir su6 praiitantieji dar ne visi imasi darbo, kurį
< Bažnyčios Galva nurodo savo enciklikoje
rt’lUbi areano”.
Amerikos organizuotieji katalikai per
Į savo veikimo centrų — N.CAV.C. ir kitas
organizacijas, kiek galėdami, 'stengiasi įtrau
kti kilo daugiausia pasauliečių katalikų į hie
rarchiškų apaštalavimų. Kadangi ir mūsų Fe
deracija yra tos organizacijos šaka, dėl to
. ir jr rūpinasi, kad kiekvienas lietuvis kala’- likus gerai suprastų Katalikų Akcijos reikš• mę, ta linkme dirbtų ir sulig jo visų savo
gyveninių tvarkytų.
Labai gerui, kad tas kilnus darbas Ims
vedamas kaip tiki tuo laiku, kada baigsis
Šventieji Metai. Tai bus geriausias ir nau
dingiausias to brangaus jubiliejaus pažymė
jimas. Jei kiekviena, mūsų kolonija ir orga
nizacija nors po keletu naujų veikėjų laimės
tikėjimo ir tautos darbams dirbti, tai bus
jau daug padaryta. Dėl to Federacijai į tal
kų turėtų ateiti visa mūsų dvasiškija, visi
gyvieji veikėjui, visos katalikiškosios orga
nizacijos ir draugijos. Neturėtų atsilikti nė
v-iena kolonija, kuri Guvėnios metu nesuorganizuotų Katalikų Akcijos savaitės su tinka- iriomis paskaitomis ir prakalbomis, su painoksfais bažnyčiose.
Arijas Vitkauskas

Anglijoj elgetų rit'ra. Elgetuuti drautižianui. Žmogus gali Vžsiimti tik kokiu
nors verslu. Tokiu būdu, ten dažnai ma
tysi 'neturtingų žmogų, pardavinėjantį <iegtukWs, km pėms raiščius, bet jis nevudiuflma.s elgeta. Kai jis pabeldžia j duris ir
kas nors atidaro, tai su juo elgiamasi ne
kaip su elgeta, bet kaip su “pirkliu”:
arlai iŠ jo perka kų nors, arba ne. Tokių
pačių verslininkų yra ir muzikų, ir dailiM&ukų. Dauginusiai italai, vežiojasi suka
mų cb'žę, kuri griežia įvairius dalykus ir
klai si.vai išmota pro langus į popjerį Ktlvynintų pi.ligų, arba, jeigu nenori, neifimefa. Taip pat, kaino nors prie tilto sdli,
lindėjęs imt žt mes atverstų kepurę^ dailinilikas, kurio piešiniai Įvairiais spalvo
tais paišiukais puošia didžiausių šmotų
lygaus šaligatvio. Piešiniai daugiausiai
dienus temomis — įvairūs ministeriai ir
kiti žymūs žmonės, apie kuriuos šiundie
rašo laikraščiai, vaizdeliai. Žmonės pasi-

Mi.s džiugina tus faktas, kad Federaci
ja, rengdama savo vajų ir katalikiškojo vei
kimo savaites, nepamiršta ir katalikiškos
si>undos. Tos garbingos organizacijos vado
vybė, matyti, gerai supranta, kad spauda
šiandien visose gyveninio srityse labai svar
bų vaidmenį vaidina. Aišku. Kuo plačiau bus !
skaitoma katalikiškoji spauda, tuo geriau se
ksis visi mūsų darbai. Be spaudos paramos
neįmanoma pasisekimas ir tuose darbuose,
prie kurių mus ragina Šventasis Tėvas.

Betgi kiek iki šiol žinome, tai
maisto sųstataa yra svarbiau
šia dantų sveikatos ar gėdi
nai priežusčia.
Todėl ir
6į skyrių tvarko ir prižiūri
smarkiausia kova prieš dantų 1
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugija
gedimų turi būti vedama mai
sto srity. Pataisę savo die- .
SVEIKATOS DIETA
tų mes galime daug, labai •
daug, savo dantim pagelbėti. į
tuo išvengiami nereikalingos >
dantgėlos ir lėšų.
Žinoma
ne luikas dantis maistu 'tai
Tad, visi ir visur rengkimės prie Kata
syti tadu, kada jau jie išpu-1
likų Akcijos ir spaudos savaitės.
vę. Sakoma, kad deramai
išrutuloti stiprius ir sveikus
KRIKŠČIONYBĖ IR ŽYDIŠKUMAS
dantis, reikia pradėti tai
prieš dvi gentkartes. Bet pra
Arėjas Vitkauskas, mūsų be
dėjus net su nėščia motina
ndradarbis, kuris dabar gyve
daug galima atsiekti, l’innie
na Cliicagoj ir renka medžią
ji, laikiniai, kūdikio dantysi
gų savo darbams ateityje. Li
pradeda rutulotis jaui esant
nkime pasisekimo.
dar motinos yšeiuje: apie tre
čių ar ketvirtų nėštumo mė tasai maistas nėra branges
nesi. Pabaigoj nėštumo jau nis, negu sugadintas maistas.
j ir antrųjų dantų gemalai pa- Reikia tiktai pažinti maistų
' si rodo, nors jie nedygsta iki ir atsisakyti nuo amžiais įsi
šešių metų po gimimo. Kū gyvenusio, pasenusio ir neti
šeriami
dikis sau dantim mineralines; kusios dietos papročio, o im
medžiagas, fosforų, sierų, kal- tis to, kų moderniškasai die
cijų ir kitas, gauna iš moti tetikos mokslas m-ums teikia,
nos kraujo. Po gimimo, ji-į l’astatę naujųjų kartų svei
sai savo kūno ir dantų tveri-; kais pamatais, mes laipsniš
ici policijos pmeiue iniuiai btiiuutyti, o imu- danf.i()>
Tos Raukuolės da-'
nio medžiagas gauna iš moti-' kai prieisime prie to, kad
įeik klausytojų, nebegalėjusių pro žinomų
,.a„dasi ,|al.val.d„ Lld.
! uos pieno, ar bent jas turėtų 1 žmonės bus stipresni, jie ne
laugynę vidun js.mušti, stoviniavo aptinki|.„a|,„dv Muziejuj,
gauti. Jeigu gi motions mais taip greitai pasiduos ligų įta
lėso galvose. Kardinolas pradėjo savo i»unoiKia„uU^iui,
kaip ir kiti
tas toksai, kad tų tveriamų kai, jų amžius pailgės, jų gy
<slų pabrėždamas, kad šiandien, nei iš š.o 5iaal.-,s
lll8g8ta
medžiagų nėra pakankamai venimas bus linksmesnis; jie
lei iš to, tam tikrose grupėse k,lęs reikalusavu
kultūrinjos kraujuje ar piene, tai bus geresni piliečiai šalies ir
,'iuias atmesti avinui Testamentų, “nebekan- g^,,^ llndius
Eal,,pos ir
nuo to turi nukentėti jos kū pasaulio, bus geresni kovoto
dilti Abraomo istorijomis” vaikų,
net ir pa- Alael.ikoe dietos srity
To
dikis. Jo dantys bus silpni jai už savo ir visuomenės rylį Kristų kaip žydų pamoti j šalį arlia jį iš
dal)a,• i<|al„li,.čil,
ir jisai negalės deramai grum tojų.
Motoms pusės - kadangi ji buvo kilusi iš jaulaiji ka,.la
ne lllažia„
tis su gyvenimo kovom. Ge-j
Dovydo namų, - padaryti ar ijo. Bet šitaip iSgedu8i,, dallt„;kaip bakie.
Kaip kas gali paklausti,
liausiąs nėščiai ar žindančiai
dgnmtis ir kovojant užkimdami patys krikš-'j; m,|t„
ejna
' motinai maistas, tai pakanka- kaip visa tai atsiekti; kaip
dooybės pamatai. Tad vyskupas nebegali ty- ka ,.a„k„,1 „„ ..civi|izaeUa>o(
. niai sviesto, Smetonos, sūrio, galima įsigyti visos tos gyve
lėti. Jok ne kraujo, o tikėjimo santykiai autai ticsa kalbant a.
kuodaugiausiai žalio pieno, nimo reikalingos įmonės, kad
Jaro religijos pamatus. Primindamas, kad jį pi(, u<.ivilizuot,.'> die(ii.
kiaušinių, vaisių, (daržovių Šaly tiek daug vargo, nedapatį Apveizda buvo skyrusi per vienuolikę
(žalių ir virtų). Duonos ne- tekliaus, tamsybės? Šio rametų akademijoje šventraščiui įlįatyti (Faultik “civilizuota dieta
perdaugiausiai ir tai tik čielo šiniii tikslas buvo nurodyti,
halieris buvo Strasliurgo un-to profesorius), turi įtakos į dantų sveikatų
grūdo, ne pikliavotifs (rugi- kaip reikia gyventi ir maitin
jis išklostė, kaip Senojo Testamento vyrai, ar
reguliari išaugimų, bet
' nes ar kvietinės), geriausiai tis mokslo nurodytu būdu,
— ne iš savęs, o kaip Dievo įrankiui veikda- tos įtakos turėjo ir senesnių
1 padžiovintos.
J eiga pusry- kad buvus sveikesniu ir il
mi, — iš anksto sudarė sųlygas įvykti tam, taikų dieta.
Dr. Milo llellgiau gyvenus.
Kada darbi
kų Naujasis Testamentus pasauliui yra davęs.. n,aa išstudijavo BKS kaukuo- 4. Apsileidimus ir įieptižiū- 1 čiam valgoma kokių nors va
...
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.. . . i les indusų, australiečių, Ame- rėjinias danių delei nesupra- sarojų, tai reikia žiūrėti, kao ninkų didžiuma supras, kaip
Bcje, 110 Kristaus mirties Izraelio tauta
•
. ...
, .
.
....
. .
. .
...
. likos įndijonų ir eskimosų. timo svuiIhis to darbo;
jie būtų ne nunuilti, kaip jie turi gyventi, kad ir jie yra
Apreiškimo vaidmens neteko. Jodei reikia ...
.
...
5. Stoka “lėšų jų pasitaisy pav., ryžiai ar kiti.
Be to, žmonės, jie nesitenkins vergo
• m 1
,
v.
...
Kių keturių
skirtingų rusių
skirti Senojo Testamento rastų nuo velybes. .
.....
žmonės maitinosi ir skirtingu mui (biednuomenei);
nereikia užmiršti išgert porų gyveniniu. Jie, per savo po
niu11
laikų Talmudo ništų.- Ir Bažnyčia
yra ipa- j maistu:
. .
. ,
• , •
, ... G. Stoka atatinkamos dak stiklinių vandens prieš kiek litines ir ekonomines organi
.
mdusai, kaip ir kiti
rėmusi senuosius šventraščius, o ne Talmudu. rytie£.iai> daugiausiai anglia tariškos pagelbos kaimuose; vienų valgį (būtent pusę va zacijas, susikurs tokių visuo
is Senojo Testamento raštų kaip tiktai suži- J vandžiais
(ryžiais ir kitais 7. Baimė skausmo iš kūdi landos prieš
valgysiant). menės tvarkų, kurioj galės
nonie apie vienintelį, visagalį Dievų. Dėl to vasarojais bei šiaip augme- kių pusės, verčianti slėptis su Vengti cukrinių ar skrobyli- žmoniškai gyventi.
*
niųvalgyti perviršio; negerti!
Senojo Testamento raštai reikia pagarboj lai- Į nim), australiečiai šaknimis dantgėla.
Kiekvieno kataliko turi bū
kyti ir tegul nedrįsta jų niekus iš mokyklos
vaisinis, Amerikos indijo- Daugelis dantų gedimo kavos, arbatos ar kakao; ne-j
priežasčių dail kol kas nesu valgyti jokio į pvezervuoto! ti didžiausias rūpestis, kad bū
.. Jr
, juose stovi
4
išmesti.
Dievo vardas. Su Se- nai mišria dieta, o eskimosai
.
a -x
v
daugiausiai dialtimais-protei- rasta; ta kryptim daroma valgio iš skardinių ir vengt’ tų stipri katalikiška spauda,
nuoiu festamentu turėtume is vokiečių žody- ....
. . .
kad ji pasiektų visus tikin
moksliniai tyrinėjimai.
Gal
dais .(mėsa, žuvim).
čiuosius ir kud nekatalikiško
nv iM-alinti be galo daug išsireiškimų bei
Į
kalba|„(1 )c8 kauku„|i,, būt ateity bus galima dau
“sekretas’ ji sjiauda būtų išmesta iš ka
šakių, kurie iš Kv. Kašto surankioti ir kuriais ri,lki„i„, bidusų buvo 43 liuoš. giau pasakyti apie dantų ge
i n matote talikų tarpo.
vokiečių klasikui amžiais savo kūrinius kūrė. išgedusiais dantim, australie- dimo pamatines priežastis.

SVEIKATOS SKYRIUS

j

žiūri dažnai ir labai gražių dalykų ir įmeta į kepurę dailininkui pinigų. J’ats
dailininkus dažnai būna užsiėmęs tolimes
ne savo kūryba — piešia kitus paveiks
lus. Tose galerijose pamatysi ir Anglijos
karalių Juigį, ir liberalų vadų — senų
“liūtų’’ Loidų Zoržų, be abi-jojimo ten bu
vo daug karių piešiamas .Makdonaldas ir
liekeinis Gandi, jo Londonan atsilanky
mo pinga. Tik vicHų tikresnį elegetų te
ko man matyti Glasgowo gatvėse.
Tai
buvo invalidas, kuriam gal dėl šeimyniškų
priežasčių m užteko jicnsijos ir jis sėdėjo
šaligatvio krašte pasidėjęs kepurę, šalia
jo išpieštų laidžių: “1914 — 1918 metai
buvo kuro metai, 1922 metui yra kovos
dėl būvio melai”...
Iš mažens ulsimenn \ ienų šitokį “.an
gliškų” elgetų, kuris ateidavo pas mus į
namus, 'fui buvo Kazimierus skaitytojas.
Tiesa, lai skamba kaip ir apaštališkai:
.Jonas Auksaburnis,. Turaošius nevierninkas ir taip toliau, Is’t ir jis iš kai kurio
atžvilgio buvo apaštalas. Jis vaikščiojo
per žmones, skaitydamas knygas. Visuo
met jis nešiojosi prie šono tarbų, kurioje

į

būdavo sudėtos jo skaitomos knygos. Ka
zimieras truputį šlubavo. Skaitydavo jis
garsiai, aiškiui, kad ir ne visur gerai
sustodamas prie taškų ir kitų skaitymo
ženklų. Bei skaitymus žmonėms patikda
vo, ir mano niurna sakyiiavo, kad jis skai
to, “kaip žirnius beria”.

Būdavo ateis Kazimierus, nusiims se
noviškų kepurę, panašių į vokiškų med
žiotojų kepurę, atsisės, išsiims knygų iš
lai bos ir pradeda skaityti. Klausytojai susė<la ir seka kiekvienų jo skaitomų žodį.
Skaitydavo Kazimieras iki to laiko, kol
tas patikdavo klausytojams arba kol pa
gailėdavo jo geraširdė šeimininkė:
Dėkui, Kazimierai, pakaks, nelie
si vai gink!..

Ir duod jam sriubos lėkštę arba kų
nors į tarnų.*
Skuitymo rcjiertnaras Kazimiero bu
vo jiHpiastas. šventųjų gyvenimo knyga,
Kantriosios Elenos istorija, Mikaldos pra
našavimai. Turėdavo dėl viso ko ir malda
knygę. Kaip ir kiekvienas menininkas,

taip ir vargšus Kazimierus turėjo taikin
tis prie žmonių skonio: jeigu kam nepa
kakdavo šventųjų gyvenimo aprašymų,
tiems jis tiesiai maldaknygę skaitė. Bet
skaitė taip, kad skaitymo pamėgimo sėk
la pasilikdavo tuose namuose. Todėl Ka
zimieras skaitytojas buvo menininkas. .Jį
visi žinojo, trumpai Kazimieru vadinda
mi, dažnai kulboje kain nors iiž^simimlavo, jog apie tų ir tų Kazimieras skaitė.
Žmogus tikrai nebuvo elgetų, bet dirbo
dėkingų darbų ir buvo savaip gerbiamus.
Jšleiedami žmonės vienų kartų užprašyda
vo jį kitam kartui. Susitikę žmonės klaus
davo kuomet imis juos buvo arba Jius Ka
zimieras. t
z
•
Vargšas luošus žmogus, nenorėdamus
dovanai gyventi, neprušė išmaldos, nors
taip suprato žmonės duodamų jam pašalpų. Kazimiero galvoje tikriausiai buvo
mintis apie jo daromo darbo svarbumo ir
jis poterių būgnijimų buvo pakeitęs nau
dingu darbu, paliekančiu vaisius. Jeigu
jau mano tėvukai, tokie nerangūs kultū
ros reikalams, gerai atsiliepdavo apie Ka

pataikydavo į žmonių šiidis. Ir manęs
ilgainiui prasydavo tėti šis, kai prudėjattl
lankyti mokyklų ir turėti reikalų su kny
gomis:

zimiero skaitymų, tai jau aišku, kad jis

Knunas, 1931. XII. 30 d.

t

— Paskaityk kų. nors — tik gerui:
taip, kaip Kazimierus skaito!.

Jr niekaip tėvas nenorėdavo tikėti
tuo, kud kartais uš negaliu nieko jum pnskuityti todėl, kad neturėdavau skaity
mui knygos. .Jis matydavo kad ir uždavinynų ir su k ydavo:
— Na, kodėl neskaitai!? Argi jau
taip nieko ir neparašyta toje knygoje!?..
Skaityk vis tiek!

J r niekaip negalėdavau išaiškinti, jog
Šitoje knygoje skaitymas neįdomus. Mu
ilo tėvus t ikrui buvo apkrėstas g::ruja
prasme Kazimiero skaitymu. O pats Kulimieras, vargšas, šiandie tur būt kame
nors palaidotas, kaip elgeta, kuris ir prie
k
savo kapo ulėj© su tarba, kurioje buvo
knygos, kurias jis buvo pasiruošęs bet

>

mygta

Ketvirtadienis, sausio 11, 1934
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ita. Gal viskas yra puikiausioj Jei nieko mums netrūksta, ko.
i tris ekspertus ir vieną ekspe-1
tvarkoj. Atsiras, žinoma, dik- dėl laisvamaniai mūsų katali
rtą iš valstyhės, kari nuodugčiai tokių, ką taip mano ir kus biznierius už nosies ved
i niai ištirtų stovį įstaigos. Eks
Šv. Kazimiero R. K. pataip pasakys. .
žioja, kodėl mūsų katalikai bipertai atvykę į įstaigą imasi:
REDAKCIJOS ADRESAS:
larbo ir, nuodugniai ištyrę jos | rttP*.la sumažėjo vienu .žymiu
Jei viskas pas mus tvarkoj, ■ znieriai susirinkimuose nešil
Pittsburgh’o Lietuvių Žinios
tai kokiems galams tie mūsų geba, ar nenori, apginti savo! Iš čionykščių bankinių įstai į stovį, suranda, kad ji jsveika ■ ParaP*j°nu ~ netekome a. a.
.
. .
. . , ..
, .
galima daug pasidžiaugti,
P. O. Box 542, Bridgeville, Pa.
ir už keletas dienų prisiunčia į Dotro Rožėno
negailestinnezaliežninkai buvo reikalin •įsitikinimus, ,jei kokius turi. ir,
• gal,, net. pasididžiuoti.
<•
KOSTANTAS J. VAIŠNORAS, generalis agentas
“ certifikatą”. Tas eertifikanilGls išplėšt* jį iš musų
gi, kas juos išperėjo. Jie ter Kodėl mūsų katalikas biznie
2013 Cnrson Street, S. S. Pittsburgh, Pa.
šia Pittsburgh’o orą labiau už rius pakliuvęs laisvamanių ar Pirmutinė iŠ tų įstaigų bu- tas užtikrina, kad šioje įstai- tarpo sausio 4 d., galima sa
Telephone Hemlock 2204
nezaliežninkų vakarienėn pfit-jV0 įkurta 1902 iii., kaipo past- gOje padėtas, arba taupomas, kyti, pačiame vyriškame am
tuos garsius mūsų dūmus.
t
nvčioi lašinius maumoin Knin skolijimo ir statymo bendro- grašife negali pražūti.
, žiuje, nes vos tik sulaukus 62
RATILAS: — Žinoma, kad
Jei organizmas yra sveikas, nyčioj lašinius maumoja. Kaip
, taip, nes jeigu jie nepriklau votys ir šašai jojo nekamuoja. tokį kataliką pavadinti! Lep vė, kurią pavadino “Litbuani-1 Garbė, didžiausia garbė, kad nb R«l>ko didžiausiame nuliūso tikrąjai Kat. Bažnyčiai, jie, Reiškia mūsų organizmas yra šiu ar molio Moeiejum, ar kaip an Building and Loan Asso-1 keturių South Side bankų, (^mo žmoną Juzę, du sūnus:
kaip šaka, atkirsta nuo med ir buvo liguistas jau nuo daug kitaip. Kaip jį vadinsi, kaip ciation”. Ši įstaiga sėkmingai §į mi-ls garbinga įstaiga pir- Juozų ir Petrų, dvi dukteris:
NETEISINGAS UŽME
; Antosę Kitavičiene ir Onute.
žio, neduoda vaisių Nezalež-1
Reiškia mūsų tautiš- nevadinsi, jis pasiliks menku-,ve*kė ir aprūpino čionykščius mutinė gavo valdišką npsauTIMAS
_____
ninkai, atsiskyrę nuo I\. Baž-1
. katalikiškas veikimas tis dvasioje su dar menkes ir apylinkės lietuvius, jau tai gos certifikatą.
Laidotuvės įvyko sausio S
Išgirdęs tą linksmą žinią, <1. iš Šv. Kazimiero R. K. liaRAULAS: — Jonai, po gra nyčios, neturi kunigų, todėl
niais įsitikinimais ir didelių nusipirkimui, ar pasistatymui
jau sirguliavo ir sirguliuoja
I tekinas bėgu pasižiūrėti, ar žnvč.ios parapijos kapuose Šei
žiu ir nuoseklių jūsų išvadžio- neturi nei sakramentų; o jei
darbų nei kntalikybei nei lie stubų bei stubelių.
nebe nuo šiandieną. Kįlo vo
jimų, aš taip pat norėčiau bū- neturi sakramentų, tai ten nėtys, atsivėrė žaizdos — gimė tuvybei nuo jo nelauk. Tas uiti Bet, kad plačiau ir sekmin-Teisingai yra gautas iš vald- myniškame sklype. Laidotuvė
ti katalikas, bet Dr. Autas pa- ra ir Dievo. Todėl, aš supransų dvasios menkumas, įsitik- ftiau veikti ir be jokių išnau- **oS apsaugos eertitikatas. Pri se dalyvavo beveik visa para
nezaliežninkai ir eilės kitokių
sakojo man, kad neverta vir- tų, kad nezaležninkų bažnynenaudėlių. Mūsų žmonės pa rinimų silpnumas, savo tik Jojimų bei kyšių aprūpinti ir kėgęs prie banko žiūriu, kad pija — žmonių pilna bažny
sti kataliku, nes katalikai y- čios yra bedieviškos. Jonai,
kromelio dabojimas yra mūsų patarnauti lietuviams, 1910 m. lanKe įstatyta didelė korta su čia ir daugelis palydėjo į ka
mažu apsipranta su nezaliežra neveiklūs žmonės, nieko ge dar kitas faktas aiškiau pa
trepsėjimo ant vietos priežas sumanyta suorganizuoti jai didelėmis raidėmis, kad vidn- pus. Be kun. Kazėno, laido
ninkais, dalyvauja jųjų laido
ra nepadarė; yra tiktai -sau- rodo, kad nezaležninkų bažny.
timi. Nieko svarbesnio, nieko sesutę, kurią pavadino “Poli- -K randasi valdžios certifika- tuvėse dalyvavo kun. Vaišno
tuvėse, krikštynose, vestuvėse
noriai, dirba vien dėl savęs ir čios yra bedieviškos, nes joms
rimtesnid nesugebame nuveik tliania State Bank”. Ši ant tas. Prasidarau duris,. nagi, ras, Šv. Vincento parapijos
ii kitose pramogose, nors ge
nieko neturi.
visį gali priklausyti: divorsuo rai žino, arba bent turėtų ži ti.
roji įstaiga įkurta su kapita teisingai matau ir skaitau: klebonas ir kun. Skripkus, Šv.
Jei viskas pas mus O. K., lu penkias dešimts tūkstančių kad valdžia, nuodugniai išty Pranciškaus vienuolyno kape
kJONAS: — Raulai, nebūk ti, ženoti su svetimomis žmo noti, kad Katalikų Bažnyčia
• lus> užtikrina šią įstaigą ir lionas.
zailas, nesiduok savęs apgau nomis; vaikus ten krikštija, tą griežtai draudžia ir smer kodėl didžiuma katalikų skai dolerių.
to laisvamaniškus laikraščius, Besistumdama sėkmingai ke PraneRa» kad be jokios baimės
Liūdi a. a. Petro netik jo
dinėti bedieviams. Štai, yra kokius tik kas atneša, nors kia. Su žaizda ir votimi ir
v
...
.
. kodėl mūsų katalikiškos drau- lėtą metų, šį antroji įstaiga, joje galima savo centelius tau šeimyna netekus savo tėvo —
graži patarlė: “Tuščias puo ir “ant laisnių gyvenančių”. zmogus
su laiku apsipranta. ..
.
n . , _. .
- .................
Mūsų biznieriai nezaliežnin- ^Jos nePa>um Pgli o Žinių sau ųaip dideię pažangą padarė, pyti. Iš džiaugsmo einu prie Į galvos — globėjo, bet liūdi jo
das garsiau skamba, negu pi Aš, kaipo bedievis, žinau daug
uz organą kodėl “Draugo kad reikėjo padidinti kapita panelės Agotos Sutkaičiūtės ir Į ir giminės, pažįstamieji, draulnas”. Jūs sakote, kad kata bedievių, kurie eina į nezale kams tiesiog pataikauja, juos
“Laivo” ir “Darbininko” lą ikį dviejų šimtų tūkstančių spauadamas jos baltą rankelę | gaį įr visa Šv. Kazimiero pa
likai yra “neveiklūs žmonės”. žninkų bažnyčias, todėl jos y- remia, ant jųjų kapinių kal
skaitytojus galima ant pirštų
sveikinu ir tariu šimteriopą | rapija, nes netekus žymaus,
Bet, leisk man paklausti, ką ra bedieviškos bažnyčios.
inas rėžia. Vieni tai daro iš go suskaityti, kodėl North Sidės dolerių. Padidinus jos kapita ačiū už jos pasišventimą ir ne
nepakeičiamo nario, darbštaus
J. V. S.
lą, įstaiga plačiai pasidarė ži
tie tavo bedieviai yra nuvei
dumo, kiti iš kvailumo, o dar
nuilstantį darbą. Taipgi suži parapijono.
pusė lietuvių tiki į civiles ju
kę? Katalikai, kaip tik atva
treti, kad paerzinti savo kle ngtuves, arba visai be jokio noma netiktai vietinių, bet nojau, kad panelė A. SntkaiReikia pastebėti, kad senie
ir apylinkės lietuvių ir kita
žiavo į J. A. Valstybes, nepai
boną.
ši i ūbo gyvena.
taučių taip, kad su pilnu pa čiūtė nuo pat pradžios šių a- ji vis kas kart mažėja ir ma
sydami turto, nors jo mažai
Jei viskas pas mus tvarko
biejų įstaigų nenuilstančiai ir žėja. Mirtis vieną po kitam
Jei nieko mums netrūksta, sitikėjimu . taip pat kreipda
turėjo, bei vargo, nes turėjo
je, tai kas gimdo mūsų tarpe
sėkmingai darbuojasi. Garbė kerta. Kas bus su parapijos
sunkius darbus dirbti, pradė Pittsburgh’as yra didoka lie tokią keistą dvasią, tokį keis kodėl Solio, South Sidės ir vosi į šią įstaigą. Paskolos
jai, ir didžiausia garbė, nes, ateitimi? Jaunimas mažai Į tai
jo organizuotis, tverti parapi tuvių kolonija, tačiau mažai tą nusistatymą: iškirsti kuni I’enn Avė. spikizėse žūsta ši- buvo prižiūrimos gabios ir pi
būdama abiejų įstaigų prižiū kreipia dėmesio ir visai pa
jas, statyti bažnyčias, steigti teparodė ir teparodo idealaus gui šposą, įgilti savo klebo- mtai lietuvių, kurie niekur ne lnai išsilavinusios bankiniam
rėtoja, banko iždininke ir jos miršta, kad toji bažnyčia, ku
mokyklas katalikiškai ir lie vieningo veiklumo, kaip tau nui, padaryti jam nemalonu- priklauso. Jie yra griuvėsiai, biznyje Agotos Sutkaičiūtės.
sesutės raštininkė, išlaikė abi, rioje jie krikštyti, tai jų tė
tuviškai auklėti savo vaike- tinėj, taip ir katalikiškoj dir- mą, tai daugumos mūsų ka suardę savo ir savo šeimų gy Labai gera buvo toji priežiū
ra paskolų, nes, atsibaladojus kad buvo ir yra sveikos ir sė velių sunkiai uždirbtais cen
lius. Kiekvienam katalikui ai-' Voj. čia, žinoma, kalbu apie talikų maloniausias sportas. venimą.
kmingai tarnauja vietiniams tais pastatyta; kad toji mo
Pagalvok, pasvarstyk
ir krizei įstaiga išliko svei
ūkiai buvo matoma, kad jei' tokį veikimą, kuris sttburtų
Nėra paslaptis, kad pirmieir apylinkės lietuviams. Jos kykla, kurioje jie pirmąjį mo
nebus katalikybės, tai nei tau- mus visus krūvon, pasiektų ji nezaliežninkų gimdytojai ir bandyk į tuos klausimus sn- ka ir nereikėjo durų uždaryti. tvirtas, kaipo lietuvaitės, bū
kslą įgijo, taipgi tų pačių tė
Viešpataujant taį nelemtai
tybė neišliks. Dėl to, atsirado net mažiausias Pgho apskri- krikšto tėvai buvo mūsų biz- rasti atsakymą.
das, mandagumas, kantrybė ir velių įkurta ir palaikoma. Jau
daug dievotų katalikių mer- ties kolonijas, jas užinteresuo- nieriai, nors, žinoma, ne visi. i Gal ne vienas pasakys, kati krizei, įstaiga visgi stūmėsi. pilnas supratimas bankinių
n i mas turėtų daugiau susido
gaičių, kurios, nesant savųjų tų ir nuaidėtų maloniais ai- Vietoje gaisrą gesinti, jie jį rašytojas bando lopą prisegti Ne vienas pavyduolis dažnai reikalų sudaro progas įstaigo
mėti savo tėvelių palikimu,
.vienuolynų, stojo į svetimtau- daj8 po plačiąją Ameriką, čia didino, arba ramiai sau žiūrė- ne ten, kur reikia: “Kunigai praeidamas žiūrėjo, kada ji ms daryti pažangą ir pilnai
labiau pamylėti ir rimtai im
ir ir vyskupai kalti”, sušuks ka savo kojas aukštyn užvers, aprūpinti vietinius ir apylin
' čių su idėja dirbti lietuvių tau kalbu ne tik apie South Side, jo, širdyje džiaugdamies
tis darbo parapijos užlaikytai ir Katalikų Tikėjimui. Ne- kuris turėtų būti mūsų veiki- spėliodami, kas dabar iš to rštuoliai “jie nepaiso žmonių bet nabagas labai apsivylė, kės lietuvius.
Dčiti
’
a
(Tęsinys 4 pusi.)
trukus pradėta organizuoti ir mo centru, bet ir apie Wesf išeis. Kas išėjo? Išėjo smarvė, reikalavimų, jie pamiršta lo- nes ji išliko sveika ir nerei
lietuviškas Šv. Kazimiero Vie gidę, North Sidę, Homestead kurį patiems gimdytojams noposakį: vox populi - vox kėjo durų uždaryti. Kovo m.,
Dei (žmonių balsas - Dievo 19,33 m., pradžioje, kada išėjo
nuolynas, kuriam šiandien au- jr porą kitų mažesnių kolom- sį suka.
klėjama tikėjimas ir tautybė.
kurios platesnei Amerikos
Kaip Neronas, padegęs Ro balsas)”. Kunigų ir vyskupų įsakymas iš Washingtono vi
ĮDOMIAUSIUS LIETŲVUKUS KATALIKIŠKUS
Paskui pradėta leisti dienraš lietuvių visuomenei yra žino mą, rainiai sau ant gitaros bi- nemanau teisinti. Jie yra žmo- sus bankus uždaryti, bet . po
LAIKRAŠČIUS:
tis “Draugas ’, kuriam palai- mos, kaipo Pittsburgh bei jojo rbino, taip kai kurie mūsų bi- nSs- Gali suklysti, kaip kiek kelių dienų vėl iš Wasbing- “DRAUGAS”, vienintelis Amerikos lietuvių katalikų dien
ton įsakyta tik parinktas ir
kyti kunigai dėjo daug pasta- apylinkės. Matosi pas mus kaž znieriai rankas trynė, nes ma-į vienas iš mūsų.
raštis, išeinąs 2334 S. Oakley Avė., Cbicago, III. Me
ngų, o po to, Tėvai Marijo- koks aat vietos trinimosi, tu nė, kad dabar tikrai atėjo ga-' Dirbkime su kunigais vieny, sveikas bankas atidaryti, val
tams $6.00.
nai, atvykus jiems iš Lietuvos Tįs Įabai mažaį naudos ir rei- las nepakenčiamam kunigui, bėję, o būsime galingi ir ne džiai ištyrus, įsakyta ir Poli- “DARBININKAS”, Lietuvių Šv. Juozapo Darbininkų Sąjun
ir apsigyvenus Chicagoj, paėyra įsigalėjęs lokaliz- Apsiriko. Tik gėdą atnešė vi- vienos klaidos išvengsime. Bet thania bankui duris atidaryti.
gos organas, išeina dukart į savaitę, 366 W. Broadway,
Atidarius duris, vėl sėkmingai
apie tai kitą syk.
mė į savo rankas ir šiandie mas, ar parapijanizmas,
ar sam Pittsburghui.
So. Boston, Mass. Metams $4.00. Pusmečiui $2.00.
stumiasi
kad
ir
sunkios
bedar

Pittsburghietii
“Draugas” yra it šaltinis Ti- lepšizmas - tinginizmas ar koTokių apverktįnų apsireiški
bės ir suirutės laikuose. Vėl “GARSAS”, savaitinis Amerikos L. R K. Susivienijimo or
kėjimo ir Tautybės.
kį8 kjtas įzmas. Už savo “kro mų priežastimi yra, be abejo,
ganas, išeinąs 73 E. South St., Wilkes-Barre, Pa. Me
išeina
valdžios
įsakymas,
kad
DRAUGAS
’
tams
$2.00.
Laikui bėgant pasirodė, kad mėlio” ribų nebandome išei- tikros katalikiškos sąmonės
aplikaciją
išpildytų
ir
ją
pa

“STUDENTŲ ŽODIS”, A. L. K. Studentų organizacijos žur
užtenka lietuvaičių mokytojų ti įr savo veikimo praplėsti. stoka, tyros savo tautos mei
siųstų
į
‘
YVasliington
’
ą,
nes
nalas, 366 TV. Broadwav, So. Boston, Mass. Metams $2.00.
— seserų. Dievui padedant, į- Ko jštikrųjų mums trūksta? lės stoka ir idealios vienybės į Katalikiškas!
Į užsienį — $3.00. Atskiro numerio kaina 20c.
’i'yriausybė rūpinasi, kad žmo
steigtas Šv. Pranciškaus Vie- What is wiong with us? Te- stoka. Man atrodo, kad mūsų i Lietuviškas!
nių sutaupyti centeliai nežūtų, “LAIVAS”, savaitinis Tėvų Marijonų žurnalas, 2334 S. OakPatriotiškas!
nuolynas. Po kiek laiko įsteikiekvienas, skaitąs tuos biznieriai ir profesijonalai, jei
• ley Avė., Chicago, Illinois. Metams $2.00.
tad reikia juos apsaugoti. Iš
Teisingas!
A. J. Nukryžiuotojo Se- žodžius, gerai užsimąsto, pa-, panorėtų, jei tik daugiau ide“MOTERŲ DIRVA”, A. L. R. K. Moterų Sąjungos mėnesi
pildyta aplikacija, siunčiama
Naudingas!
nis žurnalas, 2322 W. 24th St., Chicago, Ilk Metams $2.00.
Vienuolynas dėl našlaičių galvoja ir tehando atsakyti į ališkumo turėtų, galėtų suter
į
Wasbington.
Gavus
aplika

Pamokinantis!
“
VYTIS
”, Lietuvos Vyčių žurnalas, išeina dukart į mėnesį,
ir senelių. Tėvai Marijonai j- tą klausimą. Ko mums triiks- štą Pgb’o orą prašvarinti, žai
ciją
fcdernlė
valdžia
siunčia
4736 S. Wood St., Cbicago, III. Metams $2.00.
Įdomus!
steigė dvi gražias mokyklas (taT Gal mumg njeko netrūks- zdas ir votis apgydyti.
bemaičiams: Marian Hills, UI.
ir Thompson, Conn. — Kolegiją. O, štai, Cbicago katalikai
įįUįį OFFICE
turi dar gražią Šv. Kryžiaus
CMI’T Vmb OUT
ligoninę. Kiekviename mieste
flMSTHVfe SH6S VtKOitDC,
lyje yra katalikiškos bažny
Ok A Genule.
čios, parapijinės mokyklos.
Raulai, ar ne gėda tau saky
ti, kad katalikai neveiklūs?
Ką gi tavo bedieviai turi, ką
r?
jie nuveikė?
RAULAS: — Bedieviai taip
gi turi savo — nezaležninkų
parapijas, štai, Newarke, N.
J., Lawrence, Mass., VVestville,

PITTSBURGH’O LICTUVIŲ ŽINIOS

PinSBURGIECiy BAN
KINĖS ĮSTAIGOS

SOUTH SIDE

DIEVAS

KO MUMS TRŪKSTA

SKAITYKITE

m

III. net ir Pittsburgbe
bedievių parapija.

K

yra

JONAS: — Raulai, ar gi tu
skaitai visus nezaleŽninkus be
dieviais?

J

I

PBIPBls

Ketvirtadienis, sausio 11, 1934

paskyrė aukų išpuošimui Ta
lijonierius C. 1‘. Aluyer. Ve-'
kuip tik imįjš darbo visomis ba visi, kaipo viena šeimyna,,
bernakulio. Seselės Prųncišbonis paėjo iš neturtingų te-;
į keturiomis.
galėtumėm iškilmingai, sujunkietės pasiuvo išpuošimų ir la
vų, bei savo energija ir upsu-j
Sveikinu naujai valdybų ir plonus jėgomis, gražiai švenKALĖDAS
PRALEIDOM
bai gražiui rankomis išdirbo.
Senoji lietuvių karta baigia krūmu kurį laikų buvo pušie-'
Jintiu pasisekimo. Ateitis pa !1‘s paminėti, lat pagalvokim,
LINKSMAI!
. Barbė mūs tretininkėms, kad
i
*- gali.
i Kad
i
i ar
Kuiiunbo atiasto- kęs pačias viršūnes. A. a. Ka '
rodys,
ua mergaites
111 netrenau tam išeitu visie- I.savo, dienas
_
stengiasi kuomi nors pasižy
sparas pi įklausė šv. Agotos
vaikinai *nenori prie jų pnsi-li uis, nežiūrint partijų, kas tik je žemėje. Praeis d»r 23 nieMūs
Šv.
Izidoriaus
bažny
mėti Šv. Jubiliejaus metais,
tai ir nebeliks iš Lietuvos e- airių katalikų parupijai.
SOUTH SIDE
dėti, tat vienos darys, kų ga myli savo tautų ir jaučias lie
čioj
buvo
iškilmingos
bernelių'
kaip žmonės turi paprotį vie
J.B.T. niigruntų. \ įsiems ateiviams!
lės, bet nepasiduos.
lNauG tuviu.
-Mišios vidurnuktį. Bažnyčia nas kitam pirkti dovanas šv.
_________________ *
' artinusi senatvė, o su ju sveiPas savo sesutes per kalė*
(Tęsinys iš 3 pusi.)
. .
r
»
.
*
buvo išpuošta Kalėdų eglaite- į
dų
atostogas
svečiavusį
Mum(T^sa 5 pusi.)
KAZIMlZRO MOKYK ; kutus sumenkėjimas, rulieguniui, kad kartais nepatektų ai-1 Aamų Savininkų susirinki- ŠV.
i.
,
.
»
,,
...
I
mis,
Betliejaus
kūtele,
LOS 2INUIĖS
kdų žmonių skaičius nuolat di- ka Urbonaite, sv. PraneiskausĮ
’
d
į'iams. Čia nereikia būti pra-Tne, laikytame seKinadieng sau
-----------i dėja. įvairios ligos, negalavi- akademijos, Alt. Provideneej Žmonių Imvo kimšte pl iki j SKAITYKITE “DRAUG.ęV'
našu, kad atspėjus, kas bus,',slo 4 t|., tuojau po sumos fciv.
įlįstu bažnyčia. Kodosi, net slt
jei jaunimas nesusidomės imi jvazimiero mokyitiojo iššluotai Pusmetiniai kvotimai bus mai apima vis platesnius šiuo mokinė,
j būtinu, iš kur jų tiek prisirm
lapijos reikalais, kaip visi se- atskaita iš vakarienes, l'asiro- sausio 29, 30 ir 31 dd. Šiuomi ksnius y*, kas metas, šimtus
kad' Lietuvos vaikų »u.u.
nuvarov ti ka-1 Sausio 7 d. Įvyko sodaliečių 1 ko. Paprastui, sekmadieniais NEGIRDĖTAI SU
nieji nuvažiuos j amžinastį. <jo, gryno pelno parapijai L- norimu priminti tėvams, nuo u«.tu>vo
paragintų ir prižiūrėtų vaiku- l»tis. Buvę žaliukai vyrai vis mėnesinis susirinkimas. Nuta būna apituštė, kartais galima MAŽINTA KAINA
Tai blogas apsireiškimus.
ko iroJo.iU, nes Amaų oaviniJaunime, subrusk pakol dar in;aį apmokėjo visas vakarie ėiu« uoliau imtis mokslo u- dažniau nusiskundžia jėgų su-|ita surengti balių sausio 27 sakyti tik moterų, o vyrų tik
Ant pasaulyje pagulėjusios
/
ruoštis prie kvotimų. Kasdien mažėjimu, greitu nuovargiu ii Į d. ir v asario 10 d. Kalbėta ii keletas.
nevėlu.
nės lėšas.
i užduodama darbas, kurį turi kitokiais kūno defektais, itau- apie eard party, liet dienos
O per sv. ivaiėuas, gal, ma
A. a. Petrui te Aukščiausias
Lai gyvuoja Šv. Kazimiero -prirengti sekančiai dienai .Kai kšlėti veidai, nuplikusios gal-! dar nepaskirta. Ona Kazlausižas Kūdikėlis užgimęs juos išsuteikia, o jo šeimynėlei reiš
parapijos Namų Savininkui. kurįe vaikučiai teisinasi
>i ir na mk, 21I1 plaukai skelbia pri- kiute, Mare Kinkiute ir Mare;. ..
. . . .. , •
kiame širdingiausių užuojau
1
’.
...
I t v, . .
.
..
, . budina, kad ir jie, kaip tie pie ALUMINUM DRA
.Linkėtina nenuleisti rankų, sakoja tėvams, jog neužduo
eužduo- šnarinantį, galį. Ateivių eilės! Juskiute gavo draugijos ski-L
! nienėliai, pamatę žvaigždę sttų.
MK19
BUŽIŲ PLOVYK
bet su didesniu uolumu imtis dama jiems naminio darbo>. Te kasdien retėja. Jau dabar iau- rtas dovanas už rėgulani pra- i. _
. ’ . . . ‘
° ‘.
x
J
.
.
/
j ke paskui ja ir surado uzgidarbo savo parapijos naudai. gul tėvuį žino> kad taį netic
etie- noji kurta viršija senatų. Už- eitais metais priėmimų sv. Kol
...
.
. .
Sekmadienį, sausio 7 d. įJ
J
.......
iiiusĮ Jėzų. Taip, gal, daugi LŲ 1934 MODELIŲ
...__ ____
Rep. sa parbo jie turi užtektinai
niai, eik šventadieniais 1 mūsų ba- muilijus, dalyvavimų mitingui) .. .
vyko mergaičių sodaliečių ‘Ma
’
1
.
..
. Ibs U- musų lietuvių, dvasiniai
tik tegul sųžiningui atlieka, žnyčias, atsilankyk į parūpii1' procesijose. Julė Vaši-! apsileidusių: juos pamatysi l»a
rijos Vaikelių’ metinis susiri
ieko nugirsti, kad musų lie j<Moniet per laikraštį atkreip- jų rengiamas pramoga^, visur liauskiūtė liko apdovanota už
nkimas, kuriame, patariant
žnyčioj tik per metines šven
tuviai biznieriai, kaip kas niet |a [g.Vų dėmesys tame dalyke, atrasi daugiau jaunimo, kaip pardavimų daugiausiai tikietų
dvasios vadui kum Kazėnui,, . - ...
tes — Kalėdas ir Velykas.
.»«. Vi- senių. Amerikoje gimę ir nu- draugijos rengiamų pramogų.įka| dl.jsta e|glis'taip)
IMlikta visa senoji valdybai. . _ .P
«•«"“ patėmyti atmain
senoji
• a
- IT1
r,
'l,ric savo dorines Uzgavene- į vvik ųžiningai atlieka
ieka sa- gę prade,la griešti “pirmų
-----------!kaiip |)i(
.vui n
wtinko.
šiems metams : Alekse Poee-,
.
•
1
llievui
nepatinli
I se rengiamos vakarienes ir su \o naminį mokslo darbų.
j smuikų” lietuvių gyvenime, Sekmadienio vakarų
pas
vičiūtė
pinu.,
Elena Did-■I ua
.
i
- 1
1
1
Narni/ Salininkams nepa------------ i Keiškinvs natūralūs. Tik nokun. Jurgutį lankėsi kun. .J.
• I- XT
jurgiūtė — viee-pimi., Ollttl I 4.- . •
Mūs tretininkės Kalėdonis
„ ,
1 siduoti. Jei, girdi, Namų SaMisius
iš
Bentleyville,
Pa.
ir
-Mokykla
šiais
metais
paslėtume,
kad
jaunieji
tęstų
su

Pakrosmūtė — rast., Elenai
....
. .
.
i vimnkai uždirbo jiarapijai vi- kirtu ypatingai šv. Tomo .Vk-,vo teveliu pradėtų darbų: ru- kun. J. Pikutis iš Briglituood, j
Jaskunaitė — iždin. Patarėjos '
Išvengk tų Baimę
rš trijų šimtų, tai biznieriai viniečio globai. Jis via glo- pintai bažnyčių ir mokyklų' Pu.
V.
| Abejojiiiuį veikU taip, kaip veikla
Marcelė Jiiocnukiūtė, Mildė
____________________
tikri vyrai ir moterys — nėra rek,, ,
. .
turi dvigubai tiek padaryti.
u
mokyklų.
Vaikučiui
užlaikymu,
vadovautų
draių
j
’
"
kalo kankintis nuo Įtempiu nervų ir
Katela, Antosė Naujėlaitė, VIa kr
- , , .... ....
.
bejas visų
’
i Vyrai, laikvkites. \ eliau dau-1 meldžiasi
.
• •
, nusilpusios sveikatos. Otelis Gyeiytodė SimOnuvičiūtė ir Margarie-1
*
Imoldyinsi įi Jį, kad pagelbėtų! .I(,ll,s) palaikytų katalikiškųjų i
Alllliukiiue kad rūpinimasis ' ia* Specialistas išrado preskripcijų.
giau pranešiu apie biznierių .jiems sunkiame mokslo darbe, i spuudų ir neišsižadėtų saVO I
.
*
kurių, dabar vartoja tūkijlanciai. Ji
ta Stravinskaitė. šios dvi pa-i ,
i gera spauda ir platinimas jos parduodama vaisli'nyClose išvadinusi
Ausis
F
vakarienę.
laidos idealu.
o ypatingai kvotimuose.
starosios naujos lik šiems me[yra vienas iš geriausių darbų.

BRADDOCK, PA.

BMBGEVILLE, PA,

Pittsimrjlo Lieto
vi# Žinios

MAYTAG

tams dariuktos, ka.L sėkmin
'Tik visas savo pareigas, ypač
Tretininkų metinis susirin
e
staiga
pa-ispaudos
atžvilgiu, atlikdami
giau iiasidarbuoti savo ir pa
Naujieji Alėtai buvo daug i Praėjusių savuit
kimas žada įvykti sekmadie
rapijos naudai.
nį, sausio 21 d., po mišparų, malonesni už Kalėdas, nes ge- simirė buvęs Bridgevillės m i- pasieksime ir sielos išganymų
Šiais metais suplanuota dau, o Federacijos 52 skyriaus tuo rb. mūsų klebonas, nors nevi*
giau pasidarbuoti. Su šia sa- jau po sumos. Federacijos sa sai pasveikęs, jau laikė šv.-Mi
vaite kas trečiadienis bus re- sirinkAnias ilgį metinis. Daug šias. Linksma buvo vėl maty
rgiania parapijos- naudai ‘‘a yra svarbių reikalų, tat sua- tį savo tarpe mūsų dvasios
penny bingo”, o paskui laikys i mas turėtų būti koskaitlin- varių. Lai Dievas duoda jam
įvairias draugiškas puotas, ku ' giausias.
Rep. kuogeriausios sveikatos, kad
ir-tol iau galėtų uoliai darbuo
liose kų nors dykai duos, ot,
tis savo parapijoje.
taip sau, kad pavaišinti tuos,
JUOZAPAS ROC'KOUSKAS
kurie remia vlr-jos darbuotę.
Mirė san«io 8 d., 1934 m., 9:3.0 vai. vakaro, sulau
Visus planus užgyrė Dvasios
kęs
30 imtų amžiaus. A. a. .Juozapas gimęs SeatoiiKada J’ittsbingb’o lietuviai'
Vadas ir žadėjo uoliai pure
ville, III. Paliko dideliame nuliūdime savo mylimų mo
sueisim »i viena4. šeimvna
* *• minėni ti.
terį lleleii, po tėvais Jusaiti;, motinų Petronėlę, tėvų
kito
nebelieka,
!
dju,li
tantine.s
šventes!
Tiesa,
Juozapų,
dvi seseris llelen ir Alargaret, tris molius
Nieko tat
Mykolų, Antanų ir llobert, tris švogerius Stanley Ma__ ___
! kai kurios partijos jų nepralei
tulionį, Stanley ir Antanų .Li.-uičius, brolienę Kabelių
! džių nepaminėjusios. Bet kas
ltoekouskienę, švogerkų Onų Jusaitienę, uošvius Ka
išeina iš tokio paminėjimo. Su
zimierų ir Agotų T'rizkus ir gimines.
Į rengia paminėjimų su prograANTANAS MAKUBKAS
Buvo narys Raudonos Rožės Pašelpinio klfibo.
Kūnas pašarvotas 1607 So. 49tli Avė., Ciceroj. Lai
inia. Nueini, pasidžiaugi dai
Mirė sausio 10 d., 1034 m.,
dotuvės
įvyks penktadieni, sausio 12 d., 1934 m., iš
11:15 vai. ryto, sulaukęs-puses
nomis, o kalbomis tenka -pik
amžiaus. Ki. i iš itokišKio aps
namų
S
vai.
bus atlydėtas į šv. Antano parapijos baž
kričio, Jūžintų parap. Ameri
tintis. Kas kalbėtojas, taį sa
nyčių, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio
koje išgyveno apie 3j metus.
j'aliku
daleliame nuuūdinevotiška tema. Neiškenčia ne
sielų. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
nioHTi Onų, po tėvais Aufonmt-.
dvi
rtuklepis
Onų
l'!alspines. N’uošiidžiai kviečiame visus gimines, drauguspalietę ir tikėjimo. Na, tai ir
key ir Amclljų, ženjų ū&zlinU:ges
ir pažystamus-mas dalyvauti šiose laidotuvėse.
rų. pusseserę Marijonų Maku| paminėjimas tautinių švenčių
lianę, švogorj Htakav»eh ir jo
Nuliūdę:
Moteris, Tėvai, Broliai, Seserys ir giminės
žmonų ir gimtuos; o Uetuvoj
Klausykis, kiti kitoj miesto
brolį ir dvi seseris.
Laidotuvėms Įiutarnauja graborius J. F. Eudeikis.
Kitnas pašarvotas 3" I." Kverdaly tų patį rengia. Ir iš tų
Telefonas
YAlt<ls 1741.
grcen Avė laiidoluvės įvyks pi
rmadienį, sausio 15 <1.. 11)34
visų parengimų nieko geia ne.
m. Iš namų H vai. bus atlydė
tos į šv. Mykolo purupijos ba
išeina.

Nusa-Tone

nonas bulelis yra garantuotas
' — vienas Doleris užmokės už niėnuI šio trealinciilij. Nusipirk butelj Šian
dien — nepraleisk vėl nAniegotas
nukils. Jeigu po priėmimui lų table1 k ij p.r dvnle&inits dienų būsite ne
užganėdintas, jūsų pinigai bus sugrųj<is nieko nerizikuojate.
žinti

Don’t Read This
Unless you are interested io a
medicine which has helped
over 700,000 wotnen and
girls. Take it before and after
childbirth, at tbe Change or
whenever you ar* nervous and
rundown. 98 out of 100 say,
"It helps me!”

KADA SUSIPRASIM

Mano nuomone, tautinių šve
ilčių paminėjimų reikėtų pa-1
įvesti tokiai'organizacijai, ku-,
Į ri atstov auja visas parapijas,
į draugijas ir organizacijas, biiJ tent Lietuvių Romos Katuli- Į
jkų Federacijai, po kurios glo-'

žnyčių. kurioje į’yka gedulin
gos paiiiulilos už vtU-mio sielų,
i'o pamaldų Ims nulydėtas
I
šv. Kaz.’ nie.ro kapines.
Nuoširdžiai
kviečiame tisus
gimines, draugus-g. s ir pužystumus-rnuH dulyvauti siose luidol u vėso.
Nuliu lę: Molarls, l>akleiy.-,
fenilas Ir t.iminė-.,
I^iidoluvėms paturnnujii griitx>ritt.‘ l.uehuwiez ir Kūnai. Te
lefonas CAN'al 2515.

LYBIA E. PINKHAM’S
VE6HABLE COMPOIINB

VARICOSE VEINS
Gydomos Nauju Būdu
Be operacijos, be įšvirkštimų. Ile
priversto poilsio, (lydantis galėsi
dirbti po senovei, nebent jau daoar
priverstas gulėti. Tam vaistas yra
Emerald Oll. Gydo greit, mažina ti
nimų ir gėlimų. Nurodymai prie vais
tų. ei negelbės aptiekininkas grąžtu*
pinigus.

Trro*. AJAkloa, Sveiko*
GRAŽIOS AITi

T ra

atdnll*

Murln* valo,
be pavojaus.
Knyga "Fye
Boa u ty” ant

Šios x Maytag plovyklos su
ketvirtainiu Aluiiiiiium tub
1934 metų mados, tikra kai
na ir vertė yra $149.50, da
bar kol jų išteksim parduo
sim tik po

tarta*

Švelnina gaivina
Jus j* pamėgsit*
Care” arba “Bye
pareikalavimo.

Murinv Co., Dpi. H. S., 9 B. Ohio St., Chiogo

RHEUMATISM

Su apskrita Alaminum
mados 25 tik

$79.50
Tai didžiausias plovyklų
bargenas istorijoj ir geriau
sia proga žmogaus gyveni
me įsigyti, geriausia, gra
žiausia ‘Tite time” plovykla’
. '
Būkite Peoples Krautuvė

se šiandien, arba duokite
užsakymus per telefonų. Ma
lonėk ile jiaskubėti!

PEOPLES

Pain—Agony Starts To Leave in
24 Hours
Happy Days Ahead for You

FURNITURECO.

Think nt it—how this nld wor!d
df-vs make progresą—now eumrs a
presrrlptlon whieh In knuvvn to pharmaclsts ns Allenru and withln 41
hours aftor you start to toko this
nwtft kctlng forinula pnln. nguny and
inflamination rausod by < xccss urio
r old hiiR ntnrted to depart.
AIDnru does Just whnt tbls notlro
nays lt wlll do—it is guarnntced. You
can got ono gonerous hnttle at kart
ina drugstores evcryvvhpre for <15
renta and If lt doesn't brlng tho Joyoua reaults you expcct—your money
wbule beartsdly returnetū

KRAUTUVĖS
2536-40 AV. 63rd STREET
IZemlock 8400
4179—85 ARCHER AVĖ.
Lafayette 3171
Cbicago, III.

=sr

-=~c-

PAKVIETIMAS
Širdingai kviečiu visus Chi-1
cagos ir apiclMikinių miestelių
lietuvius, draugus is senos pa- i
žįstanius atlankyti mane mano
biznio vietoje. Užlaikau dide-1
lį pasirinkimų. Visokių degti
nių; visokių rūšių vyno ir
alaus. Pristatome uludėms.

IK

OUR OFFICE
OH CUtO" » VtAfiT T9 SHOUJ
VOU

TO oę»vu

THE

ftšFE •;

Dovanos visiems atsilankusiems.
|

Jūsų ZYDUK.LS patarnausi
jums mandagiai.
Reikale esant, atsiminkite
žydelį.

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

TMEK,TOt»N tT TOTHB
TO VHB NUMtoFfc V
TMKN

ifitt Tms KN0B V41THTHB
Nt#A»efc.$ ON IV. P

t "T T*, k r v

-r u c

<MELV.U‘ >0UR COMBINKTION
|2> VEFT TO'A- 91GHT TO V
U6FT TO <3 -------

•— ANt> THBN OPEN tT
VUTH TVT•-

tub

"4OO D TUfcH VatS KNGi
TO THE L.EFT (JUTU- NCU
aovie to
ūks Tukt -—

"s"

— BŪT BOŠS , VUH6B.E
KlY TO VOCK IT

TH6

’

I
,4

Ketvirtadienis, sausio 11, 1931

B R X TT H X S

žmogaus, kaip kad buvo a. a.
u ir jam gerui klojasi. o tie,* kurie dirba ant valstvv
rlTTSBURGO LIETUVIŲ“ lindėju
BRUOŽAS
A.
A.
KAPITO

kupitonas Darius, jis dar nie
Dieve, padėk tikslą atsiekti.
bės kelių, tie gauna 52%e j
kuomet nebuvo sutikęs, nors
! vai., tat už 30 vai. darbo gauNO
DARIAUS
MALONUMO
ŽINIOS
i jam, bežvejojant autografus,
Kalbama, kad mūs motei ' na $t5.7T)e.
,,
prisėjo su tokia daugybe ižylės žada imtis darbo, tik ne Į
-----------Gruotlzio 2b d. vakare, 1933
. '
,
.
teko nugirsti kų tokio žada j “Saulės Brolis’’ išmetinėja
imu vyru kalbėti. •
pas vaa.us v,vaga,„aus
- • •
Vldlkauskas
pradėti ir kada. Ar nerengs K. Žvirbliui, kam jis mokina
ko .tiuli suH..kl,8„JuU,1U.vOs!r|.hiile|ii|.i|i pi .,7X|| ,„3.;
(Tęsinys iš 4 pusi.)
tik eard palty seserų Pranei-! lietuvių jaunuomenę, kad ne, .
.
,16 metų Kdinoiitu ŠvinanskiuKalėdoms, tai
aipį jos sumanė Skiečių labui. Sukruskite, mo- siluoktų su svetimtautėmis ari.
. .
, •
, 1
......
.,
.
ku, sumini Antano Symanskio
Dievo namu s išpuošti.
I te relės. Seserims parama la- svetimtaučiais, “hsa, žinant,!. ..
.
..
.» L
... 1 MINTYS APIE SPAUDĄ
1
.
....
h- Konstancijos is Pranaičių
Taip pat labai girtina už su baį reikalinga,
kad Žvirblio duktė via išteki*-1. •
........
nu., _
mv.
,,
senuos; regis giminaites žinoDabar
per Diuugo
manymų pilim (1. Miniotienė, j
jus už lietuvio, o vėliau ii>a-1
mos rašėjos - literatės, p-Iės pasirodys aiškiai, kokia spaui». uapijos bingo vakarai bū metus jį ištekėjo už svetini-1
Kų tik ji sumano, tų ir Įvyk
.Julės lbanaičiiilės. Jaunas Ld da mūsų namuose, tokie it
do. Tai tikras apaštalas.
na kas penktadienį. Ateinan- tauėio”. Kiek man žinoma, moiitas Šymanskiukas, laukan- nies patys. Jei skaitome, plaGYDYTOJAS Ir CHIRUROA8
tį penktad. nepamirškite visi Žvirblio duktė yra katalikė;
tis aukštesne mokyklų, kaip tinanie, palaikome katalikiš4140 Archer Avenue
Girdėjau, per Kalėdas pa* i alsi lanksti ir po tuzinų drau- nors su vyru krūvoj negyvo-1
......
. .. ...
!,. •
,™,„.i • i
Vai.; S—4 Ir 7—9 vai. vakar*
.
.
,
, . •
,
paaiškėjo, yra entuzijastiskas kųjų spaudų, kovojame uz
Miniotus buvo puola. sve -,ių gu atsivesti. Linksmai vakarų na, bet ir nėra vedus su kokiu • ■
,
....
•
v,.; u..
m.--• •
i •
Res. 2136 W. 24th St.
. .
,
...
‘
:
.. . ..
, .
i rinkėjas autografų įžymių vy- Kristų ir tikėjimų; jei pulaidalyvavo: kun. V. Abromaitis, i-ra eisit.
Žibuokle tai svetimtaučiu. Jeigu “San...
•
-»i
j
TeL CANal 0402
\
.
. ...
...
.. 1
..
v v ®
; rų (jo rinkiny jau yra arti kome nekatalikiškų spaudų,
V. Andrejauskaite, A įsoeluų
---------- les Brolis
uz šmeižtų butų1..,^
.
.. ......
• • •
v..
v. • .
......
j 600 autografų įvairiausių įsy-|kun patenka ir į jaunimo rnseimyna, Liudvikų šeimyna,
patrauktas j teismų, aš pirmas mių asmenų). Todėl pirm dvie-1 ūkas, mes patys esame KrisRes. aud Offi'ce
Offlce Phore
Kristopaiėių šeimyna, Gailie
būčiau liudininkas.
jų savaičių prieš išskrendant tau\. priešai.
FKObpect 1028
83*9 Ko. Leavllt SU
nė su dukrelėmis, J. Mieiūnas,
CANAL 0706
Šioj kolonijoj yra du korės- Dariui ir Girėnui į Europą,1
----------Dirvos“ 52 numery patėL. Priežgintas. Svečiai links
pondentai: Saulės Brolis —' Ed. Hvinanskiiikas nuvvko
l ždarykite duris nedorovinniinosi ir buvo visa kilo pnten- mijau t ilo “Sauk s Brolio
Įminti.
i korespondencijų iš šios kolo- “Dirvos" ir K. Žvirblis ‘Pitls'Neiv Yorke Į vit'šhutį, kuria- gai spaudui, saugokite šeimos
PHYS1C1AN and SUKGEON
_______ ,
nijos. Kaso nežinodamas, būk burgli’o Žinių’. Matyt, “Sau-'nie jie buvo apsistoję ir su 'tyrumų,
2403 W. 63rd St., Chicago
lės Broliui’’ inkštus yra ka-ėjęs su a. a. kapitonu Darium!
OFFICE HOURS:
Iš Mt. I’rovidenee Šv. l’ra-: s“ 'ii* l-’JKKI Malioning aps.
2 to 4 and 7 to 9 P. M.
tai. laikraštis, tat ir kandžio- norėjo prašyti jo autografo. LIETUVIAI DAKTARAI:
Bunday by Appolntment
nciškaus Akademijos Kalėda bedarbių darbininkų dirba .•>(»
- -> • t
,•
' ■>
•
. ..
‘ vai. į savaitę ir gauna $12.00. p?
Zv,rblb K- žvirblis yra Bet Danus pirmas r jį prakalTel. LAFuyettc 3057
atostogoms buvo parvykus LTai netiesa. Štai, kaip daly-' rin,l° ,)lul°
ir daugiau ' bėjo, klausinėdamas jo apie šį
lenutė Gailiūtė su savo drau kaį vra
Į prisilaiko
inteligentiškumo, bei tų, prie to gi jo kalba,
ge Kita Grigiūte. Džiaugiasi,
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
tat jo raštus žmonės mėgsta anot Šymanskiuko, buvo tokia
Visi, kurie dirba G. \V. A.
X—SPINDULIAI
kad viskas sekasi.
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
skaityti. Patarčiau ir “Saulės maloni ir žavėjanti, kad jis
uaiuia n ‘mažiau 50c i vai. ir
3051 West 43rd Str.
4645 So. Ashland Avė.
Broliui“ prisilaikyti džentel-Į beklausydamas jos, visiškai
(Prie Archer Avė. neloll Kedrle)
Taip pat <>. Alinskas buvo; dirba .”>() vai. i savaitę. Tokiu
OFISO VALANDOS:
nuo 2 ik> S vai. vakaro
įnoiiiškuiuo. Su melais netoli j pamiršo, kuriuo reikalu jis. Valandos:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.
Seredomia Ir nedėliorois patfal
parvykęs Kalėdoms iš X. Y. būdu uždirba ne $12.00, kaip
mi tarti
tevažiuosi.
J. Daunoras pas jį atėjo. Na, tokiu būdu,
Nedėliomis pagal sutarti
vai., iš Augustinų seminarijos, j “Saulės Brolis" sako, bet $15.
Ori-o UdeL UOCItnard 7820
Ptiooe
(iKo.ckJli
oož
'
i
----------------jis priežasties didelio Dariaus
Valandos: 2-4; 7-9 P. M.
Namų tel. VltOspect 1930
GYDY
KGAS
VAIZBOS BUTO AT3AKY- malonumo, jis neturi jo auto- Trečiadieniais ir sekmad. susitarus
G R A S O R 1 Z i:
1821 K<1
>TAv2£WS
MAS P. VILIMUI
grafo. Ir dabar, kada tik iš
tvezldvue
ia„ «ve.
----------- girsta kalbant apie kapitonų ,
Valaue
popiet
Tel. UOLIcvard 7042
Telefonas
YARds
1138
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas
LACHAWICH
Sausio 4 dienos Pittsburgbo Darių, ne tiek aimanuoja dėl
A859 SO. UJESTERN AVĖ.
Chicaeo. .III.
Žinių
numery patėmijau p. \ i. j stokos jo autografo, kiek gai-i
IR SŪNUS
O rišo: Tel. CALumct 4039
limo pastabų Vaizbos Butui,-lis jo. Pasak jo, malonesnio BOlUevard 7599
LIETUVIAI GRABORIAI
Itcs.; Tel. UEJllovk 0286
GRABORIUS
Ilcx. IlEMlock 7691
Patarnauju laidotuvėse kuopigiuu.sia
būk
pirmesniam
Pittsburgbo
__________________________
Reikale meldžiu atsišaukti, <> mano Turiu automobilius visokiems
darbu būsite užąanėdi'nti
» J«>- cicero m
reikalam'. Kaina jaieinama. Žinių numery skaitęs, kati Val:<>riM
ICI.
2515 arba 2510
' ll(-z. Tel. CIO
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
zbos Butas šiais metais žadas
2314 W. 23rd PI, Chicago
D ENT1STAS
3319 Lituanica Avenue
3147 So. Halsted St.
žymėti Lietuvos nepriklauso
Cbicago, III.
4712 So. Ashland Avenue
1439 S. 49th_Ct~ Cicero, III. Į
Ofiso valandos: 1-4 Ir 6-8 vai. vtlt
mybės sukaki į ir kad tuo rei
Vai.: Nuo 10 ryto Iki H vakaro
Buvęs Cicero
itezidciudjos Ofisas: 2U50 W. 09LU Sfc
Tol. CICERO 5927
miestelio pir
kalu A’. D. nutarė atsišaukti
Tel. Otl.so BOCIevard 5913—14
mus Sveikinos
Valandos: 16—18 ryto
Koinisijoiiie} lte* VICtory 23L3
į kuopas ir < baugi jas, bet, ma
Seredomia Ir Nedėliomis pagal sutarti
i-iiiH (ir laikė
GRABORIUS
tij. garbės ofl.
tyt,
kati
ignoruaja
parapijas
Koplyčia Dykai
«> per 19 įlie
ti;) yra gerai i
Ine.
4830 WEST 15th STREET ir jų vadus.
Ciccn’ečianis
j
756 W. 35th Street
LIETUVIU GRABORIUS
žinomos
peri
Cicero,
Ulinoie
P. Vilimo pastaba padaryta
Palaidoja už $25.00 ir ankščiau
27 metus. Da
Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:36
Moderniška koplyčia dykai.
bar
speciali
Tek CTCERO 2109 ir 859-J. Pittsbuvgho Žiniose yra kaip
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
AA8 W. 18lli St.
Tel. OAMal 6174
zuoja gydyme
Chlcago, Iii.
Plnuėip,
šir
4142
ARCHER AVENUH
tik vietoj. Todėl šiuomi noriu
dies Ir R<‘ii- Office l’bone Res. 6107 S. Franclsco
TcL
Vlltglnia 0036
Proapect 2230
Pitone Grov. 0951,
atitaisyti klaidų PittsburglDo
nintizmo ligų.
GRABORIUS IR R AI>SAMUOTOJ AP
Valandos:
Žiniose, iš gruodžio 28 d. tūlo
Patarnavimas Keras Ir nebrangus
JO iki 12 v.-il. ryto; nuo ~ Iki 4
713 W. 18th St.
„
Posesnikų Juozo, kurio prane Nuo
ĮVAIRŪS
DAKTARAI:
vai. popiet ir 7 Iki 8 vai. vakare;
PHYSICIAN and SURGEON
Tel.
MOIfroe
8877
šventadieniais pagal susitarimų.
GRABOR1U8 IR LAIDOTUVIŲ
5058 KO. ASULuVND AVĖ., Cbicago
šimas neatatinka tikrenybei.
VKDCJAH
4930 West 13th Street
Hours: 2 to 5 - 7 to 9 P. M.
Tel. I.AFayetle 8573
Vaizbos Butas nutarė krei
1646 WEST 46th STREET
Kunday by Appolntment
CICERO, 1LL.
Rea Pitone
Office Pitone
Ofiso TeL VlCtory 6898
J. Liulevlčius ptis ne tik į draugijas bei kuo
Tol. DOCleiard 5209—8411
iU*. 1«|, DlU£xei 8181
,
tiraborluA
GRABORIAI:
įW
i»
pas, bet ypatingai į visas piTel. CICJKnO 391
Ualtam uotoj u
ttsburglio ir apylinkės para
Patarnauja ChlSYREWICZE
caKOje Ir aplella- pijas ir jų vadus, prašydama.-, j
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
GRABORIUS
k«Je
Moteriškų, Vyriškų, Vaikų k
lAblntuvėms pilnu patarnavimu
imti dalyvumų Lietuvos nepri!
Didelė Ir Kražl
Kalintu oi $95.••
visų chroniškų ligų.
Koplyčia dykai
KOPLYČIA DYKAJ
klausomybės paminėjime.
1.44.4 R fiūtb Ava.. (din«rn, TU
4093 Archer Avė.
Ofisas 3102 So. Halsted St.
Vaizbos Butą.- mato, kad pa
I
R
Kampas 31st Street
! rupijos lošia žymiausių role'
Vai.: 10—11 y. ryto, 2—4. 7—9 t. s
.lietuvių Amerikoje ir kad tikį
Nedėliomis Ir Šventadieniais 10—-U
Visi Telefonai: YARds 1741 ir 1742
įjos palaiko lietuvius šioje šalvį
JEIGU NORITE DAILUMO IR NEBRANGUMO
į nuo ištautėjimo.
LAIDOTUVĖSE....... PASAUKITE.
e
\'ykindaiiias tų nutarimų, I
1 pasiunčiau šį mūsų Vaizbos
Buto atsišaukimų į Pittsburg
GRABORIŲ ĮSTAIGA
bo Provincijos Kunigų rasti
5340 So. Kedzie Avenue
LIETUVIŲ
(Niturluie atp-yžių su firma tuo pačiu vardu;
nę, nes Kunigų Vienybės su
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
sirinkimas įvyks sausio 1G d.
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes
todėl pilnai pasitikime, kad
nieko nėr ūkuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
priims ir mūsų prašymų.
no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies.
Skaitykite ;r platinkita
K. J. Vaišnoras,
Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
\'aizbos Buto raštininkas
dienraštį “Draugę” it
namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą
remkite v*sus tuos pro
patarnavimą jjjms visai nieko nereikės mokėti, nežiū
fesionalus ir biznierius)
rint į tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.
Ar myli Mariją? Ar nori a
kurie garsinasi jame.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuri3
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu
pie Ją pasiskaityti gražu,
Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
skaitymų? — Jei myli ir no
Dėl germenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
savo rūpesčius. Pašaukite:
ri apie Ją daug — daug gra
sitės kur kitur.
žių dalykų išgirsti, tai būti
Specialistas U
Kapitonas
nai pasiskaityk ką tik išėju
Pasauliniame kare
Rusijos
šią iš spaudos knygą, vardu
• SVEIKA MARIJA!”
KAIP CJLHIHENEJt HION Ir N KIRI.K IKMI,IB
Iš
kun.
A.
Stola
’
o
raitų
lie
SpeelalIAkal gydo Ilgas pilvo, plaučių. Inkstų ir pūslės, užnuodljlmg kr*«JŪSŲ GRABORIUS
Jo. odos. Ilgas, žaisdus. renmatlsnig, galvos skausmus, skausmus nugatuviškai parašė Kun. Antanai
Didysis Ofisas
2506 W. 63rd St.
Petrauskas, M. I. C.
4605-07 South Hermitage Avenue
DRAUGAS PUB. OO.,
2334 So. Oakley Avė.
BRADDOCK, PA

DR. F. G. WINSKUNAS

YOUNGSTOWN, OHIO

DR. J. J. KOWARSKAS

DR. A. RAČKUS

DR. M. T. STRIKOL'IS

DR. I

)R1S

DR. J. W. KADZEWIGK

DR. C. Z. VEZEL’IS

STANLEY P. MAŽEIKA

DR. A. P. KAZLAUSKAS

f JOS.

DR. A. 6. RAKAUSKAS

, M. ūJ

I

ANTANAS PETKUS

DR. A. J. BERTASH

J. F. RADŽIUS

DR. T. DUNDULIS

SIMON M. SKUDAS

DR. J. SZUKIEWICZ

I. J.ZOl P

DR. A. A. ROTH

UOZAPAS EUDEIKI
TĖVAS

Didžiausia ir Seniausia

RE Public8340

SVEIKA MARŪA!

Eudeikis

J.J.BAGDONAS

Tel. REP. 3100

6
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imu, nė vieną kurta gandrus kilėlius, ir kai pralaimėjo, pa i nušvilpė daug valstybės pini- dę, kokią norėdamas ir išira-GYVENTOJŲ PRIEAUGLIS
Igų. Policija abu aferistus su-|šys į naujus pasus, kurie bus,
KLAIPĖDOJE
į neperėjo vaikų, nors (lavrons- bėgo Lenkijon.
net jm» kcliusdcšiints margų ū-'
Dabar (lavronskio dvarai sei čiupo ir įkišo į kalėjimą
kis kasmet liepdavo Įkelti nan
kilis. s
nai išparduoti. Juose gyvena
Pirmiausia norui padėkoti jas. akėčias gandro lizdui. Žiuu
vApie 200 šeimynų rusų ūki-' Klaipėdos krašto statistikos
anūkui tų kumečių, kurie ke-j KAIP EINA PAVARDŽIŲ
liausiąs
iš
visų
buvęs
Tadas
p-lei I. Lukošiūtei, kuri sun
biuro žiniomis, per 1933 me
ninku parduoda savo turtų,
ATLIETUVINIMAS
atėjo ir buvo kankinami dau-l
•
j
(lavronskis,
kuris
gyveno
1!)
kiausiai dirbo ir gražiausiai
tų trečių ketvirtį buvo 220
kurį perka daugumoj grjzu-i
Po sunkios operacijos, sau vedė ir tvarki koncerto biz-■ "i'"t"'e,'io l"»«lžioj. N<* lik kai gumoj tik dėl to, kad buvo
vedybų, 741
gigigas ir 490
,Sudarkytų pavardžių utlie-l šieji amerikiečiai lietuviai, ir
sio S d, šv. Antano ligoninėj nio reikalus.
! minčiai, bet ir inteligentai, ku- lieluviai.
mirimai.
Vadinasi, gyven
____________
puviniam sumanymas lietuvių vykstu į nežinomų, tačiau pilmirė Juozapas Roekouskas, 33
Taip-gi ypatingai ačiū muzJ,i<‘ >’ra kil,‘ 18 to krafito In
tojų priaugo 245. Pernai tuo
visuomenes sutiktas gana pa-' ną viliojimo sali laimes ies
m. amžiaus. Velionis buvo gro
Saill.iui* ,lž akompanavimn k°in’. kft<1 lavronskis išžudęs ■^jgOj^iE A TPTl'T ė^TTVT A T
pačiu laiku 223. Žymiai su
LIETUVOS GYVENIMO kinkini. Kiek patriukšmavo koti.
Tsb.
senės ir bučernės savininkas. visi(ll„s so|istams ir už pri
prire-laPie 300 *Lnoni^ Mat’ karl«
mažėjęs vaikų mirtingumas.
_______
'tik svetimtaučiai, ypač lenkai.)
---------------------Per aštuonis metus priklausė ilgima svarbiausios koncerto,M‘n's
knis ne
MEXI('() CITY, sausio 10.
Šv. Antano parapijai. Buvo programos dalies, L. V. “Daii toli V ilkaviškio turi nedidelį
Šiais metais visokių išeik' J Patį sumanymų buvo ryžtasi
—
Krašto ekonomija* (Į^pai-į PLATINKITE “DRAUGĄ
darbštus ir nenuilstantis dar uos” choro vyrų kvarteto, kn-j ūkį, visi Gav ronskio dvarų ku- vojimų, svetimų pinigų pasi įgyvendinti greitu laiku. Tuoj
buvo pralieta pavardes suraši Pimentas paskelbė, kad Mekbuotojas parapijos reikaluose.
lis taip gražiai ir jausmingai meč.iai sukilo ir pareikalavo, savinimų, suklastojimų, vagy
Vėliausiu laiku buvo kasinin dainavo.
kad ūkvedis Zbiška, poznanie sčių ir šiaip aferų Lietuvoje nėti. Surašymo darbas jau bai sika turi 10,552,722 gyvento 1
ku Raudonos Rožės klubo.
tis lenkas, per daug nesaviva- liek, kiek nebuvo nei vienais gins ir visu medžiaga jau pri JŲ.
Ačiū O. Juozaitienei, J. Ku
ADVOKATAS
Laidotuvės įvyks sausio 12 dirkai, p-lei <1. \Voiciek ir ta- liautų. (lavronskis baisiai įsiu dai metais, štai šiomis dieno siųsta \ niaus reikalų ministe
105 W. Monroe St.. prie Clark
Telefonas HTAte
d. Patarnauja grabinius J. F. į lentingai šokikei p-le: P. Ru- to ir pasišaukė kazokus. Ka mis susektas vėd naujas vals rijai.
Valandos 9 ryte Iki 6 popiet
zokai
daug
kumečių
užmušė,
Iš viso yra surašyta tik 300,tybes pinigų pasisavinimas.
Kudeikis, 4605 S. llermilagei Įni(.k> kuri likraį suteikė pu2201 W. Cermak Road
o
kitus
išvežė
kalėjimam
Kai
i000
pavyzdžių,
nes
daugelis
Panedėllo, Seredos fr Pėtnyčloc
Avė., tel. Yards 1741.
blikai ką nors nepaprasto.
Šiuo atsitikimu eina kalba j
vakarais « Iki 9
išvežtųjų motinos atėjo Gavįgyventųjų
vadinasi
vienodomis
Telefonas CANal A122
• Dėkoju už linkėjimus, gėles
apie Kauno geležinkelių sto-|
Namai: 6459 S. Rockwell St.
ronskio motinos prašyli pasi:pavardėmis. Pavyzdžiui, šianir gražins dovanas.
ŠIRDINGIAUSIA AČIŪ
Utamlnko, Ketverto Ir 8ubatos
ties kasąirdu kasininkus, Va
jgailėjimo, ji įsakė jas nupla ...
Vakarais 7 Iki 9
, ......
r» •
li» aPs- vra al»c 70(1 Žilinsku, i
Tnip-gi ačiū visiems biznie
Telefonas ItEPubJc MOO
siliauska ir Valentina. Pasiro...
.
t i.
KRAUTUVĖ
, .... ,
•
* • i .oi kmergės aps. apie 000 Pe-1
Noriu išreikšti padėkos žo riams, profesijonalams už da
do, šitie du tipai pasiųsdami
1
1
1 ’ T. .'...... trausku.
Labai jau beširdė lenkė bu i' ’ ’ . ........ J
dį lietuvių visuomenei už skai vimą skelbimų j programą, o
traukimu prekes, paliekan
SKELBIA
vo...
•
, i
.
i Tam tikra komisija,1 stulo
”' Tadu kažkas vakare be- čiuose
tlingų atsilankymų į mano pi ypatingai ačiū “Draugui” u? P.
se ,kasoje
dokumentuose
į
...
.
jrvta iš prot.,Balčikonio rašv- Didžiausi kainų sumažini
ž5ūl’int •>»> Pro li,n^ met6 (li’ I zvmedavo žymiai
rmų koncertą sausio 7 d., bu didelę publikacijų.
mažesnes su i ... .
Kazimieras J. Pažarskis ,lel! ak,nenl ir‘" ant v,etos už’ mas pinigų, negu tuose, ku tojo, Ign. Šeiniaus ir docento mą sviete ant geriausių,
vusioj Meldažio svetainėje.
__________________________ 1 mušė.
Salio dabar šias pavardes pe- Į gražiausių ir tinkamiausių
liuos išduodavo klijentams. Be
Tame laikotarpy nemažai to, jie susižerdavo į kišenius įžiūri ir tvarko. Netrukus bus
ALUMINUM
kumečių pabėgo Amerikon, c ii ekskursantų pinigus, pažy nukapotos jų “uodegos”, at
tie, kurie nespėjo buvo nuka mėdami dokumentuose, kad lietuvintos ir suskirstytos a-j
bėcėlės tvarka.
KOKIŲ BŪTA LIETUVOJ juos žiauriausiai nubaudė.'Ga- nkinti.
vežami traukiniu ne žmonės,
Nepriklausomybės atgavimo o tuščios dėžės. Jie Kaune ge- Jšeis lyg koks lietuviškų pa DRABUŽIU PLOVYKLŲ
DVARININKŲ
vronskis tuos kumečius įsakė

CH I C A G O J E
CICERO

JOHN B. BORDEN

PROGRESS
FURN1TURE GO.

LIETUVOS GYVENIMAS

MAYTAG

pakarti ant didelio ąžuolo, ant laikais (lavronskis organizavo lležinkelio kasoje tarnavo jau vardžių žodynas. Iš jų kiekDaug buvo Lietuvoje dvari kurio, anot žmonių pasakoji lenkų partizanus — Seinų su gana ilgą laiką ir pertą laiką vienas galės pasirinkti povarninkų. kurie pasižymėjo bešir- | ~
diškumu, žmonių kraujo
ir
prakaito nebranginimu ir ne- j
A-••••<:.t V
siskailimu su darbininku, kaip i
V- ė.S
ęu žmogum.
Nemažai dar yru Lietuvoje
senelių, kurie prisimena l'k- .
mergės įvostelkovskius, Zare į
mbas, Suvalkijos Burbas, Sesickius ir kitus dvarininkus,
turėjusius savo nuosavybėje
po 10,000 ir daugiau margų
žemės ir puošnius palovius.
Jie savo kraštui nėra nieko
teigiamo padarę, o tik išvež
davo į užsienius pinigus ir sa
vo tėvynę paniurdavo Lenki
jai.

L-ė-v-;

Nesenai mūsų koresponden
tas važinėjo po Lietuvą ir
tarp kitko aptiko ar tik ne bu
vusį
žiauriausiąjį L’ctv.vos
dvarininką, kinis dar ir iki
šių dienų tebėra gyvas liaudies
lūpose.

Lietuvos karaliau- Kazimie
ro Šventojo laikais j Lietuvą
atvyko tūlas Steponas (Livro
nskis, kurs dabartiniame Vii
kaviškio apskrity gavo apie.
12,000 margų žemės.
Netoli
Vilkaviškio jis pr.s’sial." did
žiulius rūmus ir per trumpą
laika turėjo ne tik tūkstan
čius lietuviu liaudžiai ninku,
bet ir didelius turtus įsigijo.
Tas Steponas (lavronskis bu- Į
vo labai Žiaurus ne tik bau
džiauninkams, bet ir savo gi
minėms. .lis savo rankomis esąs pasmaugęs vieną giminai
tę tik už tai, kad užstojo pla- I
kainų kumeti baudžiauninką. ,
Nupoleono laikais, kai su- į
mušta prancūzų gvardija 1H12 1
metais bėgo iš Rusijos, Gavronskio anūkas, tuo laiku jau
visų dvarų valdytojas, priėmė
Napoleoną ir iškėlė didelę puo
tą. Tačiuu Napoleonas net į
dvaro vidų nesiteikė įeiti, tik
Gavronskiui keletą padėkos
žodžių taręs nukūrė j Kauną.
Tačiau tuo įvykiu (lavronskis
labai didžiavosi prieš kitus j
dvarininkus ir už tai, kad ke- j
lotas kumečių bėgantiems pra
ncūzams nenusiėmė kepurės,

Ši
MAYTAG
naujausia
1934 metų mados, turinti
kortuota “tub,” kuri išplau
na drabužius gražiausiai
kaip liile kokia kita plovyk
la ir galinti laikyti <li»sėtkus
metų. Yra verta ir parsiduoda po $149.00, dabar par
siduoda už sumažintą kainą,
tiktai

,?• ..v:.'
K;';-.

VASARIO-FEB
4 D. 1934 M.

$89-50
O ta pati su apvalainiu Aluminutn “tub,” mados 25, tik

$79.50
ATSILANKYKITE šian
dien ir PASINAUDOKITE
šiuo didžiausiu bargenu.

Visi Rezervuokite
II

DRAUGO

H
3222-26 So. Halsted St.
Tel. YlCtorv 422G

Vedėjai :

,1. KnlcdiiiAkfi.%
.

i
F

Lietuvių Auditorijoj
3133 So. Halsted Str.
Bus išpildyta nepaprastai įdomi programa, kurioj dalyvaus
įžymiausios Chicago’s lietuvių meno pajėgas.
Iš anksto įsigykite bilietų iš savo kolonijos kontestininku.
fe

-

PRADŽIA 5:00 PO PIETŲ

—— 71

1

J. Hoinfinnf>.

PEOPLES COAL GO.
Visados garantnojame ko
kybę ir teisingą vogą.

Yardas ir ofisas:
12132 SO. UNION AVĖ..
Tel. PULlman 5517
AVest Pullmnn, III.
Galite nusipirkti dangian
anglių žemesne kaina iŠ
Peoples Coal Co.
I, 2, or
4 tons
X lons or more
Pochy M. K.............. 97.75
$7.25
Kent. M.
K.............. 95.75
95.45
I.unvp ..................... 9«.75
9«.Z5
llln.-k Itand
Erk .......................... 95.50
98.00
Lnmp ..................... 98.75
98.25

