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Latvija, taip pat ir Lenkija,'
"aržiausia pi ogu, i
turi
milijonus J. Valstybių s! kartą dm neįstenge žmonių j

dau
pavieniai asmenys.

kritimo.

i

j

pasiaulats dėl |

\\ ASl I I NG'l’GN,

t■—

siūlo

didesnes ra as už dolerius, ne

Šių kraštų spauda daug ra-1

[to sekretorius Cunumngs.

Dauguma i etiki, kad dolerio

pinigų

Svetimų

spekulian-■ vertė galėti

reiškia du tvirtina, kad tas preziden-

lol

l ypatingai Glass ir MeAdoo, a-i

l>e to. ir syn. Gore, denų iš
reiškė
abejonės ilM*
<>kla.

Im demokratai.

—
.
^emės
į
DEMOKRATAI
Los Angeles miešti1, Kalifornijoj, viešųjų mokyklą patalpos yra palapinės.
SENATODaug mo-1
Idreliejimas sugadino viešųjų mokvklu mūrus ir naudojimui jie yra pavojingi
j RIAI PRIEŠ PREZIDENTĄ
BERLYNAS, saus. 17. —[reikalus, m jis gali pašalinti [ kvkll,' rt.ik(-s slllrrjau,j.
Remiantis
įstatymu, kuriuo darbininkus ir ar darbininkai--------------------------------------------------------------------- ———---------------------- ------------------------------\V.\SH1NGT0N, saus. 1 ‘•j
PASTATĖ 88 FABRIKUS
ingai jiems pa-1
8,000 ŽMONIŲ ŽUVO INDIJOJ
tvarkoma krašto (naeionalis) 'atlieka
i a'l,eka ^ž
siiz n1111
Dolerio vertes mažinimui
, ,
ir-.i •
•
i - vestus i’.arb is.
dailias, Hitlerio
vynausyla*
asmenų.
Paskiau gi, kad žu-j
1,0 N DONAS, saus. L
ROMA, saus. IŠ. - Per pe-1 (devaliuaci.jai) taip .59 ir (O
si nauja pramonės konlropaskell>e, kad .ji paima savoju sist(l)|ia į)US tajk,„„a p,.įej Daily Mail korespondentas iš vašiųjų
skaičius sieks S.99J reitus penkerius metus fašis-i ecntų šiandieninės vertės se-l

KRAŠTO PRAMONĘ

■ ............,.............................. o:,.i.„ I iv„n......................
visų dirbtivių, kuriose dirba Kalkutos,

Indijoj,

........... r... ! asmenų.
praneša,;

tų vyriausybės

pastangomis ■ nate be respublikonų

Kancleris 1 Hitleris

-kirs Į 20 ar dauginu darbininkų. ir, kad ten žemės drebėjimas ko-1
, kentėję.
Kai kuriose vietose
krašto darbo trustisus.
Šie įsigalios
ateinančio gegužės' ne visiškai sunaikino Muzaf- i
. ‘ v
, I lnikai.
i
suskilus
zeim*
ir
is
dideliu
plvbus ekonomikos ir darlm mi- mėn. 1 dieni.
I
«
laipui
miestą.
Anksčiau |-p, sniarkiai .trykšta vanduo,

nisterių žinioje ir bus tikrie-Į
Pramonės
kontrolės svarji vokiečių pramonės viršini.u-1 blausias
pagrindas yra tas. pranerta, kad žuvo apie 112: Numatomi potvyniai.

nės savininkas, ar vedėjas v- darbininko teisės bus žymiai
ra atitinkamas vesti fabriko suvaržytos.

America

šo \Y. S. Hamilton apie automobilių gamintoją 11.

Kordą,

kurį

naujos

kai

kas

vadina

tai, kad jis savo darbininkus

i

_________

\V.\SI1 INGTON, saus.

\VAS1IINGTGN,

’lirht

visur. Kams nėra luimSs.

šiam

i nu, o paskiau iš naujo

neturėtų -atidėlioti.
pareiga yra atpil

Kongreso

pri-

I as < aroma dėlto, kad dyti kuo nors tiems žmonėms,
kurie visuomenei buvo nau
lerių per diena atlyginimas,' po 23 metų nuolatinio darlm
dingi.
rašo Hamilton, yra tik tuščia nemokėti darbininkams skil
Diliuose
pažymima,
kad
kalba.
Penki doleriai už die-|tos pensijos,
Iš tikrųjų gi tas penkių do- mmmi.

KAUNE

ki<i<\iena

--------------

ninkama

1933 metais Kauno miesto amžiaus
Prieš

Kalėdas

___

l si reiškė nesutikimai.
Karo
ir vidaus sekretorius Guiteras

f totui liudijo zvmusis j>er ra lr šiandien mes jau pasuką
komitetas ]>atvrė,, ...
.
.'
,
| diją kalbėtoja kun. Cougli- ir žengiame link tokios gero
IlooVerio udminis-į Į,n

ŪKININKŲ PAJAMOS

pašalinti

ZIBALAI,

l kmergvs

Pensija

valstybe.

sukakusiems

žmonėms

65

Bet šiuo
mažiau

nes sako

turi pilna teisę doleriui auk
so pagrindą mažinti. Konsti

kongresų,

kad jis gali "reguliuoti” pi

UGI STON,

l’ex., saus. 17.

IŠ Easthanl kaliniu
.
‘
paliego penki kaliniai,
Garsus

plėšikas

puolė ūki, sužeidė

ūkio

Darro\v

sargus

ir išvadavo penkis savo sėb

rus.

ĮSIVERŽĖ j čahar
PKIPINGAS, Kinija, saus.
Iš. -

Japonų ir Mandžiūku-o

Ko aiškesnio nė

kariuomenė iš naujo įsiveržė į
Anot jos plano, vyriausyliė nereikia.
Prezidentas
žino.
laiku bekonus visI1
f'aliar provinciją, Kinijoj.
miestui skirs dviejų metų ter-jka(1 auksus turi tarnauti žmopradeda
beauginti,!
minui komisarą.
Paprastas '
p ne žmogus auksui.
dėl ju pigumo neap- Į
Artimiausiu laiku į Liev- * . . ...... miesto majoras per ta laiko
t
’
♦
Nemažai ūkininku i
,
“Kongresas privalo pildyti Į tuvą ir į kitus Pabaltės krai
v. ..
.‘įtarpi bus paneigtas.
nuskils uždarbiauti,,
1
'
prezidento
reikalavimus.”, tus atvyksią amerikiečių ko-

tu.

ŽUVO DU ŪKININKAI
Du ūkininkai iš Pa\v Pa\v,

baigė kun. Cougblin. “Jei ne, mersantų
kraštas

VA1GKYA, Šiaulių aps. —
Vaiguva yra

valsčiaus

truku

kiaulėmis

grupė,

kuri

tarsis

revoliuei- su vietos spirito varyklom dėl
spirito eksporto j Ameriką.

NUMATOMAS PIGESNIS
PIENAS

važiavo į

Lyonse jų

Chicago.

susilauks

jos.”

III., su prikrautu vištomis ir

Klaipėdoj i savivaldyl>ė nuomos už luitus turintiems nekilnojamo ir as-Į Nors

au) "'zuoja

tucija

nigų vertę.

verčiasi iš pieno bei bekonu.

m.

piliečiams,

BUDAPEŠTAS, sausio Iš.

ūkininkai | šįam miestui naują valdžių,

Daugiausia čia

PASPRUKO 5 KALINIAI

Detroito

— Vengrų premjero Goenibo
aps. [ Oc<>
vyriausy Im'*
suplanavo

,
sinioka.
. .
eina ir i
uos darbą vargšui darbinin——pensija pasenusioms skiriama nes Šiuo laiku vyksta valdiš
kili yra didelis pinigas.
Bet KIEK
IŠMOKAMA NUO- iš fondu, kuriuos bendrai kam miške popiermalkių gaDienai uždirba du lisubiro krašto vyriausybė su niyKi.
MOS UŽ MOKYKLAS

Tikrasis vokie
tininkų veidas

sausio 17.

.

.

1,Š. .

saus.

yra---------------------

palankus, o j< žmona, Mrs.
<la>binin- | K.-oscvelt, nesenai
pareiškė,
Ilgus ine- kad
kongresas to svarbaus

paskclbtas ir Kordas vadiniu tus dirlię da bildukai atstato klausinio

mas geradariu.

sumanymui

kai

pareiškia,

Hamiltou

penkis dolerius už dienos dnrbą.
šis penkių dolerių atly-] r,’r’1' ‘
ginimas ko plačiausia

17.1— Senato

Senatorius (’. C. Dili, dem. i kad prez.

veilas

kaip po

apnmka ne pigiau,

mentus raštu pateikti) teisė
ju,,)O faktus ir kitus nurodv-

i Naujoje Kubos valdžioje pa-

Nauja valdžia
Budapestui

gadynės Moze ir aukština už

reikalauja, kad iždo departa-

HAVANA

vės, apie kurią nė nesisapna\\ asliingtnn, ir kuigresmo- trjwi.j»»s paštų
departamento į
Kalbėjo apie dvi valandas*
vo.
aus \V. K. Connerv, deni. iš sekretoriaus antrasis pagelbi-i, ,įs sakė, kad prez. Roosevel
Kun. Cougblin karčiais žo- 1
kis iš to, je. darbininkui bo
Massachusetts, ahiems kongre įlinkas \\ . L Glover 1933 me-'tas nepadarys didelės klaidos j džiais
puolė
tarptautinius
džinma vos ris dienas dirbti
i
so rūmams įteikė bilius, kad [ p, pradžioje prieš apleisiant
---------------------------------------------- bankininkus, kurie šio krašto
per savaitę.
Kiti automobivisam krašte
Įvesti senųjų [ tarnybą sudegino visus rekorauksą nukelia i svetimus kraš
lin gamintojai geriau apmoka
■
žmonių pensijos sistemą.
()us?
liečiančius oro puštos
tus.
savo darbini įkus, l.et jie apie
Kiek žmoma, prez. Roose-j reikalus.
Prezidentas ir kongresas
tai nesiskelb a už pinigus,

ra-

Senatoriai Glass ir MeAdoo

1 nusprendė būtinai

NĖRA LAIMES DARBININKAMS
FORDO FABRIKUOSE
Real

teisėtumo.

TOS PAČIOS SUIRUTĖS

'inokrat-ai senatoriai, C. Glass

KUN. COUGHLIN LIUDIJA
KONGRESO KOMITETUI

j

monetarinės sistemos kelt nuo

Senųjų žmonių Sudegino visus \YASl 1 ING'l't )N, saus. 17. i vykdydamas savo monetari- ! kariuomenės vadą seržantą
i— Dėl prezidento Roosevelto j nę programą. Visagalis DieBatistą.
šis gi nemano pa
pensijos
rekordus
inonetarinės programos kon-ivas
vadovauja
prezidentui,
siduoti.
klausimas
’
-------greso žemesniųjų rūmų komi-: Apie tai negali būt klausimo.
1

Žurnale

vakar

Daug kaimu vra labai nu-' Italijoj pastatyti SS nauji fa-į staiga pasipriešino ir du Me
.
I

kai.
šie trustisai ir spėria- kad
išaukštinti
darbininko
liai darbo
garbės
teismai pašaukimą, ir kad darbiniu
spręs, ar tos, ar Kitos pramo- ’ kams pageriuti būtį. Tačiau

teisės, iš

atlvgiiiimo.

I reikalavo kai kurie senatoriai, i

daug sumažėti.

HITLERIS IMA KONTROLIUOTI

žinion visą krašto pramonę.

prezidentas ir

neturi

.[kongresas

tis su amer koniškais pinigais.!

AVasbingtono.

Rooseveltas

iš Va., ir MeAdoo iš t'al. Jie-

I S.

(
i i į. et'.’mo opiniją pasienin*
I žimmiu atimti aukso pinigus
i raštu teisingiii.il departameni .
, , •
(monetas) be teisingo už tai

nės kol kas neturi noro skir-j

atydžiai seka visas žinias iš l

Prez.

saus.

netarinė sistema yra teisėta. , priduria, kad

gu vaistytu i Įlankai, bet žmo

šo apie dolerio devaliuaeiją ir į

METAI-VOL. XVIII
7790

I gilaus pasitenkinimo, kad jo to
žygis
nesuderinamas su
'planuojama nauja krašlui mo- konstitucija.
Šen. Glass dar

vertės

Spekuliantai

TelefUUaS' Caiial

TAIP SPRENDŽIA TEISINGUMO
SEKR. CUMMINGS

Lietuva ir mas ir kur e visados natido-

dolerio

C O P Y

PREZ. ROOSEVELTO MONETARINĖ
SISTEMA YRA TEISĖTA

»ai. kuriems uždraustas veiki

doleriu bankuoėių.
'Puri jų tarpe šukei i
melų.
patys valstybės iždai ir Į """"d-omojt

A

I, 1879

t rokas

A rbitraeijos
boardas .jau
Kaip ten nebūti), pieno tra
saugumo policija padarė kra- mokykloms i viso
išmokėjo | unuiiško turto ne daugiau 5,-1 miestelis su nemaža apylinke, susikūlė su kitu troku ir žu
vo
alui
ūkininkai.
Vištos
ir
tas pas 12 mokytoju — V o-i 279,.VM) litų.
1934 metais ši ui m dideliu ir
neturintiems! tačiau savo dantų specialisto
paskelbė
savo
nuosprendį, sias turės nukentėti. Nes knkictijiis piliečiu.
Kaip ir ga-jsuma 21,<*<HI litu padidės, nes,vaiku, kurie galėtu .juos š«dp*-- gydytoju neturi ir važiuo- kiaules i»isklaide po ap\lin- ! k
j
(
,
k
a boa
n
n., r, pieno gamintojai ūkiniu-* "a
įmanias
papigins pieną

Įima buvo laukti,

paaiškėjo [ teks padidinti mokyklų komp-|ti.

kad jie palaikė glaudžius ry- lėktų skaičių

naeional- dvbci

šius su Vokietijos
socialistais.

Laike kratų pas

mokytojus rasta uždraustos įvairiu

nacionalsocialistinių

maršų bei dainų leidinių, vokiški)

laikraščiu

prieš

Lietuvą

strnipsmais,

su

reikės

stnlvti

i mas

išleidžia

SU SAMDINIAIS prieglaudoms.

Ūkininkai, labai

žmonių į

Mokant

nusiskun- laidos.

piktais džia samdini, is, nes pastarie-

susirašinėjimų mis mėgsta vakaroti bei kor-

organi- tomis lošti.

senu

pen-

' si jas būtų mažesnės jiems ix-

—--------- -

15—29 kilo-į k<*‘‘

Tuo tarpu kaimyni

miesteliai

turi

--------- —-——

Kantais samdinių j

IR

MAC

j kai turi gauti už parduodamų

K it u 1 roku važiavę du vyrai pienų.

net po išliko sveiki,

atskirios valstvl>ės dideles su-j kelis dantų gydytojus.

162 komplek ams namus.
----- ----------------

metrų.

Žinovai sako, kad šiandien| niai

nukreiptais Į ji ūkininkų i eklauso ir nakti- KARSKIO

sti nacionalsocialistų

- ja dantų gydyti

Todėl savival j vienas doleris per dieną.

iš vis..

vežti į Lietuvą literatūros, į- VARGAS

pensija

Mažiausioji

------------------ —

Panaikintos
masonų ložos
BERLYNAS, saus. 17.

.lie sulaikyti.

---------------------

iki 19 a r 9 centų, nepriklauso

mos

Ikišiol jie IlG ui svaru im

kompanijos dar pigiau

parduos pienų.

bi ustas, kurs
m-seiiai su
25 į žemės ūkio depnrlamento paįgaliu kėsinosi
praryti visas

; davo $2.19 centų, o Imardns

ATGAL GRĄŽINS PINIGUS dnlmr
paskyrė $1X5
- ----------i centus mažiau.
Chicagos majoras Kelly su 1
Pieno kaina
vartotojams nepriklausomas pieno kompndaugnma ablermonų ir mins- dar sprendžiama.

to teisėjų nutarė

Pieno tru

nepriimti stas už pieno kvortą ima

1 I

ni.jas, pats guli

greitai

su-

klupti.

MUR- Prūsijos premjeras \V. Goe-'arha atgal miesto iždan grą -centų, o nepriklausomos trus-

ring panaikino ikišiol l’rfisi-1 žinti išmokamas algų dalis už tui kompanijos
9c. BoarRAY VIZITAI
gą’vamsias tris masonų] 1932 ir 1933 metus.
Tų da- das dirba už trusbo imamos
Naujai
atvykęs į Lietuvą] joj

ORO STOVIS

žarijomis ir pačių mokytojų grupės
eina net. po 18 kliu. Amerikos pasiuntinys Paimi-1 ložas (organizacijas), kurios lių išmokėjimą įsakė vyrės- kainos sumažinimą. Gal skirs CHICAGO JR APYLINKES.
rašinių bei eilėraščių, kurie vakaroti ir gĄžta išaušus. Ži | tei Mae Murrav ir
Sovietų niekam nebuvo naudingos. J- niojo teismo teisėjas Sullivan. 19 c., ar 9c.
Tada ir pieno — šiandien debesuota; nunm
priešvalstybinio
noma,
iŠ
tnkii^
darbi
n
inkų
nm!
pasiuntinys
Lietuvai
Kniskis
I
sakyta
joms
tuojau
likviduo‘
Algų
sumažinimas
įvykdytas!
įvežiotojams
atlvginimns
bus Imuns sniegas, ar lietus; kiek
yra aiškiai

turinio.

' ža ūkininkui

ki'ln.

pasikeitė vizitais.

tis ir išnykti.

savanoriai.

sumažintas.

šilčiau.

n to a c n a s

•2

“DRAUGAS”

Žodžiu, prezidentus rudo, kad kraštui bus,
sėkmingiau išbristi iš ekonominio krizių pa- 1

piginus tikrųjų dolerio vertų. Jis tai pasiūlė
Ificlnu kasdien. į'Sskyrus sekinu*.'Imlus
l’UENl &1EKATOS KAINA Metamu — Jti 00. l’u- I
■ei melų -- J3.5O; Trims mėnesiams — $2.00; Vienam j kongresui, kuris turi išleisti atitinkamų įstamenesiui — 75c. Europoje -— Metuuis $7.00; Pusei me tymų, be kurio negulimu dolerio vertų niužinti) — J4..00. Kopija .03i.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
Uendradurbiams ir korespondentams raštų neg ru ti.
tina, jai neprašoma tai padaryti Ir neprisiunčiama tam
Iki šioliui veikus monetarinis krašto įstatikslui pašto ženklų.

Redaktorius priima — nuo 11:00
kasdien.

iki 12:00 vai.

vai.

po

SVEIKATOS SKYRIUS

■
•
|

6į skyrių tvarko ir prižiūri

I

Al TIK IMAS
Rašo

tus dabar nori, kati tus aukso pagrindus bū-

, nų. Vadinasi įstatyme turį būt nurodyta, kad

LITHUANIAN DAILY FRIEND

i tas pagrindas nebūtų mažesnis kaip 11.61 gra

nų arba didesnis kaip 13.9)3 aukso granų.

I’ublished Daily, Exeept Sunday.
SPBSCK1PT1ONS: One Yeai — Jti.00; Slx Months
— J3.50; Three Months — >2.00; One Month — 7 5c.
Europe — One Year — J7.00; Slx Months — >4.00;
Copy — .03c.
Advertlsing i n "DRAUGAS" brings best results.
Advertlsing ratee on appllcatlon.

Šis dolerio vertės sumažinimas iš pra

mas. Jis atpigs ir viskas pasitvarkys tik pa

tai,

kurie

trumpu

, įnirti sumažina

laiku

žy-

svorį, kenks-

,
. ,
i - >
į niingi sveikatai. Ivtyrtis vaisrerdaug nutukimas dažniau°
1
,
.
tai dėl t l ininio i odų, arba
šiai paeina nuo nesųlygmgo

! dėjimo į vandenį, yra pirmos

maisto nau- (

be proporcijos)

(organų) ligų,

abiejų !gUS da1’ tlau§iau nori valgvti | stoti

arlgi

didinus darbininkams atlyginimų. Iš patyri padėčių kombinacijos,
mo yra žinoma, kad dėl didesnio atlyginimo pe įgaus us nutukimas

DIENOS KLAUSIMAI
VERTfcS

ne

minėtų

Taip pat
džių labai skaudžiai ištiks darbininkus. Dėl dojinio ir energijos eikvojimo. į rūšies apgavystė.
Siautusi Atlante audra užmetė ant uolų britų prekybinį
vertės sumažinimo už dolerį bus galima ma- Į Kita, antraeilė nutukimo prie- 1 nel ^kie elektrikl,uai kratytogarlaivį J)yek. 'lik trys jūrininkai išgelbėti.
žiau visko pirkti. Tai bus brangus gyveni- ! žastis, paeina nuo organiškų'Jąi negelbės‘ lskratytas žino

“DRAUGAS” 2334 S. Oafcrey Ave., Chicago

DOLERIO

aukščiau

i
■ principų y ra upgavmgi. Vais

J)i. 7’. Dioniuliti,

Gydytojas-Cbirurgas,
Chieago, III.

! tų sumažintas tarp 13.98 ir 11.61 aukso gra-

“DRAUGAS”

suliesėjimui, kurie

narni

prisilaiko

skyręs 23.22 granus gryno aukso. Preziden

piet.

Draugija

Daktarų

Lietuvių

Amerikos

tymas aukso pagrindan vienam doleriui yru '

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki
5

Ketvirtadienis, sausio 18, 1934

ir

J eigų I

dar

daugiau

į ko,vą už gyvylie.
Su
sunaudoja pradžia naujų metų, linkių ge-'

jam nenaudingų valgių.

Gar-Į ros darbuotės Amerikos Lie-

paeina
darbininkui privalo daug kovoti. Jei jie vie-1„„„ „rgauiškns ligos, reiks-1 S',llma‘ >Vairi'l ’P«'>al.a. pn-| tuvi,, Daktarų Draugijai ir
ni nieko negales nuveikti, jiems pagalbon a- lingu gydymas vaistais arbai g#,,,,nt,) ,,CT” d,‘l
U*« tolimi kultūrinį darbi)

KLAUSIMAS

valgių, taip pat neturi tuo at-į Amerikos lietuvių spaudoje,
teis pati krašto vyriausybė. Prez. Roosevel- Į operacija.
Jeigu paeina nuc
Dau-Į rašant straipsnius “Sveika
tas juk ir monetarinę sistemų, keičia ne tur- j netvarkingo maisto, pirmiau- žvilgiu jokios vertės.
jų yra prirengti iš tų ta" — “Buk sveikas,"
tų gerovei, bet visų žmonių būties gerinimui. šia reikia patirti, kad neap- **
«pačių paprastų
valgomųjų!
Aš šiuos straipsnius didžiai
Dolerio vertės papigini mu iš pradžių pa- silenkus su bei kokia organų
i , . .
......................
v •
,
, •
'produktų tik tam, kad uz juos 1 įvertinu n- galiu drąsiai sa-l
-inuudos spekuliantai ir finansininkai. Pas- liga.
Nesirandant jokios or-!*
.
, x.
r> ,
i
.
.
.
, .
v .
daugiau užmokėti.
Retkar-! kyti ši visų mi tų laikraščių
kinu gi jie pasijus, kad negali ilgiau dyka- s ganiškos ligos, gydymo būdų
čiais pasitaiko ir tokių alsi- Į numųrių esu
kiekvieną perduoniauti ir dideles pajamas žertis. Tų paja priseina vartoti tani tikrais
...
,
. . .
įtikimų, kad viduriuose auga Iškaitės “Sveikatos Skv riu- |
mų dali'* teks mažai ką turintiems asmenims. valgiais pagal nustatytų kie-,
i
’
o
.

Viso krašto spauda šiandien daugiausia
užimta monetarinės sistemos klausimu. Taip

yra dėlto, kad prez. Rooseveltas griauja senų
sistemų ir steigia naujų. Spaudoje yra pa
prastam žmogui nesuprantamų terminų, kaip

tai: “infliacija”, “stabilizacija”, “devaliuueija” ir kiti.

.

. ,

Infliacija tai nupuolusių savo vertėje pi

.augimas (tuntor) ir žmogus' je.”

d

Rašo

Andrius

Kalėdinis

Šnipas

“Darbininko’’

numeras

Lietuviai - amerikiei iai» v,
pac rvtu kolom pi, gali pasi‘ ‘
didžiuoti “Darbininko” 1933
metų kalėdiniu numeriu. Jis
buvo gyva? Kalėdine dvasia!

Kai kas tokį prezidento žygį gali vadin- kybę.
taip pat reikalingas
.
.
• ... I
Numeras išėjo šešiolikos pu
. , įmano, kad jo viduriai dūlėja j Linkiu
garbingos darbui
nigų padaugėjimas krašto apyvartoje. Inflia ti soeialistišku. Tačiau taip nėra. Jo žygis juisilaikymas higienos taisyk
riame atsiti-i tės Amerikos Lietuvių Dak- slapių; juose patiekta Kalėdicija guli būt beribė ir kaipo tokia visiškai yra krikščioniškas, visiškai artimas pačios j liu sulig nužiūrėto reikalo ii • dėl nntukiino
i Mine
L-i
yra gana
rimto pavo-1 tarų Draugijai.
|n’ų rastų, įspūdžių, pasakainupuldo pinigų vertų. Nuo to visas kraštas Katalikų Bažnyčios socialiam mokslui. Tad , saiko.
Valgyti visai mažai,
St. Alchiiii(i>, <'ių, Linkėjimų ir žinių. PinuoTokio nutukimo jokie
labai nukenčia. Po kuro didžiausių pinigų in prezidento žygis yra teisingas, žmoniškas ir arba liadauti, vra kenksminga į ** ,S‘ ...
Canada. .9 dalis išspausdinta žaliu ra.. . .
... .
i vaistai nei valgis nesulaikvs
fliaciją pergyveno Vokietija. Šios valstybės sveikintinas.
i sveikatai.
i avvzi.znij; nuo.
.
.
'
_____ ___
šąlu, vinjetėmis,
paveikslais,
1 iki augimas nebus išimtas iš
markės (pinigai), kurių buvo visur daug kai
latos badaujantis žmogus nu.
P a s ia b a
,antroji dalis paprastai. Ypač,
....
•
,
i vrlu'iu operacijos būdu.
šiaudų, ant galo neteko nė savo popieriaus
silpnės ir pripuolamai pradės
‘ 1
šiai, vienas (s keleto desėt- l,al,ko raštai: Snau,labo “Svei
Ka.p jau
pradžioje minėvertės. Nuo tos infliacijos nukentėjo visas
Vakar dienos “Draugo” atkarpoje mūsų j sirgti, iš ko gali
susidaryti
1 jau, nutukimas
galima su-|kų laiškų, kurių ,s mes gaunam i k* Sulaukę Šventų Kalėdų! ,
kraštas. Labiausia turtingieji, o mažiausia malonūs skaitytojai pastebėjo rašinį su ant-, gana rimto
pobūdžio liga.
kontroliuoti, arba ir sumažin-1 :iuo skiatytojųj
Tie laiškai į kun- Petro Biskio,
(.
vargšai. Šie pastarieji kaip seniau, taip in rašte: “Karo liepsnose ir ginklų žvangesyj
Prisilaikyti nuolatos alkanam
ti tam tikru
gydymo būdu. i yra j ved rūs — žūklausimais ir; * Kalmlų Dvasiu , Arėjo \ ifliacijos metu buvo neturtingi. Ko neturima Tai mūsų žyniaus rašytojo ir bendradarbio Į irgi nusibosta,
O čia kaip
Bd, atsakantis gydymo būdas i padė,;a arba ; vien padėkos tkausko Eiles Mažoms Lietu
negalima juk ir prarasti. Tačiau pinigų dn- kun. A. Petrausko, M. f. C., baisiojo pašau- j tyčia, alkano žmogaus apetiAm. Liet. Daktailn ; vfl|b*||ls , Brolio Antano eifliacija gali būt vyriausybės kontroliuojama linio karo aprašomųjų įspūdžių pradžia, ku- į tas kur kas padidėja ir neju- reikalauja supratimo, arba ži-' laišKui.
tuo.-į h's “Kalėdos . Daug dėme
ir negali būt kraštui kenksminga. Jei tik tuo, riuos jis pergyveno Lietuvoje. Gerb. kun. A.Įėiomis žmogus suvalgo dau- noji iio valgių ir vaistų įtek- (draugija. api|u-angina
lius
ir
veikmės
ant
žmogaus
laiškus,
ne.*
iš.
tų
laišku
galih,n atkreipė J. K. ‘ Katerių Akad dėl pinigų nepastovumo nėra reikalingo Petrauskas gyveno Lietuvoje per visą Didįjį Įgiau, negu j/irtna.
NaudojiTaigi, daugiau at- i.ie spręsti,
jkad visuomenė ngeliukai
ir Srdrijų Juozo eipasitikėjimo, nėra žinoma, kų atneš rytojus Karų. Jam teko matytį ir pergyventi visos mas maisto ir energijos eik- orgunų.
sargumo gydanties nuo nutu- i.iū.-ų darbą įjvertiua, tat ii ’(‘s ‘Bėkime \ isi Prie Jėzaus .
Šios pastarosios rūšies infliacijų iki šiandien
karo baisenybės. Dėl to jo įgytųjų įspūdžių 1 vojimas pas. žmogų turi tuminus yra
dfuig linksmiau
Komplinumtiiojame rodakto
- kimo.
turi ir J. Valstybės prezidentaujant Roose- aprašymas yra įdomus mums visiems, kurie i reti lygsvarą.
Kad palaikiusi
diin'i, kuomet
žinome, kad ’*’) už jo editorialų Spauda .
veltui. Ir daliai- sukrusta jąja nusikratyti. Ir toli nuo karo fronto gyvenome ir kurie tik iš tą lygsvarą, arba nustateiii:
biografija kun. Juo
kontroliuojamo.- infliacijos vyriausybė spauz- laikraščių šį ta pasiskaitydavome apie tai,! reikalingą saiką, Imtinai rei I( Amerikos Lietuvių Daktarų kas nebūt naudo jas mūsų dar-’ I'1'”"'1
Lietuvininko.
Balt i movės
ko vaisiais.
Taigi, Apšvietus |zo
dina daug popierinių pinigų.
kas dėjosi Lietuvoj mm 1914- iki 1918 metų. kia nustatyti
valgu, kiekybę1 I ’raugijos sekretoriui
Komisija prie progos nori pa- lietuvių klebono, kuris šiomis
Stabilizacija, tai klasto valiutos (pini Mes neabejojame, kad kun. Petrausko rašo- b- kokybę sulig I izioclieinijos j Dr. J. Bložiui.
Gyvendamas tolimoj Yuka- ačiuot. tiems, kurie prisiuntė dienomis mini savo 40 metų
gų) sustiprinimas, kad pinigų vertė visados mus karo įspūdžius skaitys seni ir jauni ir taisyklėmis,
liktai tokiu bu’bi bus galima palaiky ti nu- .11.1 Kanadoj, skaitydamas AKomisijos
raštininkui kunigavimo sukaktuves. Tokie
būtų pastoli, t y. nekeičiama. Šios stabili visi gėrėsis, nes gerb. rašytojas juos rašo ,..............
c........... i—....... .............. ,
; tukusiu . žmogaus
organizmo, i'ierilms lietuvių spaudų, sek-, E'-'kus išreikšt ami savo nmi- raštai yra brangi medžiaga mū
zacijos doleriui dabai- siekia prezidentus Hoo- labai y vai ir vaizdžiai.
♦
fiziologinės
veikmės norma. ! 'lamas laikraščių straipsnius,'
ap,t tęsiamų darbų.
I sų išeivijos istorijai.
■
•
seveltas.
Sakoma, ka d Hitleris neleidžia Šmelin-įlr tiktai tfiks būdas yra tin-Uakai didžiai įvertinu straips- ____________ ReJ. Aomi-spa.,
Devaliuacija, tai pinigų vertės sumažini
KARO

ĮSPŪDŽIAI

L

M.

mas. Šiandien prezidentas nori, kad doleris
būtų devaliuazuotas tarp 60 ir 50 centų šian
dieninės .-avo

tikros

vertės

ii- nauja

vertė

stabilizuota, t. y. užtikrintas šios naujos do

“Darbininkas”, organas Lie
gui kumšeiuotis su Levinskiu dėl to, kad jis I kainas ir atsakantis sveikatai ! nius rašytas Amerikos LietuKatalikams netinka ir to-l
tuvių R. Katalikų Darbininkų
žydas. Bet Smėlingas greičiausia bijo, kad ! Sumažinti nutukimų perdaug,711’ Daktarų Draugijos.
kia spauda, kuri nors nestojai
X,'.- JH- daug duoda žinių iŠ atvirai j kova, privš tik.-.įiuu), I
Bostono,
žydelis neišlietų savo keršto “ant Smėlingo ! staiga yra taip pat pavojinga

lerio vertės pastovumas.
Kun.

A.

Petrauskas,

Įvairių
M.

I.

C.

KARO LIEPSNOSE IR 6INKL(I
ŽVANGESYJ
i i
—(Tęsinys)
Bendras

nujr„utimas

Labai dažnai pasitaiko, kad tie tik
žmogus. I»"t ir šiaip kitoki gy v iai is anks
to nujaučia nelaimę artėjant. Skaičiau,
jmvyzdžiui. ncatm.nu kuriamo laikrašty
je ar knygoje apie vieną iš didžiausiu
pasaulio nelaimių. įvykusią 1902 metais
gegužė s ,lion.ą Maitini'pio saloje. Mini
mą dieną. Mont l’elee ugnikalnis, ligi šiol

apsisaugoti ir į nesirūpina katulikų reikalais. ' tadieniais.

kaip mm

28 dienų. Minimą dienų Austrų iin)s*rijos

imti. bet toli gražu m* visų, kurių Aus

žmonės,

dė, kai nugirdau iš vieno gerai man pa

įpėdinis - - Pranciškus Perd i nauda- kar

trai jiem- skyrė. Prasidėjo pcrlruktaeijo-,

artėjant didįjį

žįstamo karininko, jog 12-ų ar 13-ų metų

tu .-u savo žmona lankėsi Bosnijos ir

vlerybos, kurios tęsėsi išilgų mėnesį.

. karą ir laukė jo. Neaišku Imvo, -n kuo

pavasary,),* Varšuvos Karo apygardos Šta

cogovinos, kurias Austrai tie.-eiiiai dar bu

■ .jis bus. Su vokiečiais.’

bas buvo n<* juokais karo galimybe susi

vo užgrobę, sostinėje — Sarajevo mie-te.

išdalyti

Dalant jam iškilmingai kariuomenė- per

! tastrofai artėjant. Tiek civilini
tiek kariai

lyg nujautė

kas drįs apie

tai manyti. <• dar labiau kalbėti, jei ea-

rūpinęs.

Karininkams

net

buvę

j rienč vokietė, jei caro ministeriai, vy riau

iižant-paiMbioti tam tikri

j si generolai ir daugybė inteligentų vokie-

kymais, kur. kada ir ką kuris turės vei

i ė-iai! Ne

kti. kokią

tai negalima.- daiktas, kad

poziciją

laiškai su įsa

užimti.

Her

tė į jį

Nieko tačiau

keli- .jo palydovus.

I’aiiam

rint, uč* kiek nepablogėjo. Vadinasi, vie

vo padarytas antras pasikėsiiiima-

Jei kali' 'davo apie karą, lai daugeli-

ni kitu- pagąsdino, ginklais pnžvangė. ar

| turėjo mintyje, ar japonu-, ar turki.-, iš

ba kitaip sakant nemandagų mostų vieni

! kurių buvo villies

kitiems padarė —

pagrobti

Į
vėliava surinkti visa- pietuose esančias
'
slavu

lauteb- ir sukinti

1

Iii Bubsimi gų giminės valdovai. Kad ga Į

Ii kiltį kur i- -u Au-trais, t;»i dažnai bu- I
i
<lavo girdėti kalbant. Tai- gandais tačiau 1
,
nelabai

norėta

tikėli,

ypač

Japonais, laip negarbingai

nutilo,

mirimo

ir

įhi

ir

karo >u i
I
nelaimiu j

gai |{iisnm- užsibaigusio. Dar žaizdos ne- i
užgydytos, dar kai i uoliu nė nes nstipri n ta 1

ir vėl į karą.'! Negalimas juk tai daik- ,
la-’
J

imi jo žmonai tačiau Ju-ai bomlios -pro

žiežirbos

sprogsta

Tiktai mums, paprastiems piliečiams
ir politikos reikaluose visiškiems protą
iimiiis

Austrų imperatoriui

iuozapui, kuriam tenka šito
ki- sopulingas smūgis jau nebe pirmų ka

rią
j

pei kentėt i.

Kit i

vėl

eina

išvien

su

Serbai-, kin io jau nuo senų laikų vis šnai

rietoje ankštųjų svečių i,- keliais revol i tarė taip pat Serbams ir teisino šį pasi
verio šūviais užmušė abu; Pranciškų l'er- kėsinimą. kaip užpelnytų Austrams kerš
vlinamlų ir jo žmoną.
tu.

visas nesusipratimas.
Pirmo?ios

dvi aiški dali. Yien|

romis žitirėji, į Austru-. I žgrobus gi jieiušer I iš
pašonės jų giminaičiu apgyventaiais studentu-, prasiveržępro žiuiovą
Bo.-niją
I leioogoviną, tai ir visai įpy
minias, pribėgo arti prie važiuojančių ka ko. Daugelis nepalankiųjų Austrams pri-

rodės, tuo ir labg.-is

(neišmanėliams) atrodė viskas ra
v ieną galingų j mu. Iš tikrųjų tačiau kaimy niniai valsty

i vokiečių - -lavų imperijų, kurini vadovam I
i

Vi.-kas

pritaria seni liui

peidinamini

girnas jokio- žalos nepadare. Netrukus bu

to neišėjo.

pa-aiilis skiriasi į

bombų, kuri sprogdama suži id ■

rusų santykiai >u austrais, iš tolo žiū

iš

■Einant dery boms jau buvo aišku, kad

žvalgų ([>aradą), kažin kas iš minios me- ;

į rusam- reiktų kada karianti su -u-igimi
Į niavu-iais nuo diedu prodiedžių vokiečių
Į kaizeriai.-!

toks nemalonu- jaunini- nei nusiminimas.
i>i, galima .-akyli, būvu.pusto

ir penk-

Kiek rimčiau man Šis dalykas atro

v ubus ii žmonos; pins -|ėgė j, iš to kilo
I’.iu.i

rūšių būdai, garse

m-į; Mn»., antradieniais

| lieta ir didžiajai pasaulio 1914 metų ka-

Dardanelų
j -ąsmaugą. o jei jau kariauti -u vakarų
jI kaimynai-, tai ne su kuo kitu, kaip tik
neveikusis, ūmai ntsivėiė ii ištirpusios la j! -n katalikiška Austrija, kuri Ru-ijui lyg
vos jūrose paskandino salos didžiausią | pareidavo i kelia, siengdamosi po savo

miestą
Snint Pierre kartu su visais jo
gyventoinis. trobomis ir gyv uliais. Kelimėnesius prieš nelaimę, sako, visi jautėsi
lyg prislegi!, iii -imirię. | at- te žinojo, kas
Jiems i uu o -1 Gyvi Imi pa na - ui i jautėsi l y g
nesav i. Smu - -įaugdavę, galvijai liūdnai
my kę. mu ininstev o. Be abejo, pačiame oro daug turėjo liūlį atmainų artėjant ugn»
kalnio iš-ivoiy.inm įbotiai. Ta- veikė gy

medicinos mokslo apie ligas,, bet ir negina tikėjimo,

galvos" dėl visų žydų persekiojimo Vokie-: sveikatai.

L- to kyla taip Austrų įr Serbų di

i deliaii.-ias kivirčas. Ausimi įtarinėja

s<*

į

Dery bom.-

ku, kad

v i-

dalvka

tolv n

tęsiantis,

geruoju .jau

buvo

neuž.-i-

rims tyčiomis tąjį pasikėsinimą užhii-iu.-, 1 baigs; kad galima- daiktas, jog iš to iš' m*s ir sprogusios lanubos skeveldros al
kil- tnrptautiškokerdynė-. Įtempimabių santykiai nebuvo toki sklandės. \ iekiai liudijo, jog ji buvo paimta iš K< rbų darė-i vi- didesni
Kiekvienas, kad ii
nų kitoms piv ydas ir neapykanta, kad
kariuonieiičs valdiškų sandeliu, ir pat- už 1 mažiau-ias koki- nepaprastas įv yki- v i-n
ir nebuvo aiškiui rodoma, l»,*t paslaplomušėjas buvo serbas ir Serbijos pavaldi
ueipė di ruesį, ar tik .jau neini- karo pra
mis vis augo ir stiprėjo. Reikėjo tik tinnys. Hareikalaula iš Serbų atatinkamo at i džios ženklą.-... Galima tad suprasti, kaip
kaino momento ir progos, kad ji, ta nelygio ir pa-kirla jiems bausmė už tokį ; visus sudomino ir kiek .-tikėlė visokių kai
apykanta, su visa jėga išsiveržtų ir tarpu
kiaurų karališkos poros nužudymų.
bų bet -įh"*Iiojinm neįikėlai įvykusi- Vai
savin santykius, kurie i| taip nebuvo |>er
....
i n •
-•
Auvos citadelė i,* dinamito sandėliu -pinm
stipriausi. Įisiškai suardytų.
Serbai >uve kaltais
1I1H:
zinti. 1 ž -avo,piliečio nusikalstann*
Tasai bekiltasis nionientits bei proga
kaip t if
jsitaikė 1!H I ineYai.- birželio bu -kiiiamos(bansinės dalį ketino^*1
(Daugiuu bus)

nenorėjo pr'teipa-

i

lym jj

j,

u,

i

w

K. i \ ii imliems, sausio |4,

PinSBURGH’O LIETUVIŲ ŽINIOS

bažnyčioj

I

ris jaučiama šiandieną visame lti, ar žinomas

ATSIMUŠANTI
GRINDINĖ

kmuietiiinas

pasaulyje. Pasaulis tolsta nuo' juose tebeveikia.
Dievo ir jojo Įsakymų, tolsta (
._________

1
J

LEMPA

LEMPA
ŽIBURĖLIS

NAKTINIS

Sausio 7 d. Kęstučio kICibas j

nuo maldos, tikėjimo ir sąži-1

"Y'

ningo darbo ir kluidžioja tat1 turėjo susirinkimą ir rinkoj
varbiam tauti- tamsoje kankinamas ekonomi-Į naujų valdybą. Pirm. išrink-i

x'>

«■*

Klemensas Kadziauskas,
niui darbui ' ž.-imoja tuomet ško slogučio ir eibes visokių tas
'
j pirmuoju rašt. A. AndriulioIs-dievukai mdo tą darbą neteisybių.

Apvaizdos Kalnui, kur
su- nis. antruoju rašt. Jonas KoGir su

griaut i.

neteisingas užme

Jonai, aš ne- sispictė mūsų seserys Pranei- č.kus, ižd. pasiliko seansai Ka
KAKLAS
manai). kad ledieviai būtu to- škietės, yra lemta sulošti labai zys Pninanauskas, o šveioo-

TIMAS

svarbią rolę mūsų ateivijos gy rium ar maršalka

kie blogi ir i eišmintingi .'

t ’ęsinys)
J( >N.\S:

nesimatė

melstis, dirbti ir tikėti, tenai net per Kalėdas. Kažin ar jie
negali Dilti jokio slogučio, ku-Įkur gavo perdaug) gurklį įjū

Teleplione Hemlock 2204

DIEVAS

Kur mokama gerai didv\rių

ilcpli

K E D AKCIJOS
A I) Ii I <\ H:
Pitt.-biirgh’o Lietuviu Žini"
I’, t). Box 542, Bridgeville. l’a.
KOŠT AKTAS J. VAIŠNORAS, genern i s agentas
2D13 Carson Street, S. S. Pitlsbm h, Pa.

deda, kokiam

LEMPOS

stabu, kad viena sesuo man į
Musų Džimo ir kitų garsių
syki išsitarė, ,jog pas jas nesą 'Bentleyvillės
ir Ellsworth’o

JONAS:

O, Kaulai! Tik veninio, yra skilia atlikti di

paskirtas

Džimas, kuris be pasporto nei

Kaulai,

pažiūrėk i įiuičjusiu laiku ju deli darbai. Karlų kartoms se- vieno neketina leisti j šj žekime. kad ir nezaliežninkų ba darbus, tuojiii pliumpsi. Po serys tarnaus, mūsų tikėjimą mišką Bentleyvillės rojų. Če
žnyčios via bedieviškos, bet kam (BBS m.), kada katuli- dabos ir lietuvišką dvasią so- rai, Džimuk, neleisk nei vievisgi jos buvo organizuojamos |<J(-| pra(j,-,j0 Lietuvos vadavi- rges. Mes, lietuviai, ateiviai o be bilieto. Visi išrinktieji
ne bedievių, o atšąlusių
ir mU| <|lirvtL ,| dėlės rinkliavas, turėtumėm nepamiršti Apvaiz valdybon išrodo gana išminti-

-j,

blogos

valios katalikų, kurie pLjįeviai

seniau

buvo tikintieji, tik

keršto

ar puikybės liovėsi ti- tuvai!’’ Bet jiems nepasisekė, ti jų darant testamentą. Tur- Paprastai mūsų lietuviški klū-

tani darbui kliu ‘los Kalno ir jojo gyventojų ugi vyrai, yra vilties, kad klū

ši graži lempa pri
duos
gražumu mi
mui. tuo putlu lai
ku
patobulindama
viso namo apftvieiimų..
Galima matyli
Elektros
Krautuvė-

jr -aukii ••nė cento Lie- savo aukomis, ypač neaplenk- helio politika eis geru keliu,

is

Ikėję. Todėl ir čia nėra bedie-į

’fodėl, Rau ii. faktus paimk, tuolių mažai teturime, bet ir heliai sutraukia po savo spar-

vių nuopelnas, o atšąlusių ka- kaip0 faktus, ir daugiau nebe- maža auka, skirta testamente nais visas patamsių galybes ir

tulikų darbas. Tat, Kaulai, ką |<]aus]<, nes ,s galiu ir dau- labdaringoms, kultūros įstaijči'5 turite?

greitai

patampa

Bažnyčios

lgian |ok-|U p,vyzdžių papasa- gonis, turės begalinę vertę ir priešai, ir varo ardimo

'

bei
Tik

KAKLAS, — Jonai, bedie- k()f,

J.

V.

lykų geriau nė neminėk,

nes

$2

įmokėti

reikšmę. Paprotys skirti prieš tiukdymo darbą, vietoje sta'mirti dolerį - kitą mūšų lie- tyti, tai griauna, vietoje visuo-

viai turi savo didelius klūbus

ir daržus pasilinksminimams.
JONAS: -- Kaulai, tokių da '

S.

APVAIZDOS KALNAS

jtuviškonis įstaigoms nėra mik menei

sų tarpe dar Įsigyvenęs.

ir

Bažnyčiai tarnauti,

kur ja

skiriama

šimtai

Pasiklauskllc anie Imgn,
lšn« Aėjimii plano.
Mažas rankpinlKls. bala
nso nit'ivslidal anl Jūsų
Elektros
Palaimų Ima
lillo-. Prietaisai perkanti
anl lengvų Išiiiokėjlnni
li'iipiii) aukščiau.

grabui, dotis. Tautybės skraiste dang-

gijų; i jas įsiskverbė blogų na- musų seserys I’ranciskietes į- kuris greitai pūna, skiriama. stvdamos, jie taip toli nuvarių, kurie suklaidino draugi- sikure

sau

\

Pas jie nori, kad visi jiems tarnau-

į kitataučius kai kurios įstai- tų, juos remtų, juos garsintų
Nesykį teiiid susimastyti žiū gOS tik įš palikimų ir gvvuo- ir veltui leistų “Kanada” nau

aš geriau žinau. Aš taikiausau daugeliui katalikiškų dr- ’hit į Apvaizdos Kalną,

ši puiki lempa kombinuoja gražumą su naudingu
mu. Yru pastatoma ant grindų lempa, kuri inkorpo
ruoju savyje tobulumus atspindančio žiburio ir na
ktinio žiburėlio. Bronzuotas kotas su oniksine pa
pėde. Trys paramčiai, žvakių mados, laiko papras
tas žiburių bulbas. Didelis, aukštyn pasuktas refle
ktorius yra paslėptus už gražaus šilkinio uždanga
lo. Mažytis žiburėlis, operuojamas per atskirą elek
tros jungtuvą varpo pavidale reflektoryje ant koto,
duoda kaip tik užtenkamai šviesos naktimis vanoti.

notiniską namą.1 nemažai gėlėms, kurios tą pa- žiuoja, kad patampa bedievy-

rie, radę kregždės lizdą, jį už- SP>‘V skaičius. Kaip ramu čia dvasia ir gėda mums neša, bet džiausią gėdą Lietuvių tautai,
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jas, išvedė iš bažnytiniu sve- Kaip gražiai čia viskas auga ėią dieną nuvysta, aikvojama bės liztfli ir visokių blevyzgų
tainių ir nuvedė į klūbus. Be- ir klėsta, netik siuitai įvairių- (l;ulg im to vaišėms, kurios ta- tvanu. Vietoje pasitarnauti lie
dievini yra, kaip žvirbliai, ku- įvairinusių m ilelių, bet ir se- nkiai nesutinka su laidotuvių tuvybei, jie pradeda nešti di-

&

E E 1) ERAI

832 W. Mrd St.
29SO E. 92nd St.
11116 S., Miehigan Avė.
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tuomi keliama lietuvių vnrdasimo ir užgauliojimų galima sa- tę bus po tris laidotuves?

Į

kitataučių akyse.
I vo susirinkimus atlikti.
tą klausimą, gal,
geriausiai
grobia ir pasisavina. Ir bedie- kokia pavyzd nga visame tva- neskiriama nei cento amžžna- su pramuštomis kaktomis tu
galėtų atsakyti mūsų jaunoji
Jąek Sharkis savo stipriu ■
-------------vių klūbai tapo pastatyti ne i ka, kaip bitdiu avilyje. Čia jaį gėlei nusipelnyti, amžino- nkiai grįžta, namo. Manau, kad ,
.
Girdėjau, kad sausio 2S d„ karta, ypač tie, kurie parapibedievių, tik suvadžiotu kata- keliama ir gulima, mokinamos įo labdario vardą įsigyti. Kuo- naujoji valdyba prie to nepri-i
,
‘
.
,
, ...
•’
t i n.
.1,1
.i
i
su kiinmtvunu amatu gerai sa 3 valandą popiet rengia carų jos reikalais visąi nesirūpina,
liką pinigais. Jaigi ir čia ne ir meldžiamos ir žaidžiama pa- niet tavo karstas krūmokšliais eis.
D.1
‘
party Duderienė Domicėlė ir
sipažinę.
jūsų nuopelnas.
skirtu laiku, vuobodauti nėra į apaugus, kuomet tavo vardas
----------- - -------- —
Futbolistai, golfistai, base- Albina Štaraitė. Abi darbščios
KAKLAS: — Dr. Autas man kada. Čia mo einama dirbti ir gyvųjų tarpe seniai bus pa
i.
bolistai atsižymėdami savo a-'ir gabios, tat iš anksto spėja-1
Praeitos savaitt'.s triM-.iadiesakė, kad katalikai yra ‘saM- melstis, tnrnaiti Dievui ir sa- Į mirštąsir nieks tavęs nebmi»
ID IIAVCCC DAPVO DA i
supažindino lietuvius su *'a, kad jų pramoga bus sek- nio vakarą
musų sodalietės
noriai”: nieko nevefkia tau- vo artimui, čia lavinamos is- n,-.s įr nieks nebatmins
ir
lAi .kitataučiais.
minga.
pradėjo lošti bingo parapijos
tos labui, vien tik savo nau- B’enneje, klu-nume, susiture-j nieks už tave nebsimels, Ap------------ ‘
Lietuviai visur, ir šioje ko-1
--------------naudai. Pasirodo, sekinės gedai.
.įhnc, pasišventime ir kitose vaizdos Kalnus, arba kita ko- Keistas Dėdulos pasielgimas, lonijoje, rodo didele pažangą. Į
šeštadienių
bingo vakarai ros- To paskat intos, los kas
JONAS: — Kaulai, jau dėl dorybėse. lai budo kaipo, ku-, kia Įstaiga, kuriai mirdamas Nabagas, taip labai susijaudi- Pats tai patyriau besibalmlo-į labai sėkmingi ir, be abejo, trečiadienis iki pat gavėnios,
minėtų faktu turčium kaip vė- ’ioje nukalamas, islankstonias paliksi centelį - kitą, nuolatos
nęs iš pažangos ir pasisekimo tlamas po lietuvių kolonijas. į daug padeda, kad parapija ir Linkėtina pasisekimo.
žys raudonuoti ir gėdą ture- .iminucių mergelių būdas vi
1«im atmins, nuolatos siųs ma pjttspnrgh’o bankinių įstaigų, Lietuviai ir susirinkimus jau mokykla šiaip taip stumiasi. ' X Sekmadienį, sausio 28 d.
lum tokią neteisybe sakyti. sa,n
' eilini ii. \ ienuolisko Mas prie Aukščiausiojo už ta
pyškina apie jas straipsnelį j tvarkiau veda ir tinkamiau!
----------Rūtos klūbas ir parapijos koKanltii, kus daugiau palaiko pašaukimo žy n< čia ištobuli- ve ir už kitus savo geradarius.
Pittsburgb’o Žinias ir net pa- juose elgiasi.
Į
Sausio 14 d. nariai šv. Var- mitetas rengia didelę “card
tautą: bedieviai ar katalikai? nfll1|,)S *r ispkeiamos. Gyvejii Nėra paslaptis,
kad giminės
miršta šios kolonijos žinias bei
Sausio 14 d. buvau metiniam do Jėzaus draugijos skaitliu- party” 3:30 valandą popiet.
Kataliku vaikai eina į lietuvi- ,no au,k'os ir vėtros retai jas dažnai vaidijasi,
po teisinus
žineles. Dėdula užjaučia lietu- parapijos susirinkime įr iš jo gai ėjo prie Dievo Stalo. Tos Dovanų gražumėlis neišpasaškas mokyklas, mokinasi
to kuomet tepal nkia. Kuomet : tąsosi už tėvų palikimą, o a\ i 11 reikalams ir džiaugiasi dėl išsinešiau gerą įspūdį. Klebo- garbingos draugijos narių nau kytas, daugiausiai rankų darkrašto kalbos, tikėjimo ir lie^*‘nka ats lankyti Apvaiz- pį,. mirusį retai ir retas teatjų pasisekimo. Nes, pažanga nas pradėjo sus iną malda, dai per visą dieną buvo jsta- lx) mezginiai ir siūviniai; bra
tuvių kalbos. D kur bedieviai ^os
visuomet dvasioje mena. Reikėtų pavartoti spau
Sakramentas. Alto- ngūs daiktai. Girdėt, kad bus
leidžia savo vaikus? Kokiose Pas'lsn1< ja u ei i kažkokį malo-jdą, sakyklą ir kitas priemo- ir sėkmingas tų bankinių įstai Perskaitęs praeitų metų imta- tylus šv.
MK19.

WEST END R1TTSBURGH
ln MChttu nUuKOf

mokyklose jie mokina
valkus?

Piešose

savo ,u.’ nežemišką dvelkimą. O tos n(.s> |<ad tą gražų girtiną pa

mokyklose! n,llsP

Pasakyk man, ar viešose mo-

sesučių giedamos gies- įprotį, skirti prieš mirtį nors

gų pasisekimas, kelia lietuvių rimus, skaitė apyskaitą paja- liai
vardą.
Žiūrėdamas Dėdula į tą vie-

ir R'esm, lės, kaip malo- mažą savo turto dalelę lietu-

kyklose mokina lietuvių kai- n'ai’ tyl*a'<

-avėjančiai

jos viškoms įstaigoms, lietuvių ta

ta

kurioje radosi slavoku ba-

Šv.

Pranciškaus Seserų duodama ir užkandis, o jžan-

mų ir išmokėjimų. Visi rimtai buvo

artistiškai papuošti, kas ga tik 35c.

klausėsi. Išdavęs apyskaitą, at darė

nepaprastą įspūdį.

siliePė i parapijomis su pra-visą

Per

x Girdėjau, kad jau

mūsų

dieną žmonės lankė baž- lietuviui biznieriai šauks susi-

_ šyniu, kad prisidėtų prie du- nytėlę ir lenkdami savo kelius rinkimą, kad pasitarti
apie
skamba ir neš; nuvargintą pa- rpe praplėsti
ėsti ir
ir įgyvendinti.
gyvendinti. nkinė įstaiga,
Įtaiga, bet
nei jau
jau jos
jos nė
ne- •
.
4
-i
ii
v—
c
i
i i t
•
•
- ■i«inažinti ' kad net ">•
ii turėjo kojas r,w lr r™''' ' lsol<'as parap,- maldavo \ lėspatms. kad t,-dt. ,™K,an,WĮ uzgav. nrsp vakavr
RATTzAS: — Žinoma, kad saa,yje sielą Angelų karalijon. Reikia prisipažinti
,siekiai ir' net giliai aukštva i",/.versti; žiūrėdamas į
'‘•"Kiaiaas pramogas.
pas prašalint, ta „, l,.„diJ I,,-.
Pasitikime, kad S,e
iemet
not
Koks didis skirtumas
tarp mūsų dvasi
................. .............. :
.„duonines bankines islni™s
'yruku, karstė viens k,t,, darbe ir suirute, kur, pašau- ir.Ri bus šulini ir gardi vr
vakaJONAS: — Todėl, ką bedie inr,s1-1 SPS,‘.r'-1 ^elnaus giedoji- tikį žmonės to papročio nesi- milijonines bankines Įstaigas
nepasiduoti moterims ir mer- lyje viešpatauja. Iškilmės bai- rienė.
•
viai daro dėl savo tautybės? ”‘° ir nH‘lsl! '■»* kurių para- laiko. Tiesiog nepamąsto.
kolonijoje, kurios, uždaguitėms, kurios jau nuo daug ges tos dienos vakare pamok-,
x Dvasiniu atžvilgiu šiemet
KAKLAS: — Bedieviai re(,borV riksmo. Kad šauDrąsutis vydamos duris, paliko žmone
metų rengia pramogas ir, be sieliu ir palaiminimu.
[pasirinkta obalsis: “Nesiduor.gia visokias prakalbas, vei- kiama, kad n >t langai švan
lių dejuojančių, nes jose pra
žmoneliai
šios
kolonijos, fi ^'vadžioti, bet klausyti Ne
kia didelius darbus - - orga- pa ir ausvs al‘kursla. Negaližuvo jų sudėti centeliai, sujau kurstydnini viens kitą, pasiūlė. kad jie susiorganizavę su- no).s suvargpt |,ct blaiviai ir klystančio Katalikų Bažnyčios
ma susikaupi i ir melstis, kad
dintas lietuvių bankinių įstai
niz.foia draugijas.
*ųpasisekimu,džiaugiasi pats ren£s Pr*°* PaL užgavėnes va- pavyzdingai šventė Kalendas ir | ' a<^° • Lražus obalsis.
Tik
Tiesa, bedieviai ž,no£UR 'r Rordum. Mūsų pa
JONAS:
Jokiais metais Kalėdų
>r ir Cibuką,Spirgutį,Artimą
ir kailinę parapijos naudai.
Naujus Metus.
Cibukas , r,*'ketų jo nesulaužyti.
rapi iii eliorvtdžini turėtų į
rengia prakalbas, bet anie ką’
dargiau
dbnesio
atkreiti^
au
.iv
Metų
šventes
jieprabe
burdingbosienės
šeimyną
ragiKlebonas
klausydamas
jų
pa,
X Sekmadienį, sausio 21 d.
Jie
rengia prakalbas
tik ai
po sumos šv. Kazimiero mo-’
ti. Gerbiamieii bažnyčiose gie
taip ramiai, kaip šiemet. na savo centelius tose įstaigo- s*s*ub,110> atsiliepi*, kad esą. ir
dviem tikslais: kad sau bizni
kvkloje įvyks Kederacijos 52
(lokite, o ne riksme lenktvv*sų kišenes tuščios.
taupyti, nes pamatė ir per- a* osn 'T,as i1 noiiai piie ju- į
padaryti ir katalikus šmeižti.
skyriaus metinis susirinkimas.
niaukite, nes kartais visa gaiI>pr Kalėdas
tiek svietelio skaitė valdžios apsaugos “ceroignnizacijos
prisidėsiu. į
Bet daugiausiai, kiek man te
sro komanda p.li atbildėti se- prisirinko bažnyčion, kad visi tifikatą”, kuris užtikrina, kad Taigi’ t,uniPu laiku pamaty-1
Pirmadienį, sausio S ,1., pa- Parapija ir draugijos dalyvau
ko būti bedievių prakalbose,
kmadienyie bažnyčion — pa- negalėjo sutilpti per piemenė- ;ioj(, įstaigoje sudėti centeliai si,nc ir Paragausime gerų ir laidojome a. a. Petrą IMžėną. kit. Taip pat ir metinius movisos buvo lik purvų dralistyaj)Pjo skanių patrovų. Moterys
ir ketvirtadienį,
sausio
11 d., kesčius atsiteiskit.
Valdyba
mas ant katalikų tikėiimo. O manys, kad bažnyčia dega... I") Mišias. Iš kur tiek žinone- npgaiį žnti žinia, be
#
.
n i
,
•
kas ii b, lautvbei? Tauta veApvaizdos Kalneli, kain ra- 1>U priplaukė ir kur jie dingo pftsįoks šiuos veikėjus, šią ko- ’n^gaitės ta.pg. nemano vy- Gilbertą - Joną Babarską, jau j----------------------

bos?

BENTLEYVILLE, PA.

SOUTH SIDE

rkia kaip motina matvdamft nm tavo šešė vie ir užvėioj. Kalėdoms praėjus. Paprastais |onijl}, kitas kolonijas ir tokiu ramR Pa«i<laotb
I’’ -i™ lrn'
vos 6 meteln? vaikuti, šeš-,
Sunku gyventi nemokytam
savo vmkelius vienas kitą už- Kaip jauku parimoti prie Ne- sekmadieniais jųjų nematysi.
įs(ftiga bf|tinflj turfR
n,poje ateityje mano stipriai tad.en,, sausio 13 d
Motiejų žmogui. Laba, aš norėčiau m-

gnunant; verkia
ios šinlis. kalto Prasidėi.mo Panelės ftv. Ne veltui mūsų klebonas Kalė-,^
Taip verkia močiutė Lietuva statulos, žiamnus, apgavingo <lų pamoksle taip maždaug iš-

žiūrėdama

į bedievių darbus, pasaulio vvlia, tavo. kalneli, sitarė: “Nebūkite tik Kalėdų

padvigubinti arba Pnsior«aniznoti ir r°’n,i Para-1’,an,,ll’
• p._ gdt.nė šyt, ž.mas , Pittsburgh o žipi.ios ir tautos reikalus.
'nesuvaldys savo da ges,
ta, mų skyrių, bet nemoku jų su
patrigubinti, kad tinkamai

Kiti parapnos reikalai M.n daug nuostolių

padarys

Hv. rašyt., o vaikų negaliu pnsi-

Sa-

Rnnlai. sakai bedieviai veikia nvventoiu neliečia, ftv. Pran- ir Velykų katalikais, bet būki- lietuvių
reikalus aprūpintų. pnt buvo svarstomi
rimtai. Kazimiero R. K.
parapijai, prasyti, kad jas surašytų.
kas kau. šią gadynę vaikai nieko
didelius darbus T, aš dar ne- eiškaus dvasia čia pritaikoma te katalikais visuomet ir vi- Tai. ot, ko Dėdula trokšta — Taigi ir šis pampi ios susirin- Tiesiog kįla klausimas.

su matos

Ka lik katalikai

pra ir vykdoma gvYeniman. Neį- sur”.

jemti savąsias įstaigas,

nes kimas parodė, kad be triukš- bus su parapija, jei kos sava.-.

(Tęsinys 4

pusi.)

”

.

tuliu.sais susisiekimų, įsteigtas syti klaidas, kokios buvo jos suj liūdesį.
Valandos slinko,
Ar jūs nežinote, kur yra 1 puolam
liūdnai baigė
kitimuose mokyklas, elektrų a-1 gyvenime. Bet laikrodis buvo o j> graudžiai ramiojo kalbė- Naujų Meto keiias’
bulė.
pšviest us miestelius,
įrengia neperniuhlaujuuias.
Maly du dama:
Kodėl
paklausė merBobutė dar daugiau nti-imi
namuose radijo, skraidančius n;u ji esant be širdies, prade-1
— rI’ik v iena... viena valan- nė ir, lig nenorėvlama, parode gina.
.Jei žinotum savo likimų,
padangėse orlaiv ius, gražiai, jo jam išmėtinėti:
j dėlė...
vingiuotus laiptus, kurie bai

įr
Lietuv a

nieks jiems nerupi. Tai ir su .
Pirmiau,

sparčiais

žingsniais j tų dideli lapą — laika.

prigaudinėjai

vejasi civilizuotų pasaulį. Josjkuris

niuno korespondencijomis nie- 1
kas neišeina.

b,.(

žmones, spinduliai švietė

lik

vienon stovėjo,

inaterijalė ir dvasinė kultūra mesdamas kaltę ant blogų me- vieton, rytinėn miesto pusėn

kaip

Ant

Delegatai

pasidalinti Povilo Kvederio su !

įspūdžiais. Kliūbjj davė

V m jojimų
eikli laip, kaip veikia
li'kri vyrai ir moterys — nėra rei
kalo kankintis nuo įtemptų nervų ir
nusilpusios sveikatos. lUdis Gydyto
jas Specialistas išrado preskripoiją.
kurių dabar vartoja tūkstančiai. Ji
parduodama vaisti'nyčiose ir vadinasi

l’itl.-burg

papasakojo, kad apskritys

pats'

labai silpnai gyvuopa, pinigų
sausio 9 d. Man la-į iš keliu šimtiniu belikę keli
bai patiko v isa bažnyčioje tva
doleriai, visi nauji sumanymai
rka. 'Tokio šliubo seniai .jau buvę atmesti, žodžiu — važi

Z klebonas

nemačiau mūsų bažnyčioje. Vi

nėjimas

Nusa-Tone
Kiekvienas bulelis yra garantuotas
— vienas I trileris užmokės už mėne
sio tioatimnlų. Nusipirk butelj šiau
dini
—
nepraleisk \ ėl
no iiieKotus
naktis. Jeigu po priėmimui lo labi - I
Iko p, r dvi'dešimls dienų būsite ne
užganėdintas. jūsų pinigai bus siigrųžinti — jūs nieko neriziku-ojate.

į apskričio mitingus

si veselninkai ir susirinkę žino e.-ą- nereikalinga.-, gaišinimas
nes labai
gražiai
užsilaikė, laiko ir betikslis pinigu mė-'
taip kaip privalo bažnyčioje. tymas. Liūdna, kati mūsų aps

Mat, Povilas rimtas vaikinas,

krity.- taip sunegalėjo.

o Domicėlė irgi lygi jam ri

Kner-Į

mus galėtų daug naudo

atlie-

išėjo.

Kaip tai būtų šli vi.-ai apylinkei.
gražu, kad ir kiti pasektų jų
gražiai

VARICOSE VEINS

gūigų, sumanių žmonių veda-

mtumu. Todėl viskas rimtai ir

jmvyzdį ir, kaip mūsų klebo

V.|

Y0UNGST0WN, OHIO

nas sakė. kati bažnyčioje sor-

kių nedarytų.
čia noriu gerb.

Buvau užėjęs ir j namus jm-

vtlit v tojams'

pu.-akyti, kų aš mačiau pabai

voselioti. 'Ten irgi las pats ri

Senas ekschoristas

I

Lž

dviejų valandų jau manęs ne

bebus, — sunkiai atsidusdama,
Amerikoje gimę ir augę v-į kone verkdama pratarė bobura susidarę labai nepalankių tė.
Lietuvai opinijų. Lietuvos gy- • Ji velke pai puolusi ant ro

vcniiiiji- atrodo jiems keista.-, | tušės laiptų, o milžinas laiksimkus,

pažeminu.-,

nepi it i n-1 reji- išmušė 10 vai. ir vis ėjo

I'žsimi- toliau artind inia- 12 vai. na
Lietuvą, tuoj tau prikiša kties. Bobutė, pakėlusi aukš

kas žmogaus garbei,
jiiis

degląsias,

purvą, juodą duo Iv n gahit maldavo to milžino.

Don’t Read This

klausė:

o po 9(XX) valandų po žiauria K'.jų-

žmonėmis auk-le-iie- kultūros-,

l’a.-akoilaiui vaikams apie Lie

jau; net nepažinai manęs.

ra žmonių,

prakeikė mane.

f Tąsa o pusi.)

Mergina pripuolė, apsikabi-;

'^-•4

IY5'

&

|

Lietuvių Auditorijoj

RHEUMATISM

3133 So. Halsted Str.

Pain—Agony Starts To Le«ve in
24 Hours
Happy Days Ahead for You

•^0

Thlnk nf lt—how this old world
mukę prngresn—h<,w eom»s a
prescription v !,l> h is knnwn to pharmactsts as Allnnru and withln 4Š
hours after you start to take this
owift ketins: formula pain, agony and
inflamniafimi caused by escess uric
c -id has stacted to dc0«rt.
Allenru do»s Just wli»t thfs trofine
says lt wlll do—it Is guaranteed You
can get ope generous bmtlc at leading drugs.nrcs everysrhere for 85
cents and If lt doesn't bring the joyous resuks you expect—your money
whole hearteilly returned.

Tra

nematę

didesnio miesto n • -ii-idūię .-'t

kaip nuvytau, kaip nilsivlėVė-' PRS‘‘n!,u*

Bus išpildyta nepaprastai įdomi programa, kurioj dalyvaus
įžymiausios Chič&go’s lietuviu meno pajėgos.
Iš anksto įsigykite bilietą iš savo kolonijos kontestininku.
g.

i

AlAkloa, HrelMoa

t

PRADŽIA 5:00 PO PIETŲ

GRAŽIOS AKTB

šią šalį tie-iog nuo žagrės; iki

išvažiavimo daugelis

lo milžino laiko ranka matai "ienis įtikti, per tai gieitai ir

a

LYDIA E. PINKHAM’S
VEGETABLE COMPOUND

Tyros

b> as negalėjau vi

milSTUirllMI

Unless you are interested in a
medicine which has helped
over 700,000 vvomen aod
girls. Take it bečore and after
childbirth, at the Change or
svhenever you are nervous and
mndcwn. 98 out of 100 say,
"lt helps met?

didžiu

moje loiimo žinom’-, atbėgę i

nesutikimai,

"DRAUGO”

nų, klumpes ir l.t.
Mūsų senoji karia

Mano mieloji- žinomų ne
laimės, skundai,

'Visi Rezervuokite

Gydomos Nauju Būdu

dažnai mane kalbindavai, o dh

' bar nei pažiūrėt nenori.

BRIDGEVILLE, PA.

rS

Be operacijos, be įšvirkštimų. Be
priversto poilsio. Gydantis kalėsi 1
dirbti po senovei, nebent jau dabar !
priverstas gulėti. Tam vaistas yra i
j Emerald Oil. Gydo greit, mažina tl, nimą ir gėlimą. Nurodymai prie vala
Tų. ei negelbės aptiekininkaa grąžins
pinigus.

goje 1933 m. Tai buvo gruod-'
mtumas: nei girtuokliavusio.
<1. K) vak vakaro. Pas
nei triukšmav imo. kaip kad i zlu
miesto rotušę susitikau sena
kitose veselijose dažnai pasi
bobutę, kuri pažiūrėjus į ma
taiko dyšių daužymai.
ne pratarė:
Dieve duok visiems einan
Ai įiepiiž.į-ti inaiię.-.’
tiems moterystės luomai) pa
.\e, sakau aš.
siekti Povilo pavyzdį.
.Matai, kaip greitai
tu
'Linkiu Povilui ir Domicėlei
užmiršai mane, nebenori nei
ilgo ir laimingo gyvenimo.
šnekėti. Kaip jauna buvau, tai

taip greit nuvytai.

VASARIO-F
4 D. 1934 M.

Išvengk tą Baimę

apskričio susi

važiavimu, iv v kusi

šliūbo’

Domicėlė Zinajaukaite

į

Vour

didelis

tartas

Murinę ra!o, švelnina gaivina
be pavujaun Jus ją pamėgsit*
Knyga “Kje Care” arba “ttye

Keauty” ant parrikalaylaso.

M orine Co., Dm H. S., 9 fi- ©Šio St., Chicago

1 uvą. ji<- piešia savo kaimo pa
veikslą. 'To pačio kilimo gyve- .
ninią dažniausiai apibudina
labai vienpusiškai: kil- blogo
»ii u pasakoji! su visom sumik- i

JJV OUR OFFICE

4
4PP

nutyli.

n ienom, o ka- gero

P'JRt

Y,'likai, girdėdami iš savo tev i Kių nuolatinį Lietuvos peiki

MOU

hHS

OO ?’.

T

THE.fre
U. *OS*
\T HOU) IT S
AlfrlGHT

CH ! <

MM

HANb

UM X HGRCT VAM
TOO
Z

f

mą, išsidirba tani kraštui nepakA’ikių

nuomonę,

prisipažinti

piiubibi

savo

nebenori

lietuviais esą

ir

is aiik.-lo žiureti

iŠ tok i, > žemo luomo.
.linini i pa- mū metu paini i -1 i.
kad l. vcl'.ai up-akinejii

kas

Imto I jei t tv i .(<• pi u-š _?<». 3<1 11
daugiau iih'Ji.i. d' i Jie šiandie

n,į siigrĮŽIu
rii-tu

tfMACK,

gimdytoju.-, paeįmuiriu-

i -avė tėvynę, af

dideli'-*

iitmnina-.

pa- ,

kad

galo bobutė pa- apdovanota 1933 metų vardu, mas ir uziiūi.-iinas savo Šutve

kjla, kaip ant mielių .Tatgi, t’J. O, koks esi beširdis ir biau šalygatviu ėjo labai jauna ir, — Ar jū
-ate Natini Me
jaunuoli, be proud of tbe land,1 us* n,‘t nediįsti pažiūrėti
į linksma mergina; jos plaukus tų atstovė?
redagavo, tai man buvo labai
oi' your ancestors.
(savo blogus darbus. I avo sų- vėjas pureno, jos rūbai buvo
— 'Taip, ta pati,
su pasi
paranku: šiaip taip surašvda
-----------—
žinė supinta. Ar pameni tu tų,kaip Nyrnfos. Ties rotušės du- didžiavimu atsakė mergina.
vau, kitus dalykus
žodžiais
Sausio 14 d. įvyko mėnesi- momentą, kada mudu pirmų1 __ _____ _________ ___ _____ _______________________________________
papasakodavau, o jis visky
uis susirinkimas S. L. K. K. A. ka,t}i susitikom? Ar pameni1
gražiai sudėdavo į laikrašti. |
vietinės kuopos. Mirus vienam kokia as buvau, bet Į kų daDabargi su vaikais nieko ne-j
iš narių, nutarta prisilaikyti kar pavirtau gyvendama
po
galiu padaryti, bet visgi, ga-!
senos tvarkos: -kirti prie na- netikusia tavo valdžia tiktai
č*'«•
••»t ?.»* j
lop, pastanavijaii juos priver
‘■hi.'ii
bašninko budėtojus ir visiems k‘000 valandų.
sti, kad surašytu. Tat, taip ir
palydėti numirėli j kapus.
l
Paskui pra.-klcide ji savo arašau.
I
syki noriu su skaitytojais

kilis ntio|>eliuis turėjai,

bedarbe.-,
skurdas, badavimai,
bedarbė
tai neklaustam manę-. Aš esu vagystes,
piešimai.
altinio

mūsų kun. klebonas Kazėnas

Šį

. ■ i n uji .'. ■*•

puleiigva nusiramino... gūsį prie
milžino laikrodžio
p; rytų pm-ės padangėje paViena ir kita su nn.-istebėji tavo sesutė ir buvau tokia gra skriauda, apkalbos ir kiti ncI u, si rodė geltona šv iesa, kurios mu i mkrodi žiūrėjo ir ramiai ži ir jauna, kaip ir tu. Buvau datekliai, labiausiai
netikę.|i

pasirėdžiusios žmones ir t.t. ’
I u> kuris daug laikinų 1
Atgavusį
nepriklausomybę*!nelaimių atneši ir vis užrašui Į

(Tęsinys iš 3 punl.)
galvoje

—. i ■

riniis ji sustojo ir priėjus prie
— Malonu girdit!, kad jums uo bobutę ir be paliovos bu*
toji garbinga laimė, ėiavo savo sesei i
tus naujus geležinkelius, sn- stabteltų, nestumti) jos iš šio krotlis išmušė vienuolika. Tas užsidengusio* bobutės bailiai išpuolė
Sesute, nejaugi tu tik to
tvarkytus kelius, užvestų au- pasaulio, duotų progų atitai-1 vargšei bobutei davė dar dide- patylomis paklausė:
bet nesmagu matyti ju

SOUTH SIDE

neturi

Ketvirtadienis, sausio 1\ 1934

sijiuošusius miestus, išvadžio kad jis susitnyk'tt) ant jos ir kinius ir aprimo. Milžinas lai

Pittsnurgtio Lietu
viu Žinios
kilnesnio

nnirnis

- 1 'TT

L

ži
G

i-ūt

y

a-', i
l

B

kurie

r» t?

Ketvirtadienis, sausiu 1$, 1931

ti.

tojai lamdai, pp. Krikščiukai,
vakaro vedėjas S. Žąsytis ir

Pagaliau, ji sutinka Išga

pamyli.

nytoją ir Ji
jos motina
sios dūkti

-užinojo,

Kuomet
kad jo

-"'ka Nazareną, in-

iršu-i atid ueda ją nuožmiom

Aš, se>ute, mokėsiu jiems
palaikyti ir patenkinsiu juos.

kančiom

liūtams sudra.-kv-

t i.

Naujus

Kitas ve

vadina-i “Su

■ ibis

1!»;14 Metu-.

aliai juokinga komani teta’
Taip .jums bekalbant laikro i mediją apie dvi išlepintas pa
dis pradėjo mušt dvyliktą. Bo riaites. kuries gyveno tingiai,
butė tuoj mirė, o jaunoji ska Susii upiuu-i motina -u pagalrdžiai švelniu balsu'sušuko:
...
1'ųl M‘SI,|'S
'iiplanavo
šposą,
Na ji Metai. Naujo- lai |<Ul|
panaites pagydžius iš
Imkit tinginio ligi ir privertus už-

be baimė-!

■dimli darbu. Mergaič.ių nesu! mantinius ir nerangumas visus
Naujų 1J34 Metų likimo bu- labai prijuokina.
'1 U1V

k rida u

J- Žvirblis

. .

Akademike- stropiai rengia
si prie šio programo ir deda

MT. PROVIDENCE, PA.

visa- pti-lai gas kad viskas lyj

tu atlikta

uogei įausiai.

S. M.

šv. Pranciškaus akademijos
mokinės ruošia puikų progra

mų, kuris susidės iš dviejų vei

Z.

“DRAUGAS”

kalų ir įvairių kitų pamargi- Kataiiki-ka -!
nimų. Viena- veikalas vadinas!
Lietuviška-!

“Mokytojaus

religi

balsas",

sirinko pilnutėlė svetainė. Prie .

nė drama 3 aktuose, kuri pa-i

Patriotiškas!

peigose dalyvavo: Monsign. L ,

I. Yalančiūnas ir kun.

desėtku -usisėdusių svetainėje'

I. Zi

Krikšėiukienė

mblys iš Pliila., Pa. ir b va

įdomus!

les

G R A B O R I A I :

LIETUVIAI GRABORIAI
1 • i tai nauju laidotuvėse kuopigiausia
Reikale meldžiu atsiSaukti. o mano
darbu būsite užgunėdi'nt i

Tel. CA.Niil 2615 arba 2501

2314 W. 23rd PI., Chioago
1439 S. 49th’ct~ Cicero, III.

Telefonas YARds 1138

Ine.

Pa., pasiulė, sumanymą sure

3319 Lituanica Avenue
Clii ago, III.

automobiliu

St

klebonui. Ją parėmė

Žąsytis. Vakarienės

me

nuvykus -vetainėn, choras už- !
giedojo “Yivat pastor bonus“ !

kalba ir įteikė rožių.

Pinniaii-iai vakaro vedėju.
GRA BORTUS
Į.\. I.u.-ys sveikino garbingų
Koplyčia Dykai
4830 WEST 15th STREET į svečią vardu vi-ii susirinki;l-ių. Paskui pakvietė kalbėti S.
Ciemo, U t inois

T®1. CTCKBO 2109 ir 859-.T.

SiMON M. SKUBĄS

GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ

718 W. 18k St.
T*l. LAFayetle 3872

Tel. BOUIevard 61OA—8411

J. Uulevičhis
Gnkhortm
it

Tel. CICERO 984

SYREVVICZE
ORABORIU8
laidotuvėms pilna* patarnavimo*
galima* ai >16.••
KOPLYČIA DYKAI

Ata_

ngti pagerbtuvių vakarienę sa

j vo

o Kadaviėiūlė pa-uk
na-akė
< trumpų 1

Tet. MONroe 8S77

J344 R. ūtlth

K.!

uoliausiai

surengi-!

ir daugiausiai

STANLEY P. MAŽEIKA

Patarnavimas geras Ir nebrangus

1646 WEST 46th STREET

tėvas

Betldeliem, ,

iš

darbavosi ,\. Ząsvtienė ir Z.
į
Po pašventimo vyskupas -u i •
•
'
.
1
ugmigarienė. Yakariein
vv
;
kunigain
u
\
y
ko
k
leboiiijon
’
GRABORIUS
ko gruodžio .'11 d. Žmonių'priTuriu auton obilim visokiems Mikarienei. o žmonės rinkosi i
>------ - --------- L
Po vakarienė- J. K '»r^>
CKKifo 49
reikalams. Kaina prieinama. '-vetainėn.
,

I.J.Z01P
▼ ED»JA»

vyresn.

! nuo susižeidinio
I neat\ y ko.

ANTANAS PETKUS

LIETUVIŲ G R ARO RIUS
Palaidoja nž 125.00 Ir anksčiau
Modemiška koplyčia dykai.
•68 W. 18lh St.
Tet. CANal 6174
Chicago. III.

kongr.

Brigmanas, nepilnai pasveikę-

Tel. VtcEŪO 5MH

J. F. RADŽIUS

Iškilmėms pasibaigus, porai

Pink iš Allentosvn, Pa., kun.1

tiniai kunigai; Šv. Širdies Mei

LACHAVVICH
IR SŪNŪS

Cuwrn. Dl

(Žąsyti, po to konsulnioną N.
eil, tef-ėją \Y. MeKeail.
K. of ( . vardu kalbėjo J.

l,^a-t.
.Moli--. L. t ink
gerėjusį eastonieč-in pažanga.

Pi i-iminė dalyvavimą vargonų

pašventinime. Ragino visus
prie gražaus bendradarbiavi
mo su savo klebonu. Paskui
pakviestas J. E. pirmiausiai

Patarnauja
Chlcaroje lr apie 11ak«Je.

kardinolo I). -J. Douglierty va

DMelė lr
gra»1
Ko»ly6ta dyka)

geradi irimus, džiaugėsi ea-to-

rdu paskui mu* savęs dėkoja

4OM Archer Avė. , mečių

,t būt i

Visi Telefonai: YARda 1741 ir 1742

Didžiausia ir Seniausia

pažlill

uoliais

a. Ragino visus
katalikai-

remti

savo kleboną Visuose darbuose

Paskutinis kali; 'jo

bonu-

JŪSŲ GRABORIUS
Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage z\venue

OR. J. W. KADZEWICK
Lietuvis (lydytojas Ir Chirurgas
«85» SO. UESTERN AVĖ.
Chicago, III.
BOLlcvard

Kcz. HEMloek 7011

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENT1STAS

Rez. Tel. CICERO X<*50

JOS. SHINGLMAN, M. D.

758»

4712 So. Ashland 'Avenue

(Kampas Leavitt St)

Valandos:

Nuo

■4'

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

4930 West 13th Street
CICERO, LLL.

- I R -

TĖVAS
JEIGU NORITE DAILUMO IR NEBRANGUMO
LAIDOTUVĖSE....... PASAUKITE......

(Neturime Rtj.ryšnj su

firma tuo pu f-i n vardu)

sutarti

Vai.: 2 iki 5 popiet 7 Iki » vak
Nedėlioja pagal sutarti

Offi.se Tel. UEPublie 7096

Res. Tel. GltOvehlU 0017
0617 S. UASHTENAVV AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS ir CHIRUGAS
2423 W. .MAItųi ETTE KGAD
Vai. 2-4 ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryki
Nedalioj susitarus
Phone

CANai

6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ;r CH’»URQAS

2201 W. Cermak Rmd
Valandos 1 — 3

Ir

7—8 vak.

Seredomis ir Nedeliovuis pagal šutai*

1»JO

REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Tel. KOI Ieva rd "042

Telefonas

DR. C. Z. VEZELIS

7868

KEPublIc

Ofiso; Tel. CALumet 4U3>
lies.: Tel. UEMlock 6286

DENTI8TA8

4645 So. Ashland Avė.

DR. A. G. RAKAUSKAS

4-th Sireet
Vai.: nuo 9 iki 8 vakar*

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

arti

3147 So. Halsted St.

Btredoj pagal sutarti

Ofiso valandos: 1-4 Ir (-8 vai. vak
Kcaidcncijus Ofisas: 2656 U. uuth bb

Tel. CAAai 0257
Res. PROspcc* 665*

Valandos:

16—11

ryto

Ssredoml* lr Nedėltoml* pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

DR. T. DUNDULIS

1821 SOI.TU HALS1ED STREET

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

bezideueija 6000 bo. ArtcsiUn nva
Valandos: 11 ryto iki 4 popiet

TcL

ĮVAIRŪS

R«a

4142 ARCHER AVENUB

lk( 8:20 vakar*

I

Phone

6641

Offlo* Phoae
TRlangle 04*44

DR. A. R. MCGRAOIE
7850 So. Halsted Street
vai.: 2-4

ItOOM 210
lr 7-9 vai.

VIRginia

6036

DAKTARAI;

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

UOZAPAS EUDEIKĮ

pasai

Office: 2643 W. 47th Street

Nedcliomis pagal sutarti
Ofisu telef. BOLlcvard 7820

ENGlewood

GRABORIAI:

vakar*

DR. A. J. J A VOIŠ

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.

DR. J. SZUKIEWICZ

PHYSICIAN and SURGEON
5058 SO. ASHLAND AVĖ., Chicago
Hours: 2 to 6 - 7 to 9 P. M.
Sunday by Appointment

I

iki

Dienoms Tel. LAFayette 6703
Naktimis Tel. CAN ai 0402

4645 So. Ashland Avė.

dies ir
Rcu- I tJffiee Phone lies. 6107 S. Francisco
■uatiz.mo Ilgu j Prospect 2230
Phone Grov. 0951
ValaiiilM.;
Nuo 10 iki 12 vai. ryto; nuo ; Iki 4
vai. popiet ir 7 iki 8 vai. vakare;
šventadieniais pagal susitarimu.

Iki II ryto

DENTISTAS

_Duvr.s C),cro---------------------------------------------------------- ---- ------------------

miestelio
pirTel. Ofliso BOUlevard 5013—14
Inas Sveikatos
|j Komi.sijonieIU.Z. VICtory 2343
r*us (ir laikė
tą Kartas oftI " r 19 me
tą ) .vra gerai
Cicerfečlams
žinomas
ja-r
27 uotus. Da
Ofiso vai : nuo 1-3; nuo 6.30-8:3*
bar
speciali
zuoju gydyme | ..
Pla ličiu.
šir

D

1446 SO. 49th CT., CICERO, 1L4
U tar. Ketv. Ir Feln. 10—1 vai.
>147 SO. UALSTED ST., CU1CA«<
Paned., Sared. Ir 8 ubą t t—9 vai

GYDYTOJAS lr CHIRURGA3

PllOspcct

Nuo

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. M. T. STRIKOL'IS

N autų tel.

1

8eredoj

VaL: Nuo 10 ryto Iki 8 vakaro

5340 So. Kedzie Avenue

•

Eudeikis

Pbone GROveldll 0027
Valandos: 2-4: 7-9 P. M.
Trečiadieniais ir sekmad. susitarus

REPublic8340

CRABORIŲ ĮSTAIGA
LIETUVIŲ
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su 3avo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į musų įstaigų iš bile kokios miesto dalies.
Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur gaksite pamatyti
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jus kų pirksite, ar ne.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių grtborius, kuris
teikia anibulance patarnavimų su ekspertu lietuviu
patarnautoju. Dykai Keturios Modemiškos Koplyčios
Del Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pin i negu kreip
sitės kur kitur.

2201 W. Cermak Road

DR. A. RAČKUS

(Prie Archer Avė. netoli Kedzie)
Valandos: nuo ? ik. 8 vai. vakaro
Seredomle ir nedėliomis pagal
sutarti

0122

E N T I S T A 8

D

DR. J. J. KOWARSKAS

Pagerbtu vių vakariene.

OANal

DR. G. I. BL0Ž1S

DR. A. L. YUŠKA

OR. F. C. W!NSKUNAS

1 .mulkinantis!

per Jeruzalės gatves skelbdą-

Tel.

Tel. GROvehiil 151*5

DAR APIE KAPŲ PA
ŠVENTINIMĄ

Naudingas!

girdusi, kad Išganytoja- eina

DAKTARAI;

Amerikon Liet. Daktarų Draugijos Nariai

k. Jaunutė p-lė Kaulinto jtei
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
dalvva\*imą .
Dėkom »). K. už d<ilvvu\*iina
1.1 i
i :
•'
• i Ke gelių klebonui ir poniai laVai.: 9-11 ryto 2-4 lr 7-9 vak.
Beredouna po pietų ir Nedeldletnat
brangiose apeigose, i )ėkojo get
neieiiei. Kalbėjo kleboną-, M.
tik bumtarus
radarinius: M. Lineieneį ir p.
24112 W. MARŲLETIK ROAD
Liucius, varg. Y. M i kutą virba,
lamini, teisėjui McKean, Ko A. lai-i-, K i ikšėiukieiiė, dust.!
lumbo Vyčių garbes sargybai.
Kumpau-kas, J. Krikščiukas,
Eastcn, Pa. — šiomis dieno į
Atpasakojo sunkumus, kuriuos K. Matonis, ,|. Nekrošas. Pro TeL LAFayctte 7030
ini- J. K. I’biladelpliijos vyskn
teko nugalėti
ieškant vietos
gramų išpildo choras.
pas - pageli*, (i. P. D tiara ai-Į
kapinėnis. Priminė kon.-ulmoPo programos buvo šokiai
liko Šv. Marijos Magdelenos,
GYDYTOJAS Lr CHIRURGAS
no N. l’eil nuopelnus ir T,a:'' kuriem
; griežė Y. Junikausšv. Mykolo lietuvių parapijos.
4140 Archer Avenue
dangas
kliūtim nugalėti. Dė- j
r,,,. ................
j
Stoneius, Y. Puplesi-,
kapinių pašventimo apeigas. J.
Val.
: 1—4 Lr 7—S vai. vakar*
K. atvvko tiesiog Šv. Mykolo kojo vi-iems. kurie prisidėjo j, j urkus ir K. Straukus.
Res. 2136 W. 24th St.
darbu. Specialistų apskaičia
parap. klehonijon iš lviegesTeL OANal 0402
Vakarienės
šeimininkės
bu

vimu, kapinių įrengimas ver
ville. Pa. Valandėlę pasilsėjęs
tas beveik $2,090.00, o dėka vo: A. Ząsytienė, Z. Lignuga
klebonijoje, sutiko brangiu? parapijiečių ir kitų pagalbai ‘b-ne, Ząsytienė,
B. Martinkapinių aukotojus: Magdeleną
Res. and Offi'c*
Office Thoiia
kienė.
2351* Ko. leavitt Kt
PKOepecl 1028
Lincienę ir jos vyrų Martyną. įrengimai kainuoja nedaugiau ,
kai $700.00.
Į
pelnas ati.luotą kleCANAL 0706
Dėkojo geradariams už taip
i
ii..i
buliui kapiniu fondui Dalyvis
Kadangi J. L. turėjo sku-j__________ 1_____________ J
gražia dovana.
Lėti Pliiladelpliijoii,. tat turė- |
PHYSICIA-N and SURGEON
’llsę po trijų su kunigais
jo apleisti salę. Tuo tarpu į
2403 W. 63rd St., Chicago
automobiliais išvyko kapinių
Tel. I.AFayette 3057
bankietą atvvko ir miesto inaOFFICE HOURS:
! paš\entint i.
Nepaisant šaltoj.
J to 4 and 7 to 9 P. U
, oro, daug žmonių susirinko ant
S'....
Sunday by Appolntmeot
1 •Kapinių pašventino iškilmė
kapinių. Tvarkos žiūrėjo K. of
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
ilgai neišdil iš eastoni* čįii a!
X—SPINDULIAI
C. 4 laipsnio nariai. Be vietos
mint ies.
3051 West 43rd Str.
klebono, kun. S. Draugelio, a-

Teisingas!

rodo, kaip jauna karalaitė, iš

LIETUVIAI

W) garbės stalo sėdėjo kleb. kuli I

S. J. Draugelis, kapinių auko

(Tęsinys iš 4 pusi.)

Ir aš pakilęs

d

tas jai ilgai nesiseka įvykdy-|j|

YOUNGSTOWN. OHIO

mės, štai jums draugai

m

mas savo muksiu, pareiškė no- ,
trinti su juo pasikalbėti.
Bet IĮ

rITTSBURGO LIETUVIŲ
ŽINIOS

Aš jiem.- ap.'kelbsiu

t

vakar*

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

Ofiso Tel. Victory 6891
Rea. Tei. DREzai

6181

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų M
visų chroniškų ligų.
Ofisas 3102 So. Halsted Sk
Rampas 31st Street
Vai : 10 —11 v. ryto. 2—4. 7—9 v. V
Nedcliomis ir Šventadieniais 10—.4.1

4729 So. Ashland Avė.
2

lubos

DR. MAURIGE KAHN

CHICAGO. 11. L.
OFISO VALANDOS:

Nilu 10 ,ni l.' vai. ryto. nuo 2 iki 4
vai. pu pietų ir nuo 7 iki 8.30 vul.
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12
vuluuiiai dienų.

Teietonas MIDway 2880
Offic*;

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVB
Tel. YAIhls 0994
Ko.: Tel. JPLAaa 3200

VALANDOS;
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-9 v. t
Nedtldicniaia nuo 10 iki 12 dieng

Ke*.:

PROspect 2011 BEVerly 0081

PRANCISKUS
TEREBEIZA
M kU4
sui.sio
1 G d
I
t
nu .
*• Hi vul. vakaro. Mulnukv.s pu
šis
ttn^luus
Kilo iš
ltaB<itik»Į
apskri* io.
Iluisogulos
pump
\ iim nko.|4išgyveno apie 30
nu f ų
I ’aliko
<101- li’.tnu
nuliOditn*'
liiobij < Mi;į.
po tėvais \itkulI'. I r is dukteris
SnzaiuĮ. Kh-ii«A
ir t Hi.į,
\ n 114 brolį. s*-s<tį
ir
gnu mes.
Kulius
pušarvolus
1 >21
Ho.
Slsi 1‘oiut. < u ( ro.i
I >u<|oi n vi s
jv\ks šcsUidiviiį. suiisio 20 d,
I 0 i
t* 1
|š na m ii
v •• I
bus
atl><l«las 1 šv. Antano pAropi*
Jos L;i£ii>'|;į. kurtoji jvykš K’"
Kill.’iigns patuablos ii'Z
liolllo
sulų
l’<» painubliĮ bitu nulydė
tas 1 s\
Kazitnn*ro kapin’M
\ uosii •l/ia i
kvb<ui.in
visus
triumu m. f|r.iugus-i;‘h tr pn^.vsI a mus-mus dalyvauti šiose laiibdilu s**.

NuliTub,
Brolio

M* lery
lMhl<*r>x
ir (Ūminės.

!, 1 uiiit u\'ins p.ii.irnauia ur;i1 kitus A.
I‘« tkus.
Tcb lotiiia
t’lccro 2109

J. J. BAGDONAS

Dr. JOHN F. RUZIC Skaitykite ;r platinkite
dienraštį “Draugą” it
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
2355 VVest 63rd fcjtreet
remkite v-sus tuos pro«
Vai.: 1 to 4 Ir 7 to 9 P. M.
Ketv. Ir 8»kma<1 p.-igal «utartl
fesionalus ir biznierius)
Ryt* vai. Sv. Kryžiaus Ligoninėj
Chicago. III.
kurie garsinasi jame.
Phone: HEMloek 6700

Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs
savo rūpesčius. Pašaukite;

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

Daktaras
Kapitonu
Pasauliniame kare

VIISSIG,
Specialistu U
Rusijos

GYDO VISAS I.1GA8 VYRŲ IR MOTI RŲ PER 28 MFTCH MKWUWH
KAI!’ IZNISFN GJ1 RIOH Ir NE18GYI)OMO8 JOM YRA

BpecInlIAkal gydo Ilgas pilvo, plaučių, Inkstų Ir pūslės. u*nuodtjty«6
Jo. odos. l*gas, žaizdas, rcuniatlriną, galvos skausmus, skausmu* a
toje. koyjiiną, gerkles skaudėjin.g Ir paslaptingas Ilgas. J»lgu
galėjo fus lfig-dytl, atelkilo čia lr persitikrinkite ką Jis Jums gali
ryti. Praktikuoja per daugrl| uietų Ir tlgydd tūkstančius ligonių. I
mas dykai
OF1KO VALANDOM: Kasdie nuo 19 valandos rytb
valandai ir nuo i—3 valandai vakar* N^dė^omi* nuo 11 ryto Iki
1VOO WEMT s«lk BT.
kanapa* Kealar Ava
IrL (TRAvrfMA

o

c n S vox s
! vakare.

C H I C A G O J E

įžanga 65,•

perkant i

DIDŽIULIS LIETUVOS
STUDENTŲ VAKARAS

bil. iš anksto. Prie durą 75c. (
Bus |iuiki programa; daly-Į

jvaus žymūs artistai. J bankie

VYTAUTO DIDŽIOJO KA KAIP NUO AUBURN AVĖ. tą pakviestas (’llicugos . mies- Lietuvos Studentai rengia
* to majoras Kdvvard J. Kelly,!
NTATA SAUSIO 28 0, ! PRIEITA PRIE LITUA- aįdėmiomis 'Idiomas Dovio įr didelį vakarą kapitono Dariarts motinai pagerbti Lietukiti, kurie rėmė ši mūsą už
NICA
AVĖ.
vią Auditorijoj Užgavėnių se
Saii-io 2Š <1., Lietuviu Ali
manymą. Pasirodykim,
kad
ditot'ijoj pirmą sykį Bhieagos
lietuviui išgirs nepaprastą vei
kulu
Vytauto Didžiojo kan
tatą, kuriu išpildys L. \ . ‘Dili
uos’ choras, vedamas muziko
• I. Saulio.
Kantatai žodžius
paruošk pri k Dambrauskas
t \. Jakštas), muziką
ko
ui]), Žilevičius. Kantata t'liieugoj luis pirma syki dainuo

Pradėdami

naujus

kmadienį, vasario 11 d.

mes įvertinam t.ą gatvės pa

metus,

Bus sukv iesta visa Čikagos j
keitimą ir esam jiems dėkin
rudedani naują knygos lapą.
inteligentija ir biznieriai. Pro
I gi.
«av„ darbams.
i
gramu ruošiama labai iškibni
Visos lietuvės,
k v leciamos
Lietuviu \lotelll ’ilieėią L y
ilga dalyvaujant garsiam si-i
gos pirmas darbas prasidėjo įsirašyti i šią Lygą. Pilietės i
mfonijos orkestrui ir solistė
sii sausio I d., t. y atidarv- I,age*‘hiujamos dėl to, kad a ms. Visi remia šį girtiną stu
(laivu- tėjus rinkimams galėtumėm su
imi
l.itunnica Avė
dentu žygį. Numatomas didelošti svarbią role lietuviu va
si Auburn Avė.)
; lis publikos sulaukimas.
Iniciatyvą šiame darbe Im- rdu. o nepilietėms teikiamo'
Kiekvienas privalėtu rezerjaina. Pas Sarpaliuruošia vo paėmus
Lietuviu .Moterą pamokos ir dykai išpildoma a
_| vuoti ta sekmadienio vakarą
didelę orkestrą, kuri akompa-1 Piliečiu Lyga savo mėnesinia- plikacijos norinčioms tapti pi
| šiam iškilmingam studentu pa
liuos netik elioiui. bet ir sn-ane susirinkime liepos 26 d., lutėmis. Mokestis I 6c i mene
rengimui. Pradžia (1:3.0, įžan
iistams, duetams, kvartetams. 1933, m. Buvo svarstoma, kuo si. Susirinkimai Įvyksta pas
Rep.
kiekvieno ga tik 3,5c.
Be kantatos, choras taip pat galėtumėm pagerbti kap. Da kutini trečiadienį
llouse,
išpildys eį|
nauju
liam! ies i lią ir Bireną. Kilo mintis krei mėnesio, l-’,-l lovvsbi p

dailiu.
Pastaruoju laiku L

plis į miesto tarybą ir prašy- S31 \Y. 32. Place, S vai. vak.

KRĖVĖ IR VOLDEMARAS

i

SUSITAIKĖ

\y • Dai ti pakeisti Auburn Avė i Li -

koncer- t'ianiea Avė.
Į
nos’ choro vakarai
tai pasižymi turiningomis pro Į
|{ugsčjo 22 d., 1933 m., pa-Į

granmmis, naujomis dainomis.1 siųstas ,ai-kas ,,

Jai gali
zns teko

van,Os

paliudyti visi, kurie- (ll.rill0nni idiomas Doyle, kad |

I riodinį
Priešmetiniame susirinkime

Anglijoj sugalvoti akiniai nuo lietaus važiuojančiam ,
Kadangi čia per
automobilininkui.
Lietaus lašai tino stiklui nubraukiami,' prieš šventes grūdai

turgus’
atpigę,

kada automobilininkas važiuodamas sėdi atviram ore ir ka- i tai iš kitur per 27—2>7 kilom,
ca smarki oro siuvę išjudina prie akiniu pritaisytus spai- atvažiuoja, perpirkliai ir pri

Šių dvieju

žurnalą.

Lėtuos apskr.

M A LĖTAI,

Š N. PRAS. P. š. PARAP., Patirta, kad prof. KrėvėMickevičius ir prof. VoldeŲiaBRIGHTON PARK
' ras bend-ai rengiasi leisti pe-

.

dalyvauti. Niekas ne- |||(-sl| praįvm.^ įteiktą miesto I
bus užviltas ir sausio 28 ,1. tarybai. (Miesto taryba susi-i

LITUKŲ MEDŽIOTOJAI

sipirkę vežimus grūdą veža

pi-ofesorią bombas darbas y-

Labanoras bei
Saldutiškį ir
vienas kitam griežčiausioj e- Liktu nurodoma it ta aplink)ra
karakteringas
tuo. kad
Tat, v isi įuoskites pasiklausy-1 rjnko p,,. prn,)žioj spaliu mė-j
Im", jog prof. K reve-M ickevi- ten pardavinėja brangiau, vie
Teresės dr-ja išrinko sekančią dar visai neseniai jie hu.vo pozicijoj
susitaikvino
ną kitą litą uždirbdami, nes
čius vi a šalininkas prof. Yni-*
t: naujo veikalo
\ ytnuto ni>sjo)
valdybą 193.4 m.: dvasios va-į
ten mažesnį ,argai ir grūdai
delnam grižimo į universite-,
Didžiojo kantatos.
1
Spali,,
,1.. lira
Lyga Į'1'1 k""' -V Vnhln,'ill- l'ir'"' - i
brangesni.
ta.
i hr.-ipės į l.ntiivii, Advokatu
Uin i ist, ] i< no, \ iro pi->
i
i
r -p ,, • |I rm. -- Ona Kazlauskiene, nu-I
draugijos
pirm. J. I . Zuri, ,
•
DARIAUS IR GIRĖNO
1
įtarumi rašt. — M. Bružienę,
kad dr-jai padėti tą samany
VARDO ŠIAULIŲ KUOPA
l'inansu rašt. — !•’. Budenaitę,
imi realizuoti. Kvietimas pri
Marąuett? Park:
peoples
• v i iždininke — S. Maroziene.
Liituviis
šal.liii
sąjungos
Telefonas STAte l«#0
i imtas ir išrinko komisiją isj
T'urnit u re Co., K. Bervilis
Valandos 9 ryte Iki 6 popiet
(•cntro
valdyba
nutarė
suteik
i šią adv.: J. Bordeno, .L (Iri- I
Metinis draugijos suslrinki2614 \V. 71st St., Ik Andreliūti pirmajai Klaipėdos Šauliui PanedAUo, Seredos fr Pėtnyčloc
! šio, B. \ asai les ir J. T. Zurio. !n:as įvyko sausio 9 d. Baigus
Dramatiška vienoje veikmėje operetė. Para,ši
nns
2650 \V. 63rd St., Pudvakarais # Iki 9
jp Kaina ..................................................................... 10c. kaupai teisę pasivadinti mūsą
Spaliu 11 d., susirinkus mie visus senus reikalus, senoji pi- į
Telefonas CANol <1122
žvelis
“2648 \\ . 69th St., I 12
i sto tarybai posėdžiui, abi. Tlio rmin. Zvliene gražiai pulekojo
3 veiksnią Sulietuvinta drama. Parašė Vikto- didv vriu
Utarnlnko. Ketver»o Ir Bubatos
kuopos Vyčiu narius.
Vakarais 7 Iki 9
. ma Doyle prašymą įteikė. Pra valdybaf už gražu darbavimą- ras Dineika. Kaunas 1924 m. Lošime dalyvauja apie 16 as
Telefonas REPubUc 9000
. . , . .
..
Bridgeport: Jos. I Bud l ik, L
1 svmas vienbalsiai priimtas ir si per praėjusius du metus sy
meną. Pusi. 71. Kauna ..................................................... 20c
--- 2.417 S. I laistei SI., Lietu- ‘
.
.
perduotas gatvių ir tnrpgat- kiu ir įvairioms komisijoms už
Drama keturias aktais. Parašė Kun
\ iu And., — B. Jakaitis, mgr., i •
....
,
,į ...
, ,
i .
, ...
.
'
'nJ (štreets and Alleys) ko- ją pasisventuna draugi os la Šnap.štis. Antra laida. Kauna 1920. Pusi. 46. Kaina .... 20c
3133 S. Ilalsted St., Jos. Sau-1 ....
I
. ,
z. 2 ,.
., ,,
,, ,
'misijai.
ibiu. Po to, O. Zvliene pavedi
Penkių aktą drama. Veikia 15
ris — -9)2.0 S. Emerald Avė.
c.
.... , • ,
. • . i
Spalią 26 d. įvyko gatvių ir s;tvo v ietą naujai P'in,ininkei, j asnien^ yer|g Jonas M. Širvintas. Pusi. 160. Kaina .... 40c.

laikytame gruodžio 12 d. Šv.

Koresp.

KUR

GALIMA

KIETŲ

GAUTI

VYTAUTO

ŽIOJO

Knygos

TI

DID

KANTATAI

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

105

KOMEDIJOS,

DRAMOS

W.

Monroe

prie

Clark

ETC

2201

\

St..

W.

Road

Cermak

Aušrelė.

prJnas.

pusp

6459

Namai:

S.

Rockwell

St.

Baltakė.

Betliejaus

Dešimts

Brighton
— 42.09

kuopos

Park: A. Piečiu , turpgnt viii komisijos posėdis

tas savo vietoms užimti. Kb
Nuo lietuviu atstovavo adv., kvienai įteikta po rožę
nuo

Vyčiu narius, kilti. A.

tų. l’nsl. 64.
Graži

Valančius -

West Side:

274Ū \\ . 44th St. J. 1. Žūtis, J. Borden. J. Bri- eks-pirmininkės. Kiekviena pa
“Draugas” Pub. sius, is L. Al. Lygos AT. Zol- sižadėjo darbuotis

i gimų.
i

Kaina

lg. Sakalas — 23.22 W. pienė ir Ii. Maziliaitsk’miė. Ko naudai.
24th St., A. Aitulis
2263 misija pakeitimą Auburn Avė. Į

Co.,

\\ . Cermak lid., 21 tos kuopos į Lituanica Avė.
Vvč.iu narius.

Town cf Ibl. -

vienbalsiai

priėmė ir grąžino miesto ta

ko: “Vyti

rybai užt\irtinti.

pu

Lapktičio “S d. miesto ta

473,6 s. M oi H 1 St .

ryba savo posčdvj užtvirtino
ii majoras pasirąšė.

ClC'-rO, I 1 : ( Iga I aržius

FIRST GLASS

Smuklėje.

Metą

Gyvu Rožią Vainikėiis. Drama 4 aktu. Dalyvauja 15 ypa

taip pat pasauki“ ir visas ki-,

Arclmr Avė., 2.6 tos Jame dalyvavo 26 aldermoną

JOHN SALZAK

Stainelė.

Melodrama, keturių aktą, šešių atiden

Mageliana.

Lošime dalyvauja 11 asmenų. Pusi. 63. Chicago
....................................................

.. ............................................................................

................................................................................. .....

Dolpelia

Miinsterijoje

i

DRAUGO

1615 N

tos kuopos ant 2,3-čios ir Lituanica Avė.‘ją dalyką, teko išgirsti gražią
Al. Manstnvi- Atidaryme dalyvavo tarpe 3 kalbą nuo dvasios vado, kun.
\\ ood St.

Tikietu kaina 50c.

4

į

;stanėin žmonių.

Valančiaus, kuris skatino naJ anie darbe daugiausiai da- res mylėti savo draugijėlę. Po

nenuilstantį

darbą

per

Lietuviu

18th

Advokatą draugijos ’ gomis ir įsteigta ši draugija,

menini jiems aiškindamas, ko-1
dėl mes norim gatvės vardą
I pakeist i, kuom yra atsižymėję1
l
i musu J birius ir < iirčnas
ir
i
f kokia nauda bus lietuviams,
i

Esam dėkingos gerb. pralo-1

1 tui

ir

Union

Avenue

Bus smagi muzika, kuri padės jums labai linksmai
\akarą praleisti. Prašo visus atsilankyti su draugais.

pirm. J. 'f. Znris, dažnai ra-į lai narės nors tuo parodė jai

sinedamas aldermenams ir as- ; savo dėkingumą.

Street

K

Rengimo Komisija
PRADŽIA

7:30

V AL

ĮŽANGA

VAK

TIKTAI

25c

Pasisekimo linkiu naujai va

H.

Y.

M. Krušni už jo pritari

Kiekvieno kataliko turi bū
mą ir paramą šiame darbe.
ti didžiausias rūpestis, kad bū
Bei škiame padėkos miesto ta-Į
tą stipri katalikiška spauda,
rvbos nariams ir darbuotoja
kad ji pasiektą visus tikin
nis.
čiuosius ir kad nekatalikiško
PLIENO TRUSTO GAIVA
Dabar rengiamas bankjetns (
ji spauda liūtą išmesta iš kn
\\ illinm lrvin, pirmininkas su šokiais sausio 27 d., (’hienplieno korporn-Į gos Lietuviu Auditorijoj. Pra taliką tarpo.

United Stati

Širdingai kviečiu visus Bbi
engus ir api,-linkiniu miesteliu
lietuvius, draugus is senus pa-į
ž.jstamus atlankyti mane manoj
biznio vietoje. Pžlaikau dide-'
Ii pasirinkimą. Visokią degti-]
niu; visokiu rūšių vyno ir'
alaus. Pristatėme aludėms.

dzin 8 v. v. Bnnkietas 10 vai. j PLATINKITE “DRAUGĄ’

TUMONIS GOAL CO.
12132

Phone

jums mandagiai.
Reikale
žydelį.

esant,

UNION

AVĖ.

Chicago, III.

Jūsų ŽYDUKAS pntaniausj

PULlman

8296

Dabar laikas prisipirkti
anglių dėl žiemos

atsiminkite I

Res.

10742

Phone

S.

Wabash

PULLman

Avė.

8092

i

A. BER2YNSKIS
BIRCH TAVERN
»

fti naujoji vieta labai gražiai išpuošta ir moderniškai
įrengta. Užlaikoma gardus
ir skanūs užkandžiai.
Simpatingas patarnavimas. Pžprašome visus lietu
vius pas mus ątsilankvti.
alutis

TNSURANCS

PERKAM

NOTARY

Lietuviškus

PUBLIC

BONUS

SIUNČIAM

2555 WEST 63rd STREET

PINIGUS

LAIVAKORČIŲ
PRTSTRAftYKJTE

Į

Į

LIETUVĄ

AOKVTCRA
MUSŲ

(arti Roekwell Street)
Telefonas

REPUBLIC

nnnrocifr

4544

2608

ei jos.

III.

Geriausios Anglys Už
Žemiausias Kainas

Dovanos visiems atsilankusiems.

4707 SO. HALSTED ST.
Tek: YARds 0801

senosios valdvbos, tegul nariu
,
skaičius per šiuo metus dviW

Avė.

Katrie perkate anglis IS dralverli), siuskite juos j CHANE
COAI, CO. Onusite geresnes
anglis, už mažiau pinigu
Poeahonlas 51. H. tikini $7.00
tono s.

NATHAN KANTERį

ldybai. Tegul ji seka į odomis

gubai užauga!

Long

(’hlengn.

PAKVIETIMAS

! P. Lygai; taipgi daug padėjo jusius du metus. Jos pastan-

So.

5332

Chicago, III.

Dr-^ste Šv. P. M. Ražancavos P. i*- M.
SEKM , SAUSIO-JAN 2 1, 1934
Dievo Apvaizdos Parapijos Svetainėje

praė-

Crane Coal Co.

KNYGYNE

— Bengia

jčią Lygos pirm. M. Zolpienė,' eks-pirm. Onai Zylienei už jos
|kuri lą sumanymą įteikė L. M.

žiausia kainą.

10c

I GRAŽU VAKARĄ SU SŪKIAIS
I

I rbavos Lietuviu Moterų Pili,'-1 kalbos įteikta puiki dovanėlė

ST.

ir geriausiai - - už ma

siai

Tarnauja.

karėliu narėms pasilinksmint i Kaina .............................................................................................................
S. Budenaitė ir E. Britai-i

MOZART

S

Pataisome čev,>rvkus gražiau

Mergelė.

‘.334 South Oakley Avenue

čius

1920.
5,V

įskaitė vardus narni, kurios I vauja 19 ypatų. Chicago 1919 m. Kaina .............................. 20c. i
tai]) pat užima valdyboje vie- į
Monologas ir laiškai
tą: Koriii.-ija surengimui va-J Tinka dėl lošimo. Parašė Sofija Čiurlionienė.
Pusi.
23

Brito,Ižio 29 d., 1933 m., ga te; 'I varkos prižiūrėtoja —- Y n
lel ija W belai), o I. Mišeikie- ,
pos Vyčiu naiius.
lviu ženklai buvo pakeisti: vie
nė paskirta
prižiūrėti,
kad *
18th Street: Petrą- A'araku- toj Auburn Avė. už lėta L * šiais metais po susirinkimu
li.s -- 724 \V. ĮSI h SI., 4 tos tuanica Avė.
i netrūktą kavos nei pyrago.
Dfieijalis gatvės atidarvmas
kuopos Vyčio nat b s.
įvyko sausio 1 d. 2 vai. p. p. Į
Apsvarsčius dar keletą nau

Vyčiu narius,

6349

Trijų veiksmų drama. Vertė Kun
Po to naujoji pirmininkė pe-1 V. Kulikauskas. Labui graži liaudies mėgiama drama. Daly-i
Desenzano

1416 \V. 1911, Cl„ | ( tos kuo

North Side:

SHOE REPAIRING

Parašė Beldė. Kaina ............................................. 20c. |

W1ST

47th

rAMATroTAa

STR.

SPULKĄ

rizrir
Tel.

LAFayette

1083

