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Socialistai revoliucijonieriai
išvaryti iš Vienos įsistiprino
priemiesčiuose

J

POPIEŽIUS KALBĖJO GAVĖNIOS
PAMOKSLININKAMS "

NEW YORK, vas. 14. —
Sekmadieny susirgo RockLONDONAS, vas. 14. —
Amerikos bankininkų SŲjun- Nusiginklavimp konferencijos fordo klebonas kun. Antanas
Įspėjo apie pasaulio grįžimą
•gos trusto divizija turi ėia vi- dalyviai ėia tuk-fcjo susirinkimų Andriušis, M.I.C. Pirmadie
prie pagoniškų nusistatymų
1 dužiemio konferencija, kurioje\
».
.
...
ny ryte nuvežtas vietos kata.
. . .
Llr svarstė naujų planu, kokiu
VIENA, vas. 14. — Austri-Į šiandien policija ir kariuome- , ,
dalyvauja apie 500 bankiniu-h
/
likiškon ligoninėn ir tuojaus
VATIKANAS, vas. 14. — siu pasaulį iškrikščioninti ir 3
jos vyriausybės kariuomenė nė pagaliau užėmė Floridsdor
„,wi, i i •» •
t
i būdu atnaujinti minėta konfekų, suvykusiųjų iš visų .1. A nl*
1
operuotas aklosios žarnos už Popiežiaus ?:;nus XI audien- žmones atgal pagonizman na
su patranki) pagalba išmušė 1 lo distriktų, kur socialistai at
rencijų.
stybių dalių.
degimu. Appendiko jau būta cijoje buvo kunigai, kurie skir tempti.”
.
Hį
įiš šio miestp visus sukilusius | kakliai gynėsi.
Suvažiavę
pareiškia, kad
Norima tari tikslui sudary •blogoje padėtyje. Ligišiol li ti ir įpareigoti Gavėnios, metu ! Kas tie pasalingi žygiai,
Policijos vadovybė oficialiai
įkluotus pusmilitariniai su
krašto biznis šiandien yra su- ti naujų organų ir jin iš nau- gos eigos dar aiškiai negalima sakyti pamokslus Rymo l>až- Į kiekvienam yra aišku. Tai hit-. »
puškeli*, kad iki šiol Vienos
organizuotus • socialistus
varžytas. do plėtimasis nieku! jo patraukti ir J. Valstybes, konstatuoti.
nyčiose.
lerininkų vykdoma Vokietijoj
.Schutzbund. die atsimetė i mieste ir priemiesčiuose 131
būdu negalimas dėl nepūsto- j Sulyg [dano, konferencijos atLigonį parapijos darbe paKalbėdamas į kunigus pa- sterilizacija, Rusijoj bolševivienų- šalin miesto kalnų ir te policininkų ir kareivių nukau
vios dolerio vertės. Jei daly- naujinimas/ turės įvykti balan- vaduoja kun. Bronius A itkus,! mokslininkus šventasis Tėvas ki-zmo teroras ir kituose , kai
nai pasidirbdino apkasus. Bet ta, apie 200 tų ir kitų sužeista
kai ir toliau taip klosis, ban- džio mėnesį.
M.I.C.
tarp kitko pareiškė:
kuriuose kraštuose priožbntlikusieji kai kuriuose aparta ir apie 200 policininkų nesu
kai negalės nei bizniui, nei vi
“ Kreipiant jūsų dėmesį į nvtinis veikimas.
mentiniuose namuose civiliniai randama. Nelaisvėn paimta
sumai kaip reikiant tarnauti.
j gražias ir kilnias pasauly gvToliau Popiežius sakė, kad
socialistai nusprendė nepasi daugiau kaip 4,000 socialistų.
Tik dolerio vertės stiprus
I vuojančias žmonių gerovei ten žmonijai gerovė ir taika nega
duoti. Kova vyksta.
Nukautų ir sužeistų socialia
ir užtikrintas pastovumas gali
S dencijas, kaip tai tiesa ir krik li būt atsiektu betiksliomis kon .
tų ir šiaip civilinių asmenų
sulaužyti biznio stagnacijos
ščioniškojo gyvenimo skaistu ferencijomis, ar suvažiavi
VIENA, Autrija, vas. 14.— skaičius nežinomas. Spėjama,
ledus. Kitaip gi nieko neįma
mas, nėra galimylfės, kad nebū mais, bet tik krikščioniškais
Iš Kari Marrhof apartamenti kad bus daugiau kaip 1 ,(MX>.
noma.
tų galima nematyti suteršimo, Dievo ir artimo meilės pagrin
Provincijoje kai kur socia
nių namų socialistai atnauji
Patys demokratų vadai tuo smurto pasalingi) žygių tik- idais visuose pasiryžimuose.
no puolimus prieš policijų ir listai dar nejveikiami. die tu
klausimu susirūpinę
kariuomenę. Prieš juos tuoj ri užėmę kai kuriuos mieste
RUSAI
KOLONISTAI
VA
\VASHINGTOX, vas. 14.— monės, kad po to žymi bedarpasiųsta daugiau pėstininkų lius ir kariuomenei nepasiduo
ŽIUOJA
J PIETŲ
AFRIKĄ
Kas bus, jei vyriausybė ir to-Ibių dalis gal gaus darbų atgai
su kulkasvaicžiais. Prasidėjo da. die turės pasiduoti prieš
liau turės tokias milžiniškas. vi narnose pramonėse. Neskiratkaklios kautynės, kurių pa juos pasiųstoms stipresnėms
Po lenkmečio, Muravjovo
PARYŽIUS, vas. 14. — išlaidas, kokias turi šiandienT.ti dabar 950 milijonų dol. yra
kariuomenės jėgos. O tai bus
sakos. dar nežinomos.
t
Koriko laikais, į Lietuvų biuvo
Kariuomenės kautynės su padalyta, Hadą vyriausybė pa Prancūzijos senato užsienio* šis klausimas daug kam rū- pavojaus, samprotauja preziPRAHA,
į, 4 7 vas. 14. —
v., Šianv*!/
reikalų komiteto pirmininkas pi. Patys demokratų partijos Į dentas, kadangi paskiau gali atgabenta daug rusų kolonistų
dien atsistatydino Čekoslova
socialistais (vyksta ir kitoše tvarkys Vienos miestą.
—burliokų, kurie buvo apgy
Austrijos provincijose, nepaiSocialistų vadai skundžias, II. Berenger reikalauja, kari vadai susirūpinę. Senatorių . pri reikti dar daugiau skirti,
kijos ministerių kabinetas, ku
vendinti
iš
lietuvių
atimtose
santarvės
valstybės
ginkluo

demokratų vadas scn. Robin- ypač prieš lapkričio mėn. rin
sant vyriausybės pareiškimo, kad jie puolami tik todėl, kati
riam pirmininkavo J. Mafyžemėse.
tomis
jėgomis
įsikibtų
į
Au

son
iš
Arkansas,
prezidento
kimus,
kada
senatoriams
ir
petr. Atsistatydinimo priežas
kad visa situacija paimta į nori gyventi. Sakosi, kad jie
Atgavus Lietuvai nepriklau
strijos
vidaus
reikalus.
Sako,
Roosevelto
minties
reiškėjas
kongresmonams
bus
reikalingi
stiprias rankas ir kraštas pra nekovoję prieš vyriausybę. Ta
tis nežinoma.
somybę, rusų kolonistų būklė
tik
tuo
būdu
būtų
apsaugota
senate,
pabrėžia,
kad
vyriaus)
’
piliečių
balsai.
« '
J
čiau tie patys socialistai nega
deda nurimti.
Prezidentas Masarykas sjišpasunkėjo. Dėl to, kaip rašo
jos
nepriklausomybė.
bes
išlaidos
turi
būt
sumažin

Praneša, kad Austrų socia li išaiškinti, kokiais tikslais jie
Nepaisant to^ pareiškia šen. j j^auno laikraščiai, apie 200 naujo pakvietė Malypetrų bū
tos, kitaip gi nežinia ko bus
listų vadas d’r. Otto Bauer pa buvo apsiginklavę, kodėl jų
Robinson, reikalinga išlaidas hurlioUlJ rengiasi Lietuvų ap ti ministerių pirmininkų.. Jis
RYMAS, vas. 14. — Prem. sulaukta.
gyvenamuose apartamentiniuo
spruko į ftveicarijų.
suvaržyti, kadangi paskiau ne leisti ir emigruoti į Pietį) Af- sutiko ir ėmė organizuoti
Šen, Robinson aiškiai nesa
se namuose buvo įtaisyti kon- Mussoliiris tarėsi su vyriausia
žinią nė kur Dus galima gauti rikų.
jų kalinėtų.
• s-*:'VIENA, vas. 14. — Po at kretiniai kulkasv.nidžinms liz ja krašto saugos taryba. Nesu ko, kad dėl didelių išlaidų kraš pinigų, kad ir būtiniausiems
žinota, kas nutarta Austrijos tas gali susidurti su bankrutikaklios kovos su socialistais dai.
UŽDRAUSTŲ
reikalams.
v
VARTOJA VANDENTIEKIO ĮTRAUKTA
klausimu. Tik žinoma, kad Au jimo pavojum, bet jis ir ne
VANDENJ
KNYGŲ KATALOGAN
930 milijonų dolerių skyri
strijos likimas Italijai rūpi randa kitokios išeities.
daugiau, negu kitai kurini vai
Kongresas skiria 950 mili- mas užtrunka kongrese, o ciPer praeitus metus Kauno
VATIKANAS, vas. 14. —
jonų
dolerių
civiliniams
darrilinių
darbų
administratorius
stvbei. .
miesto savivaldybės vanden
bams ir kitiems su nedarbu šaukias pinigų. Jam ko vei tiekio Eigulių stotis miestui Vatikanas įtraukė uždraustų
NEW YORK, vas. 14. —
1 katalikams skaityti knygų kaLONDONAS, vas. 14. — An susijusioms reikalams.
Šių kiau reikalinga apie 40 milijo- pateikė 1,473,000 kub. metrų
Transcontinental and AYestem
General Motoru bendrovės
Air kompanija kreipės teis- ^*j°s vyriausybė yra priešin- • milijonų pakaks iki gegužės nų dolerių civilinių darbų dar vandens. 1932 m. —< 1,233,000 talogan visas dr. A. Rosenberprezidentas Sloan paskelbė, man, kad gauti “injunetion” | IPb
Į it 1931m.— 800,000 kub. met
^as svetimas kištųsi į I mėnesiui. Prezidentas yra nuo bininkų apmokėjimui.
kad 28,393 bendrovės darbi
losofinio diktatoriaus, parašy
prieš paštų departamento sek-1 Austrijos vidaus reikalus
rų. Šiais metais numatoma
IŠ
1
IŠĖJO
10,
O PASKUI
ninkams išmokama 8,409,670
tas knygas. Visi Rosenhergo
I-atiekti apie 200,000 kub. met
retorių Farley.
Kompanija
dol. pinigais ir 56,433 papras
KALĖJIMAS
veikalai yra pagoniškos ten
BERLYNAS, vas. 14. —
rų daugiau, negu pernai. Apy
pareiškia, kad sekretorius netais Šerais.
dencijos.
! turi teisės panaikinti kontrak- Vokietijos vyriausybė paskel
Vienas Kauno pirklys atėjo tikriai skaičiuojant, vandentie
Išrinokami darbininkams pi- to dėl pašto vežiojimo lie ati- bė įspėjimų Čekoslovakijai,
kio vandenį dabar variuoja PREZIDENTAS PRIĖMĖ
Trakų apskrityje nuolatos į “Lietūkį” ir nusipirko mai
nigai yra jų {pribrendę invest- tinkamo per teismus proceso, kad ji nesikištų į Austrijos vi
apie 70,000 žmonių arba apie
NAUJĄ JAPONŲ ATSTOVĄ
šų cukraus. Beeidamas į san
būna
susirgimų
dėmėtų
ja
šilHitlerio w
mentai, kurie nuo 1928 metų Tas priešinga krašto konsti daus reikalus.
00^ visų kaimiečių. Žemutinio
riausybė pareiškia, kad jei če- ^ne. Tiesa, šie susirgimai nie dėlį jo atsiimti, sugalvojo, kad
dalimis buvo įnešami, ir užĮtucijai.
Kauno gyventojų vandentiekio
prie vieno reikia prirašyti nu
kada
Bebuvo
epidėminio
po

WASHINOTON, vas. 14. —
tuos investmentus palūkanosJ Federalinis teisėjas Knox kai drįstų įsiveržti Austrijon,
vandenį vartoja jau 9(Y*
lį.
Sugalvojęs
prirašė
ir
iš
san
būdžio. šiuo metu dėmėtąja
Prez. Rooseveltas priėmė nau
I)nlis pinigų grąžinama šėrais. paskyrė
išklausinėjimus šį tada Vokietija imtųsi ginklų.
šiltine keli žmonės serga Auk dėlio gavo 10 maišų. »Gavęs
SVEČIAI Iš VILNIAUS
jų japonų ambasadorių J. Val
General Motors bendrovė' P<*nkta<lienį.
cukraus
PASIBAIGĖ
STATYBOS
štadvario, Semeliškių ir Onuš tokiu būdu 9 maišus
stybėms, Hirosi Saito. Amba
• j* * •
šias taupas savo darbininkams j
Kaunan atvyko Vilniaus lie sadorius įteikė savo įgaliojimo
KURSAI
kio valsčiuje. Susirgimams iš dykai, jais pirklyR pasiryžo
įvedė 1919 metais. Kas metai I SCHMELINGAS (PRALOŠĖ
tirti šiandien į Trakų apskritį sunaikinti savo konkurentus tuvių laikinojo komiteto pir raštus ir kalbėjo apie abiejų
RUNGTYNES
*
.* f
u.
Raseiniuose pasibaigė stn
iš darbininkų suorganizuoja
išvyko sveikatos departamen- ir cukrų pradėjo pardavinėti mininkas p. K. Stašys. Sve i valstybių draugingumų ir tai
tybos kursai. Juos baigė 28
ma taupos kliasa penkeriems
PHILA DELPHI A, Pa., vas.
Kursus lankė'iš vi-?0 «P^mijos gydytojas dr. daug pigiau, negu kiti. Kiti čias viešės Kaune keletą die kingų nusistatymų.
*
» ■
asmenys. _______ _____
..
motoms ir kas metai
dabar
14. — Vakar vakarų įvyko bu-1 r
•
t
____
Katilius ir dezinfektorius Ru pirkliai, patyrę, kas darosi, nų.
vyksta toms klinsoms išmokė vusio bokso čempijono vokie- į so 31 asmuo.
_____________
Įtenis. Jie, jei bus reikalo, im- pradėjo “Lietūkį” plūsti, ko ‘ Be jo, Kaunan iŠ Vilniaus
Graudūs Verksmai,
jimai.
čio Schmelingo rungtynės su
ALBANY, N.Y., v«r. 14.- "" vi”
««• >«»’ dėl jia vieniems parduodu8 atvyko porai savaičių p. Ant.
cukrų viena kaina, o kitiems Valaitis. Jis, kaip Lietuvių
šioje bendrovėje diria apie Steve Hamas, iš Pnssnie, N. A. E. EiMR
auk™ ekapur-• P*™”™
Be tu,
J.,
buvusiu
Penn
State
kolegi

t, į Kanada teiamo nnhau- b,”‘ iS,irt“’ P^-žaaty., dėl ku kita. “Lietūkis” susidomėjo Mokslo Draugijos Vilniuje at38,000 darbininkų.
jos futbolininku.
rių tose rie^pse susirgimai ne ir visa istorija išėjo aikštėn, stovas, parinks Draugijai kny» Kai Kurtos Gavėnios
stas 10,000 dol. pabaudų ir 40
' Giesmes??^
Pasibaigus 12-iam roundui
Sukčius atsidūrė kalėjime.
gų ir kitų leidinių.
išnyksta.
parų kalėti.
laimėjimas pripažintas Parna
Atitinkamose sferose yra įsi
.Išimtos iš “Ramybė Jnms”
sui.
Chicagos automobilininkai tikimo, kad dėmėtoji šiltinė
Keli plėšikai kėsinosi apiWASHINGTON, vas. 14. —
KAINA 19c
CHICAGO IR APYLJNK.I
iki ateinančio antradienio turi Trakų apskritin atkeliauja iš Pasklydę gandai, kad atsista- plėšti Oak Lawn bankų, 93į “DRAUGAS” PUB 00.,
— Šiandien iš dalies debesuo-! Turkija planuoja valstybės |įsigyti 1934 m. “laisnins.” Tai
2334 So. Oakley Ave.,
okupuotosios Lietuvos, knr tydins karo sekretoriaus pade gntvėje. Atsiginta ašarinėmis'
tn ir kiek šalčiau.
kaštais statyti fabrikus.
Chicago, Tll.
dujomis.
jėjas lVoodring.
policijos įspėjimas.
žmonės ypatingai skursta.
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mok luti jų, ardo valstybių tvarkų. Jie savo
pi opugųnda nervino ir demoralizavo v i suomenę, dėl to atsirado elementų, kurie griebėsi
pačių komunistų ginklų, ka<l apsaugoti val
stybes nuo tų pavojų, kokie ištiko Rusiją.

ličiu* kaadlca. i'Sakyras BekmaClenlu*
PIUCNUMEKĄTOS KAINA: Metama — *<00, Pu
lt motų — *3.50; Trims mėDealuma — $2.00; Vienam
Amsi ui — 76c. Europoje — Metams *7.00; Pusei ui»l — *<00. Kopija .030.
Skelbimų kainos prtslunči'amoa pareikalavus,
bendradarbiauta Ir korespoudentaaus raktų negrąM. jei neprašoma tai padaryti ir nepriklunClama Uuu

l

KetvirWi«MS, uaa. 15> lft34

..... ,

DCVMIf

10X101100 Iffttf OI fl
| UlHJU V IhUIivLU llLmvRb

I IMTO VALYMAS R RMRAS

Kalbėti apie istorijos reikš- aiškinti t Aišku, kad aegalėmę žmonijos gyveninio būty, sime. Čia reikia {apžvelgti ,
rodos, jau nereikalinga. Kiek- tas sųlygas, kuriose Iietuivos
vienam bent kiek apsišvietu- prekyba išaugo. Keikia pašiu
siam žmogui yra jau aišku, rėti, koks tada buvo Lietuvos
Kad istorija yra mokslas, nie-1 gyvenimas. Tada tik galėsime
kas neabejoja. Visi mokslai' atsakyti, kodėl taijp o ne kituri artimi} santykių su isto- taip. Tas pats ia- su Lietuvos

Bet nei vienas nei kitas kraštutinumas
neina Europai į sveikatų. Ir kol pasaulis nepasigydys nuo diktatūros ligos, ar ji bus ki
lusi iš kairiojo kraštutinumo ar iš dešiniojo,
tol pavpjai pasaulio taikai nebus galima pa
šalinti. Vienas laikraštis gerai yra parašęs,
kad demokratija — taika, o diktatūra — ka rija. Jeigu istorija yra pare-'miestų kultūra. Norint žinoti,
ras.
mta tiesa, tai mes jų, turime kodėl Lietuvos miestai yra atpriimti kaipo mokslų.
1 silikę nuo Vakarų Europos
liku, yra mokslų, kurie be is | miestų, būtinai reikalinga meGRĮŽTA PRIE TIKĖJIMO
torijos negalima išaiškinti. Ko sti žvilgsnį į jų praeitį. Pana“LNIsservatore Romano”, Vatikano lai kį mokslų paimame, visur su-išrų gyvenime reiškinių rasime
kraštis, rašo, kad 'trijų valstybių vyrai — siduriame su istoriniais eleme labai daug.
Kiek svarbi istorijos reikšHendersonas, Doumergue ir Rooseveltas sa ntais. Mes nekalbėsime, kokios
vo darbus remia religinėmis dorybėmis. Lai reikšmės istorija turį kitiems mė, kad ji moko mus gyventi,
kraštis daro plačių moralinio bankrūto ir mokslams. Tai platus dalykas. Istorijos lapuose randame papolitinio bei ekonominio krizio apžvalgų ir Svarbu yra supažindinti, ko- vyzdžių, kurie rodo mums jų
sako, kad trijų valstybių vyrai pasišaukė re kios reikšmės istorija turi išdavas. Iš istorijos galime suligijų kaipo socialinę dorovę. “Privatiniai šiaip gyvenimo klausimuose, žinoti, kuriuo keliu eidami ir
reikalai” virto “viešaisiais reikalais”. Tai Visa tai paliesti — ir yra šio kur nueisime. Ypač mūsų vV
suoinenipis gyvenimas gali
katalikų nusistatymas. Dorovė, gerovė ir ga .mano rašinio uždavinys.

kalut pakto tankių.
Kedaktorlus priima — nuo 11:00 Iki 11:00 vai.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki
5 vai. po piet.

j

“DRAUGAS’
LITHUANIAN DAILY FRIEND
Publlabed Daily, Ezcept Sunday.
8UBSCK1FT1ONS: One Yeai — *8.00; Sis Montha
— *3.60; Three Montha — *2.00; One Month — 7be.
Mtiropo — One Year — *7.00; Sis Montha — *<.00;
Copy — 08c,
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▲dvertlalng ln "DRAUGAS" brlnga beat reaulta.
▲dvertialug rato* on Application.

“DRAUGAS” 2334 S. Oaimy Avė., Chicago

DIENOS KLAUSIMAI
DEMOKRATIJA IR TAIKA
.'-Pasaulis kas kart labiau pradeda įsiti
kinti, kad kovoti prieš demokratijų reiškia
—- kovoti prieš taikų ir kelti naujo karo pa
ra' vojus. Kol Europoje turėjo viršų demokratija, ten mažiau buvo karo pavojų. Kad ir diraį' dėsnių konfliktų iškildavo, Tautų Sųjunga
BU pajėgdavo juos likviduoti. Mat, ir pati Tau-

Istorija mums padeda , aiš, dau« ko pasimokinti iš pralingas impulsą^ siekti aukštesnių ir kilnes
nių gyvenime tikslų negalį būti “privatiniais lzintii
bui Iri iv t iiztm
CltlGb.
Alės randame pavyzdžių viuuk.u
reikalais”. Tik per tikėjimų ir religijų gali
.
dalykų. Pirma reikia duoti
ma privesti paskirų žmogų prie drausmės ir
suomeniniam gyvenimui, ku-i . . .
. . ...
.
vaikui tinkamo maisto, o vė
susirūpinimo koleRtyviniais visuomenės rei
nais sekdami, žinome, ko mes
.... .
, . .
...
...
- . i •
bau, jei ir duodama saldainių
sulauksime. Imkime ir tokj pa
,,
tų Sųjunga buvo demokratiškais pagrindais kalais. Mechanizmas, sociologija, filosofija
. T. .
••
tai jau nera smerktinas dai v
. suorganizuota.
gali surinkti iširusio organizmo daleles, bet
vyzdį, kaip Lietuvos unija su
”
.
. .
. ............... . .
kas. Tokiu budu dalinai gali
lenkais. Tik istorija išaiškina
.. . A. .
.
?•
Kuomet Europos valstybės pradėjo sirg gyvybę tikėjimas tegali duoti. “Tikėjimas
.,.
... ... ..
ma sustiprinti ir pailginti
jos išdavas. Pažiūrėję pama- , ,
ti diktatūros liga, ėmė smaugti demokratinę dairiuoju gyvenimo dainų ir krikščionybės
. . x ,.
..
aantų amžių,
tome, kad tokia unija mums •
tvarkų ir jų keisti diktatoriais, kurie laikosi darbų; tikėjimas yra garbė To, kurs viskų
nepriimtina. Bet randame ir
Dantų, valymais yra būtina
durtuvų pagalba ir policinėmis priemonėmis, sutvėrė ir palaiko”.
priimtinų pavyzdžių, kurie ir < reikalingas, nes nevalyti dau
šiandien visur plačiai kalbama apie naujų
šiais
laikais nenustoja savo tys apsivelia ir apskrenla, ka
MEŠKA VIETOJ VYTIES
pasaulinį karų. Mat, diktatoriai, pradėję gin
aktualumo. Juk daug kas pa- sugadina išvaizdą ir sutrum.
kluotis išsilaikymui viduje, ėmė sirgti ir im-'
sako, kati istorija yra viso, gy- Pįna 3T amžių. Nevalyti dan
Prof. M. Biržiškos Lenkijoj atsilankymo
.perializmo liga. Tautų Sųjunga nebeteko įveninio veidrodis. Joje galime j tvs greičiau genda, o tai bfl
takos ir autoriteto, mat, tai demokratiška proga kažkoks lenkų “istorikas’* dr. M. Gurasti daug pavyzdžių mūsų gy na dėl to: nešvari bumą ir už
jstaiga, dėl to diktatui iui steigia didžiųjų niowski laikraščiuose iškėlė baisių “moksliš
venimui.
, silikęs maistas gamina gaiži:
T valstybių diktatūrų. Tai yra pavojingas tai- kų sensacijų”. Jis tvirtina, kari Lietuvos val
Istorijoje atsispindi ir inbakterijas
K
kai dalykas. Jis verčia valstybes nepasitikėti stybės ženklu turėtų būti ne vytis, bet meš
ternacionaliniai santykiai. Tik
. .■■■,«».- . ......... -............
viena kita, sukelia kerštų, atgaivina slaptųjų. ka. Vytis, girdi, buvęs “sujungtos Lietuvos
-Lenkijos
”
ženklu'
ir-Hėt
to
ičirška
istorija
rųylę
valstybių
santymo,
pasiaukojidm
už Tėvynę
|
diplomatijų. Juk Šiandien jatrlr ntafome, kad į
kius, bendras išdavas ir t.t. Paimkime tokį Dovydaitį, Ma
vai stybės ne be į Tautų Sąjungų savo ginčus Litwa” arba “Kovvienszczyzna” neturint
Jeigu žiūrėti, kokios reikšmės talaitį ir kitus savanorius, k
i jfea spręsti, bet grupuojasi ir tai ne prieš j “moksliškos teisės” jo savintis. Mat, ko len
turi karai, kaip jie seniau bu- rie nesibijojo dėtį galvų u
gerų. Diktatoriai visame pasaulyje sukėlė im- j kai neprasimano.
vo vedami, ko jie atsiekdavo savo Tėvynę. Mes ir daug mt
perialistinę nuotaikų, tautinę nęapykantų ir
DVI PAŽANGOS
ir ko gali dabar atsiekti, — žesniame skaičiuje sukilom
Aaujo kuro klausinių padarė aktualiu.
reikės imti pavvzdiuį tik iš prieš savo engėjus ir laimėji
istorijos. Žiūrėti, kuri valsty- me! Koki pavyzdžiai! Labt
lies forma yra geresnė galima h.’ labai kilnūs. Tokių pavy:
tik iš istorijos.
j džių teikia tik istorijos lapa
Istorija teikia gražių žmoRodos, yra aišku, kad istt
Viename rašinyje “L. Ž.” teisingai pagaus gyvenimui pavyzdžių, rija turėtų būti artima kiel
/ stebi, kad “Fašizmas iš valstybių vidaus poJau mūsų Himno žodžiai pa- vieno žmogaus sielai. Juk n<
■■'’Mtikos srities savo tendencijas perkėlė į i
sako, kokios reikšmės žmo- žinoti istorijos yra tas pat k
tarptautinių santykių sritį. Kuriam galui jis Į
gaus gyvenimui turi praeitis, užrištomis akimis spręsti gj
. ginkluojasi? Kai kuriems diplomatams tai
Iš praeities jis pasisemia kil-1 veninio klausimus, kurių mt
neaišku, o kiekvienas sveikai protaująs žmo
nurno, drąsumo, pasiaukojimo patys nematome. Istorijai re
žino, kad jie rengiasi ne tiktai grąžinti
ir t.t. Prisiminkime pavyzd- kia skirti svarbi vieta kulti
teritorijas patekusias į ‘ grobikų ran- '
žius iš mūsų kovų už Laisvę, ros gyvenime.
i.
kas’, lipt ta proga praplėsti Vokietijos riba.’
Kiek rasime švento patriotiz- J
VI. Liberale
‘iki Juodųjų jūrų’. Panašiai galvoja ir kitų
t
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liossini (Stabai Mater, Se
vilijos Kirpėjus, Vilius Tell)
kūrėjas buvo be galo didelis
tinginys. Jis dažniausiai savo
muzikų komponuodavo gulėda
mas lovoje. Jei lakštas, ant
kurio jis rašė, nukrisdavo nuo
lovos, vietoj atsikelt ir paimt
nuo grindų, jis kitų išrašyda
vo. Dėl tos priežasties dau
gelis jo kūrinių turi dvi skir
tingas versijas.

gus

ra?

L
■t

i.

‘savo ’

šalių t'ašistiniperialistai ’
lišku veidu,
žinoma, ne be priežasties ir diktatoriai
cesių.
atsirado. Daugumoje atvejų juos iššaukė ko-

u. y
numintai, kurie iš(Tęsinys)
visų sa\*o jėgų kovoja de

'Sve ntė jai ateodė negyva. Tolumoje ant
kai vos spindėjo karininkų ir diplomatų
Diundurai; parke prie staliukų su arbata,

» '

•

•

• •

o už jos apie dešimt prin
Mikado

vaidmu0

yra didelis. Pagal japonų konstituciją,
niinisteriąi atsakingi tik jum. Kasdien
jis tariasi su tarybos nariais ir ypatingų
reikšmę dumia žodžiams devyniasde
šimt metų amžiaus princo Sajonži, kuris
nuolat gyvena kaime. Dabartiniu impe
ratoriaus favoritu laikomas jaunosios
kariuomenės dievaitis, generolas Aralu.

''•"'Sausais pyragėliais ir saldainių riėžute,-mis, pupueštoniis aukso ebrizantemo-:ljiis, spaudėsi moterys juodais ilgais ki\Hiano su išsiuvinėtais baltuose medaljosMliose ant nugaros ir ant pečių gimi
Draudimas matyti
imperatorių iš
herbais, vyrai juodais blogai pasiū
viršaus,
dalimi
išaiškinamas
pasikėsiniinų
tais .surdutais, su cilindoriais. Pasiginlrs
himno garsams, visi išsirikiuvo išilgai tiimc. kartais sukelia nelauktų padari
aPjo.. kurioje iš tolo pasirodė procesi nių. Streikininkai Japonijoje griebiasi
jai: užpakalyje susirūpinusio ceremonijų įvairių išorinių būdų, turinčių tikslų
tA'nrkvedžio ėjo jaunas vy ras apsivilkęs sukelti minios smalsumų. Vienoje audi
juodu mųrdutu, su ordemiis, plona n«- mo dirbtuvėje darbininkai įkėlė vienų
fsimi, atsfkuiisiotn ausim, stora burna, suvo draugų j dirbtuvės kamino viršų,
kur jis turėjo išbūti iki streiko galo.
plonais ūseJiniE — pfo ^uksinius
Minia kųsdien susirinkdavo žiūrėti j
• "‘nitis pailgo> akys žif
dvidešimties metų jaunikaitį, vasario
nereiškiančiu žvilgsniu
mėnesio šalčiuose gyvimantj mažutėlėje
visi ankšto kamino aikštelėje, j kurių jam
mtttyti nnobodis. Jam
'•.Mukniuho ant žemės.
įkeldavo maistų. Bet netoli turėjo įvykti
iškilmės, kuriose laukė imperatoriaus.
JV ‘"j° <’uro[)iškais
Tūbais inn* hiorične,
Kadangi jėga -darbininko nuimti nebuvo

galima, o iš viršaus matyti imperatorių
neleidžiama, tai policija turėjo pasiūlyti
fabriko savininkui nusileisti. Streikas
buvo laimėtus.

taikai nagrinėti, kariuomenes, dievinan
čios generolų Aruki ir matančios jame
Japonijos viltį. Fašistiškiems teunifiakų
pritaria. — bylos
vilkinamos, kad nusikaltusieji išvengtų
Žurnalistė buvo Šanchajuje tHo me bausmės. Numatytų nužudyti aukų są
tu, kai jį buvo užpuolę japonui, įr ma rašas visiems žinomas, ir pasmerktieji
tė japonų kureivių žiaurumus, kai jie gyvena atskirai nuo savo šeimų, kad
žudė beginklius vyrus ir moteris. Šan nestatytų į pavojų žmonų ir vaikų. Kai
chajaus įvykių metu ji daug kų “savo žudytojai atvyko pas ministerį pirmi
akimis” matė, ir japono korektiško ninkų Jnukai, pirmas buvo nušautas jį
atstūmė
“idealaus džentlemeno” paveikslas Euro užstojęs sekretorius. Inukai
pos konferencijose ir pašnekesiuose jai antrąjį sekretorių ir kreipėsi į jaunus
atrodo tik dirbtinė kaukė, slepianti tik karininkus: — “Pakalbėkime, aš esui
rų Japonijos veidų. Stovįs šarvuočio tikras, kad mes vienas kitų suprasime”.
denyje išžvilgintas ir spindįs baltais rūr Tačiau jauni karininkai nusprendė, kari
bais leitenantas atrodo, lyg būtų “am “jei leisime jam kalbėti, viskas žlugs,
žių atskirtas” nuo sėdinčio prieš jį- mums truks pasiryžimo” — ir dviem
žvejo laivelyje uosto darbininko, kuris šūviais peršovė seneliui galvų. Krisda
ryja, dantimis plėšdamas, tik kų sugav mas jis vis dar norėjo įkalbėti sr»
iu gyvų žuvį. Tačiau juodu abu paikiau užmušėjais. Jo paties mirtis jam visai
so tai pačiai visumai.
apkėlė baimės, kaip ir kiekvienam ja
ponui: jam rūpėjo karinės jaunuomenės
nuotaika.
Toji jaunuomenė, kaip kiek
Tautos religija, įasmeninta legen
diniam Saulės sūnaus pavidale, reika vienoje šalyje, svajoja apie j>arlamenta
lauja aukų.
šalyje rizuio panaikinimų, apie kuro vado, kad
ir generolo Araki, diktatūrų, apie karų
atrodo svarbiausias, ir ji
riau£ puslapių skiria kariuomenės nuo Japonijoje karininkai kilę iŠ neturtingų
Japonų

žiaurumas

Atskiro

žmogaus

Šanchajų

gyvybė

imant

nieko

reiškia.

Kariuomenės

žurnalistei

vaidmuo

ne

nusikaltimams

visi

BIZNIERIAI, GARSINKITĘS “DRAUGE’

gyventojų
neapykanta banki
ninkams ir pirkliams juos jungia
darbininkais ir valstiečiais, kurie Japo
nijoje yra aukštesnė klasė, palyginus
su pačia žemąja gyventojų klaseiB
pirkliais. Smulkūs prekiautojai, vargsB
klodų,

—

su

ir kariai visi lygiai nukenčia
Mitsubiši tnistų, suėmusių į
kas visų stambesnę prekybų.

Mitsui ir
savo ran

Žurnalistė duoda smulkių žinių apie
komunistinio judėjimo plitimų Japonijoje,
apie sunkių būklę darbininkų, kurių
jokiu įstatimdavystė nesaugoja nuo sa
vivališkų kainų ir darbo valandų, apie
valstiečių skurdų, apie gyventojų per
pildymų. Kasmet Japonijoje priauga vie
nas milijonas gyventojų. Bet daugiau
siai ji duoda žinių apie Japonijos niilitarizmą, apie jos siekinių sukurti “.di
džiųjų Japoniją”. Toji fašistišku militar izm u persunkta atmosfera, sukausčiusi
kraštų j geležinius dinastijos renius, <

ilgai japonų, reikia manyti,
guojarmi ir dievinamu tol,
mitas apie mikado “dieviškąjį
saulės’’...

kilimų iš
A.

i
* **.
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Ketvirtadienis, vas. 15, 1934
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gotis. Vis tai priklauso nuo jo
laisvos valios.
RAUIjAS: — Vadinas, žmo
gaus genimas turi paeiti ,iš
grynos jo širdies ir geros va
lios?

PriTSBURGH’O LIETUVIŲ ŽINIOS
K E D A K CIJOS
ADR E SAS:
Pittsburgh’o Lietuvių Žinios
P. O. Box 542, Bridgeville, Pa.
KOSTANTAS J. VAIŠNORAS, generalis agentas
2013 Carson Street, S. S. Pittsburgh, Pa.
Telephone Hemlock 2204
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į
Į

Jus ir nuoširdžiai maldauja- sykį buvo visai netekę vilties i
me Jūsų pagalbos. Tikimės, savo parapiją lieužlaikyti. Kle >
kad ši mus ištikta nelaimė ras bonų yra turėję gana daug
atbalsį Jūsų gailestingose šir ir visokių, net ir svetimtau
dyse ir kad veikiai sulauksi čių. Su vienais gražiai darba
me iš Jūsų užuojautos ženklų. vosi, sn kitais kartais pasi
JONAS: — Tiesa, Raulai, Susirūpinusios bet pasitiki bardavo. Dabartini savo kleDievas lubai išmintingai jw- nčios,
darė, kad davė žmogui protą,
kuriuo pažintų, kas yra gera
St. Francis Convent,
ir kas bloga. Bet nuo žmogaus
Mount Providence, R.D.9,
laisvos valios priklauso ar jis
So. Ilills, Pittsburgh, Pa.
darys gera, ar bloga. Todėl
SVEČIAI APLANKO ŠV
nuodėmė nėra Dievo sutverta;
ji yra paties žmogaus laisvos
PRANCIŠKAUS VIE
valios darbas. Dievas nenori
NUOLYNĄ
nuodėmės, bet laisvam žmogui
leidžia ją pildyti. O nuodėmės
Pereitą savaitę du gerbiami
paseka yra teisinga bausmė svečiai aplankė mūsų vienuo
amžinatvėj, t. y. užmokestis lyną:: Jo Ekscelencija vyskuuž kiekvieną nuodėmę. Net že-'pas Būčys ir gerb. kun. A. Va
rnėje gyvenantiems dažnai va lančius iš Chieagos.
rgai, ligos, prispaudimai, ke
Ketvirtadienį, vasario |3 d.
ntėjimai būna užmokestim už gerb. kun. M. J. Kazėnas atnuodėmes, kurias žmogus pa įvežė Jo Ekscelenciją vyskupą,
i
pildo iš laisvos valios.
kuris sesutėms ir mergaitėms
Sv.

Pranciškaus

ktume, jei žmonija persiimtų | rengta eard party parapijos

Kristaus Bažnyčios skelbiamu
mokslių jei vengtų pavojingų
sielai veiksmų žygių, sueigų,
vietų ir t.t.

Vasario 11 d. sodaliečių su-

naudai sutraukė daug žmonių
iš visos apylinkės, l’ittsburgbas, Beaver Folls, Cnnonsburgas atsiuntė savo reprezentan
tus. Iš toliau atvykusių ma(Tęsinvs 4 pusi.)

Seserys,

žinti, kas yra gera, o kas blo
ga. Pav., atėjo vakaras; žinai,
kad per ištisą dieną nuo Die
vo apturėjai daug visokių ma
lonių; žinai, kad atsiklaupsi
ir sukalbėsi poterėlį, kad pa
RAULAS: — .Jonai, jei Die dėkojus Dievui. Bet niekas ne
vas yra galingas, kaipo Die verčia tavęs poterių kalbėti;
vas, tai kamgi Jis leidžia žmo esi laisvas kalbėti, ar nekalbė
wgui pildyti nuodėmes
taip ti. Atėjo šventa diena; žinai,
kad per jas turi ateiti žmoni kad reikia nueiti į bažnyčią
jai tiek daug Idogo, net ir di šv. Mišių išklausytu Protas
sako, kad tai yra geras daly
delės luiusmės?
kas. Bet ar eisi į bažnyčią,
JONAS: — Rautai, ar gi tu
1
tai visai kitas dalykas — nie
dar nežinai žmogaus prigim
kas tavęs neverčia, niekas už
ties, kad žmogus turi laisvą,
J. V. S. susirinkus pasakė pamokinan
pakaly su botagu nestovi. Esi
alią? Jeigu jis turi laisvą valaisvas eiti ar ne. Ateina pen
čią ir įspūdingą kalbelę. Mer
ą, jis gali daryti kaip jis noktadienis, turi namuose mėsos,
gaitės Jo Ekscelenciją palink
gali valgyti ir gali nevalgyti.
smino įvairiomis dainomis.
RAULAS: — Jonai, vadi
Visa tai priklauso nuo tavęs,
Vakare kun. A. Valančius,
nas, Dievas nežinojo kokį žmo
tavo valios. Supranti, koks
grįždamas iš New Yorko, bu
gų sutverti. Kam Jis jam da
'K
yra geras, o koks blogas, darVasario 9 d., Sv. Pranciš- vo sustojęs vienuolyne.,
vė laisvą valią?
bas. Gerai ar blogai darysi,1 j<aus Seseris ištiko didelė ne
S. M. V.
JONAS: — Raulai, nesvei
vis priklauso nuo tavęs. .TaiBaisus gaisras visiškai
• Elektra, kuri apšviečia jūsų namą ir operuoja
kai galvoji. Argi patiktų tau,
gi, matai, Raulai, kaip Dievu-Į sunaikino vieną iš sandelio tro 1
jūsų tosteri ir prosą ii skalbiamą mašiną, yra pri
kad dabar užeitu tokie laikai,
_ v
, . , , ,
,
,v. lis išmintingas, kad davė zxmo- j)esių (storehouse), kur buvo
statyta iki pat jūsų pirštų galų. Paspaudžiate jungtuvą
kaip kad buvo ponų baudziagni laisvą valią ir protą! Jei- ]a;ko,na vienuolyno autoniobiir tuojaus yra šviesa! Jspaudžiate dratą į sieninę išlaidą ir
va? Ar tiktų tau būti belais
Sausio 27 d. čia įvyko gra
gu žmogus neturėtų laisvos va liūs, trokas, vežimas, ūkio jtuojaus jūsų prosas pradeda šilti, jūsų skalbiamoji mašina pra
viu, tai yra, kad negalėtum
lios kaip būtų blogai. Pav.. raųkiai, screens vienuolyno la žus baliukas parapijos naudai.
džia plauti drabužius!
daryti tai, ko nori, bet būtum
sergantis žmogus turėti) klau ngų ir durų, įvairūs rakandai^ Visi Donoros lietuviai, su la
Visą dieną ir visą naktį jūs valdote elektrą, kad padarius savo namą
priverstas taip, kaip kad mū
ptis ir kalbėti poterius, šven naujos lentos, pnmp mašina, bai maža išimtimi, sukruto da
patogesniu ir smagesniu. ... Ir už šį patarnavimą jūs mokate tik
sų seneliai buvo verčiami po
rbuotis, kad tas parapijos ba
tą dieną turėtų eiti j bažny ūkio trąšos. Viskas žuvo.
kelis centus į dieną. Tai tikras bargenas. ar ne?
nų bizūnais, ar botagais?
lius pavyktų, nes visi gerai
čią, penktadieniais susilaikyti
RAULAS: — Aš negalėčiau
Trobesys buvo vertas apie supranta, kaip yra sunku šios
nuo mėsos, kaip ir sveikas.
būti vergu; aš karą pakeičiau!
Tai būtų tikra vergija; žmo $500.00; naujas automobilius bedarbės metu sudurti galus
Jei dabar atsirastų tokių po
— $950.00; trokas ir vežimas fili galais. Kur visi, tai ne vie
OF NORTHERN ILLINOIS
gus niekuomet nebūtų laisvas,
nų, tuojau kiltų revoliucija ir
ūkio darbui — $400.00; ūkio nas. Darbas bei veikimas turi
nebūtų laimingas, visuomet bū
kiekvienas kovotų už savo lai
įrankiai — $400.00; screens — pavykti. Na, ir balius pilnai
tų belaisvis. O dabar jis gali
svę.
• .......
$500.00; įvaiffiš rtikandai — pavyko. Gryno pelno parapi boną’ kun. Ernestą Vasiliaus
daryti ką tik nori, niekas jo
JONAS: — Raulai, labai tei
$200.00; naujos lentos, iš ku jai liko šimtinė su viršum. Tai ką visi gerbia ir myli ir su
nevaržo, niekas nespiria. Dėl
s ingai pasakei. Žmonės nekerių tėvelis dirba stalus ir ki vieningo sutartino darbo vai juo sądarbininkauja. Daug sve
to žmogų ir vadiname protinnčia baudžiavos. Todėl ir Die. , .
tus vienuolynui rakandus — sins. Didesnės kolonijos to ne timtaučių lankosi lietuvių ba
žinodamas, kad laisvi
ir ,a,s™ va,ia
vas,
$150.00: lime ir ūkio trąšų — pasiekia, ką pasiekė Donoros žnyčion. Jau septinti metai,
žmogui yra brangus ir malo
RAULAS: — Jonai, čia t i- $56.00. Viso nuostoliu Virš tri- 35 lietuvių šeimynos, nes ki kaip kun. E. Vasiliauskas čia
t
nus dalykas, Jis, sutverdamas krą ti^ią pasakei.
jų tūkstančių dol.
,
tur nėra tos vienybės ir pa darbuojasi, tik gaila, kad nė
žmogų, ir davė jam laisvą va
Ugniagesiai iš Castle Shan- rapijos reikalų supratimo. Vie ra kur jaunam kunigui savo
JONAS: — Raulai, matai,
lią, kad jis darytų tai, kas . .
non miestelio ir Baldwin To- nas tempia į kairę, kitas j de jėgų išvystyti ir energiją pa
jum patinka. Negana dar to,'™” *mo«ns >'ra laisTaR daJei taip, tai neužmiršk, kad dienraščio “Dran
wnship didvyriškai dirbo; ba- šinę, o trečias ant visko ran- rodyti.
sutverdamas žmogų Dievas da O’Ki bą jis nori, tai jis gali ir ndė gaisrą užgesinti. Bet ka-jka numoja; parapijos vežimas
ga” laivakorčių skyrius aprūpins visus Tamstos ke
Lietuvių skaičius mažas, o
vė jam protą, kad galėtų pa- nuodėmes pildyti arba jų sau- dangi jie nėra profesi jonai iai stovi ant vietos ir grefnzda į
lionės reikalus, išgaus reikalingus dokumentus, iš
jaunimo kaip ir nėra.
D.
rašys laivakortę geriausiais ir patogiausiais laiyais.
ugniagesiai, bet liuosnoriai, ne skolas.
Per “Draugo” agentūrą bile kuda galite važiuoti į
Žinoma, Donoros lietuviai
turėdami tikro tame darbe iš
Lietuvą, bet ypatingo dėmesio kreipiame į šias eks
silavinimo, triobos negalėjo iš gali pasidžiaugti ir pasidid
kursijas:
gelbėti. Tik tiek gera padarė, žiuoti turėdami keletą labai
Katalikų Bažnyčia turi my
kad apsaugojo artimas trio- veiklių ir pasišventusių darbi
GEGULES MEN.
D. Scandibas. Mūsų gerb. kapelionas, ninkų visuose parapijos reika linčią ir gailestingą širdį. Ji,
knn. J. Skripkus, ypatingai luose. fttai, p. Rutkauskienė neatsižvelgdama Į priekaištus,
navian-Amerikos linijos laivu '
pasižymėjo. Ugniagesiai nedrį (Mrs. Rice), p-lė Takažaus- įtūžusių priešų šmeižtus, nuoso užlipti ant antrų lubų ir keitė, p. Bludzienė, p-lė Ja-1 lat primena kur gręRia pavopažiūrėti, kas tenai dedasi.1 kaičiūtė (nežinau, kaip vadi- jus jos pasekėjams. Vaikeli,
BIRŽELIO
D., Cunard laivų
Parašė marijonas kun. KAZ. MATULAITIS
Kapelionas užbėgo. Bet kada naši po vyru) ir daug kitų šaukia Bažnyčia, — neimk:
linijos laivu
ngi lentos buvo jan apdegu visuomet atsidėję dirba para tai peilis, įsipjausi. Vaikeli,
neik čia: tai ugnis, nudegsi.
sios, jis krito pro lubas. Bis- pi ios naudai.
KRISTAUS PATARIMŲ KELIAIS, pusi. 224, audeklo
Norintieji vykti su šiais laivais, kuriais vyksta
Duosnume parapijai donori- Vaikeli, neskaityk blogų kny
kutį susižeidė. Taip pat, norė
aptaisais $1.25.
ekskursijos į LIETUVOS EUCHARISTINĮ KON-’
damas apsaugoti kai kuriuos škių nieks nepralenks. Lietu- gų ir laikraščių: tai nuodai,
GRES^ū pradėkite ruoštis iš anksto ir dėl visokių
SIELOS TAKAI TOBULYBtN. pusi. 269, audeklo ap
ūkio įrankius, apsidegino ra-[vių piliečių klubas, j kurį ru- neteksi tikėjimo, pražudysi
I
. ’ __
informacijų kreipkitės į
taisais $1.25.
nkas. Visur stropiai dirbo, kad sispietę beveik visi Donoros savo sielą. Kokie laimingi bū
III.
tik galėtu ką nors Vienuoly ir apylinkių lietuviai, remia tų šios žemės gyventojai, jei
DORYBĖS, arba. apšvietimo kelias tobulėjančioms sie
parapiją. Savo gražią erdvia paklausytų Bažnyčios įspėjinui išgelbėti.
loms; pusi. 192, audeklo aptaisais $1.25.
Nuostolis didelis. Sunaikinti svetainę dykai duoda narapl- irtų. Nuskriaustų motinų, žmo
Visas tris knygas sykiu imantiems atiduodame už $3.00
flaiktai yTa būtinai reikalingi, .ios pramogoms. Per Kalėdas nų, mergaičių apsiašaroję veiftios knygos ne tik atpratina nuo prasižengimu, nuodė
mių. bet dar veda į ištikimybę V. Dievui, visišku Jam
ypatingai vasaros metu, kada ir Velvkas nepamirSta savo dai greitai pasipuoštų malonia
atsidavimu, vis tobulėjančiu doringumu, kuris žmogui
sesutės suvažiuoR ir nrasidėfl naraoiios aukomis. Tolo pilie- šypsena. Praradusių padoru
teikia galimybės paragauti dangaus dar būnant žemėje.
ūkio darbas. Ypač gaila nau- čių klūbo pirmininku yra sė mo jausmą, apsileidusių savo
Skaityk patsai ir duok kitiems. Rašyk tuojaus “Drau
jo automobiliaus, “screens” n«s Donoros gyventoias And- pareigose, netekusių sąžinės
go” admin.: 2334 So. Oakley Avė., Chicago, Ilk
vienuolyno langų ir durų, ir rins Kiveris. Reikia tikėtis, vyrų skaičius sumažėtų iki zeeta. n u pi Ak
ūkio įrankių. Automobilius rei kad, jam vadovaujant, klfibas ro. Patvirknsio jaunulio var
O e-rb ‘T>rau<o” Admlnlutractjal:
giai berastume ir su žiburiu.
kalingas, nes viennolvnas toli engs ir daug gera nuveiks.
Siunčiu Junu
............. ufi kurtuos atsiųskite k nyru s:
KKIRTAV8 PATARIMU KELIAIS, audeklo aptaisais. 11.25
Kiekvienas klfibas yra visgi Kebereiktų nei kalėjimų, nei
nuo miesto, o reikalų dang:
STULOS TAKAI TOBULYBĖM, audeklo aptaisais, »1.25
nORYUfcS. audeklo aptųlaala |1.Ž5.
kad
reikia važinėti, kad šio to nu jėga, tik ta jėga reikia panau policijos, nei šautuvų,
Arba: Siunčiu
00 ui kurlnoa priiriųsklte visas tris KUN. K. MATULAIČIO knygas, audeklo aptaisai*.
sipirkus, važinėti į mokyklą, doti geriems tikslams, o ne apsiginus nuo plėšikų ir žmo
gžudžių, nes jų nebebūtų. Vi
vien tik girkSnojimni.
licroninę ir t.t.
Mano adresas................................................................................ Street
Laikai, visi žinote, vra blo Donoriškiai savo parapi ios sokeriopa nedorybė kaip ir iš
Vardas. Pavardė
gi Jums. taigi ir mums. Tačiau istorijoj turėjo daug visokių nyktų nuo šios žemės veido.
šioje nelaimėje kreipiamės į, nesusipratimų, ergelių ir ne-J Tokių tatai atmainų snsilan-
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Kaip Lengvai!
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Ketvirtadienis, vas. 15, 1934

Rudzevičienė daugiausiai pa- galima bus nusipirkti pas vai
sidurbavo šiai pramogai, bvetainėj pasidarbavo d. Leščins
kus, A. Leščinskas, A. Trakas,
A1. Radzevičienė, O.
kienė, M. Vitarčiukė,

BRIDGEVILLE, PA

Jaunimas turėjo balių
ir
džiuugias jo sekinėmis. Girdė
čiau salėje mušant “tūzų” A- jau, dalį pelno skyrė parapijai.
gotų Sutkaičiūtę, Politliania
Seserys Praneiškietės gra
titate Bank kasininkę (casiiier), Kaspučius, Agnieškų Li- žiai atsilygino mūs parapijai.
ber iš Edgebrook ir daug ki Kaip priežodis saku: ranka ra
tų pažįstamų ir nematytų nkų mazgoja, kad abi būtų ba
ir “Bridge” speeijalistų. Gir ltos.
dėt, pelno būsiu apie 60 dol.
Taip ir jos padarė. Mūs
Daug nuoširdaus darbo į tų tretininkės buvo surengusios
card party įdėjo šios parapi balių jų naudai. Nors daug
jos mergaitės: Z. Kaspueiūtė, joms teko nukentėti, visokių
M. Paekevičiūtė, E Kaspučiū- neteisybių išgirsti, daug pake
tė, M. Papeikiate, M. Kinkiū- nkė ir blogos valios žmonės,
tė, O. ir N. Kazlauskiūtės, B. net ir iš tretininkių pusės, vis
Pliopiūtė, J. Kelminskiūtė, M. tik balius pavyko. Gaila, kad
Žvirbliūtė, N. Mickūniūtė, 0. pas mus trūksta artimo mei
Klasauskiūtė, M. Giedraičiū- lės, vienybės. Taip neturėtų
tė, ponia E. Tykach ir kitos.
būti.
(Tęsinys iš 3 pusi.)

Vasario 11 d. įvyko S. L. R.
K. A. vietinės kuopos mėnesi
nis susirinkimas. Nutarta už
simokėti į Federacijų vienų
dolerį ir išrinkta atstovai j
katalikiškų draugijų pasiun
tinių suvažiavimų, vasario 25
d. Šv. Kazimiero mokykloje,
South Side, Kuopai atstovais
įgalioti: J. Daraškevičius ir
V* Pieta.
V-

Karti party, kurių buvo su
rengusios mūsų tretininkės seserų Pranciškiečių naudai Ia. bai gražiai pavyko.
Gryno
pelno liko $60.00. Žmoni-ų bu
vo pilna svetainė iš kitų ko
lonijų; daug buvo ir svetim
taučių, tik vietinių parapijonų labai mažai matėsi .Gaila,
kadesavicji šaltai žiūri į mū
sų seserų reikalus.

Vasario 4 d. buvo atvy
kusios seseryaPranciškietės su
akademikėmj?/kM;ioš sulošė

labai įdomų ir gražų veikalų.
Žmonių buvo nemažas būrelis
ir visiems labai patiko. Visas
pelnas paskiitas parapijos la-

buPiliečių
L

1 - .»a.M

k bas savo svėtainė j rengia v
rų sekinių. Perlas, eis
jos naudai.

Jo Eks. vysk. Boyle suren
gtoje “Latholic Conterenee on
Industrini Problema” vasario
III ir 13 dd., William Penu
llotei Lrbuft Hali, dalyvavo:
kun. J. Skripkus, kun. Kazfenas, Juozas TanikoviČius ir
Jonas Gailys, 'Tai nepaprastas

sosuinkimas. Apie šį susirin
kimų vėliau teks daugiau pa
rašyti. Labai malonu pastebė
ti, kad jau ir lietuviai, nors
nedrąsiai, bet dalyvauja Fedemeajos gyriaus ir parapijos
vardu. Labai gerai.
«▼. KAZIMIERO MOKYK

LOS

ZINUTĖS

keti nei tų. $4.00, kaip tuo lai- mai. Pusi. 62; kaina 10c.
ku įstatymus reikalavo. Včliuu
Misijonieriaus Užrašai
federalė valdžia įvedė naujų' rašė kun. Richard W.
patvarkymų, ir mokestis pu- 1'

ENB PITTSBURGH
m ROBIS, PA.

kelta net iki $20.00.
, Du bar avetimžennų draugiar pradeda apsileidimo Ilga
jos ir klubai suskato šaukti!
slėgti, kad nors per Pittsburgh© žarnas nesubara mergelių, susirinkimus, kuriuose išneša
protestus prieš sumanymų at
kurios nuolat naktimis po spykiaes tranko; su įvrtttų tau leisti nuo durbo tuos, kurie
nuo seniau turi pirmas popieto bomeliais. Tie bomeliai yras. Tačiau, kaip pats esu gir- ■
ra daugiausiai italai, žydai ir
dėjęs, mitinguose neužtarė tų, j
amai.
^uiie visai nei pirmųjų poperų
Gėda West End ir McKees
neturi.
Rocko tėvams, kurie leidžia
Patarčiau savo tautiečiams,
savo dukrelėms ik į 2 ar 4 na
kurie dar neturi pirmųjų, po
kties trankytis po pakampes.
perų, kad tapus šio krašto pi
Mikas
liečiais, pasiskubinkite išsiim
ti. Gyventojai šio krašto viso
kiais būdais pradėjo spausti
valdžių, kad susiaurintų nepi- Daugelis ai© miesto darbini liočiams teises prie visokių da
Matyt, L)ėdula jau senstu,

nkų, kurie neturi nei pirmųjų
pilietybės popierų, o dirba C.
W. A. darbuose, labai nusimiteęi Mahoniag ooūnty pašalpos
komisijonierius NoMe reika
lykėlių. Geriausiai jiems pati lauja atleisti iš darbų visus
ko pasakaitės. Kun. Valan svetimžemius, karių skaičius
čiaus atsilankymas vaikučiuo siekia net 700. Adjutantas ge
se paliko didelio įspūdžio. Jie nerolas Frank D. Andersonas,
tuoj pažino, kad tai vaikų ir kuris yra vyriausias tų darbų
jaunimo prieteJSs. Gaila buvo vedėjas, tačiau pareiškė, kad
atsisveikinti. Tų pačia dienų apie tokį sumanymų nuo fedevaikučiai tikėjosi Jo #ks. vy r&lėtt valdžios iš AVashingtono
skupo P.» Būčio, bot kadangi nėra gavęs jokios žinios, ai
užimtas ir grei- nuosprendžio.

savaitę mūsų moky
klų aplankė kun. A. Valančius
iš Oiioago, Ilk, ir papasakojb
vaikučiams įvairių, įdomių da

1"11' ne*

Prieš kiek laiko rašyta, kad
savo mokykloje turime vaiku
čių, kurie yra gabūs piešime
ir kurie turi progos ir toliau
lavintis toje srityje, tankyda-.
iflt Camgic A# lūštitnte. Ra
šant per klMtf# pamiršta pa

ander. Vertė Broliai Mari,
Pa nki. Pusi. 188; kaina $1.25.
lex
DRAUGAS PUB. OO ,

Daugelis svetimžemių, kurie
7 mėtos buvo išsiėmę pirmas
popieras, o bėgyje 5 metų ne
išsiėmė antrųjų, tie sulig kom.
Noblė, taip pat būtų atleisti.
Prieš metus, pamenu, unga
rų susivienijimas ir jų bažny
tinės organizacijos buvo pada
vusios feJferalei valdžiai pražymų, sykiu ir nusiskundimų,

Išdirbėjai aukštesnė* rūšies Paminklų
ir tirabnanUų

Didžiiiusla paminklų dirbtuvė
Cldcagoj

Suvirs 50 metų prityrimo
Pirkite tiekiai iš dirbtuvės ir
tnuipykite pinigus

alHUoim- Aarb* dmigcltai
nlii Chicagos Lietuviu-

žjtocs-

arti Grsutl Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

rbų.
Šioj apylinkėj pradėjo siau
sti dideli .šalčiai. C. W. A. da
rbuose keletas darbininkų au
sis net nušųlo. Daugely vietų,
žmonės per daug įkaitino na
mų fomisus, kįlo gaisrai. Kai
kūne ir alidelias nuostolius
panešė.
K. J. Žvirblis

LACHAWICH
IR SONOS

w
STANLEY P. MAŽEIKA

Telefonas YARds 1138

LIETUVIAI GRAB0RIAI

GRABORIUS
Turiu automobilius visokiems
reikalams. Kaina prieinama.
Tel. CANsl Z515 arba Ž51#
2314 W. 23rd PI., Chicago
3319 Lituanica Aveuue
Chicago, Ilk
1439 S. 49th Ct. Cicero, UI

Patamauju laidotuvėse kuoplgiausia
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
darbu' būsite užganėdfnti

Tel. CICERO 5»21

Švenčiausios širdies Mėnuo.
Parašė kun. Bertioux. Pusk
164; kaina 35c.
Jėzaus Širdis ir Jaunimas.
Laisvai vertė kun. Zajančkau
skas, M. I. C. Pusk 55; kaina
10c.
švenč. Jėzaus Širdies Tros
kiniai. Parašė kun. Pr. Vaitu
kaitis. Pusk 32; kaina 10c.
Švenčiausios Jėzaus širdies
Intronizacija. Parašė kun. J.
Vaitkevičius, M. I. C. Pusk 92;
kaina 30c.
Stacijos ir Graudūs Verks

Praeitų savaitę Pittsbmghe
lankėsi J. E. vysk. P. Būčys
ir buvo apsistoję* pas kun. Ka
zonų. J. E. nore dirba diena
iš dienos sunkų ir didelį durminėti Kazimieras Blumberis, kad daugelis norinčiųjų gauti
l>ų — grąžinimo rusų Katali
kuris ir-gi turi talento pieši pilietybės jpopreras, iš priežas
kų Bažnyčion, bet labai ge
me. Tai galimu patėmytį iš jo ties depresijos, negali uŽsimcrai atrodo — sveikas, drūtas,
piešinių mūsų mokykloje. Ll
energingas. Linkime Jo Eks
• likime jam pasisekimo.
celencijai Dievo palaimos ir
Sekantieji daug jiasidarba- ištvermės tame sunkiame, bet
Siuoiui laiku vaikučiai dar-(
vo pramogai: M. Rddzevičie- šventame darbe.
buojasi pardavinėdami tikie- j
. nė, O. Liudvikienė, M. RnmčiJ. L. nepamiršo nei seserų tus veikalui “Mokytojo balkienė, A. Gailienė, G. Minio
ELZBIETA ŠKUDIEKZ
Pranciškiečių gyvenančių prie sus”, kuris bus statomas sce
tienė, taip pat daug dovanų
(Po tėvais Runinlaitė)
3:30 p. p.
Šv. Kazimiero mokyklos. Net noje vasario 25
surinko po kitus miestelius. M.
Mirė vasario 13 d., 1934 m., 6 vai. ryto, sulaukus
du sykiu jas atlankė ir jųjų Veikalų loš Šv. Pranciškaus
tfenatvės.
Kilo iš Panevėžio apskr., Naumiesčio parap.
Akademijos
mokinės.
Kadangi
koplytėlėje laikė šv. Mišias.
Išvengk tų Baimę
Strulionių kaimo. Amerikoje išgyveno 24 metus.
AbtjoJilHti verkti taip. kaip vclkln Seserys labai įvertina tų jotus jos visuomet gražiai pasirodo,
Paliko dideliame nuliūdime sūnų Zidorių, marčią
tikri vyrai ir moterys — nėra rei
Eleną, keturias dukteris: Kotrinų Keturakienę, Juze
kalo kankintis nuo jtempių nervu Ir suteiktų garbę ir jaučiasi Jo tikimasi, kad visi atsilankę
nusilpusios sveikatos. Didis Gydyto
fų Statkienę, Jadvygą Jasiūnienę, Veroniką Šmitienę;
jas Specialistas išrado preskrlpcl ją. E. dėkingos ir širdingai mel bus patenkinti.
kurią dabar vartoja tūkstančiai. Ji
posūnį Juozapų Šk ūdų,, keturis žentus: Dominiką Keparduodama vaistinyčiose Ir vadinasi džiasi prašydamos, kad Die
turakį, Viktorų Stankų, Kazimierų Jašiūnų, Julius
Sausio 30 d. šie jaunuoliai-;
vas palaimintų jo misijų.
Smitų;, brolį Povilų Runialų, brolienę Elzbietą, dvyliką
ės baigė South School: V. Vaianūkų h- gimines; o Lietuvoj brolį, seserį ir gimines.
šnorifrtė, K. Keldušiūtė ir J.
Kūnas pašarvotas 5923 So. Jtacinc Avė. Ijaidotuvės
Kiekvienas butelis yra garantuotas
įvyks šeštadienį, vasario 17 d., iš namų 8 vai. bus at
— vienas Doleris uimofečs u8' mėne
Puatelninkas. Vaišnoriūtė ir
sio treat.mentą. Nusipirk bute!) Šian
lydėta į Šv. Jurgio parapijos bažnyčių, kurioje įvyks
dien — nepraleisk vėl nemiegotas
X«Mušitttn mokslų baigė su
naktis., Jeigu po priėmimui ti, tubtegedulingos pamaldos už velionės sielų. Po pamaldų
tkij per dvi'deSimts dienu būsite ne
aukštais pagyrimais.
’
nūs nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.
užganėdintas, jūsų pinigai bus sugre
tinti — Jūs nieko nerizikuojate.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, drangus-ges
Diplomai buvo dnlinanlį Ca-i.i*
pavystai nūs-mas dalyvauti šiose laidotuvėse. .
kun. Sadauskas iš Butler, Pa. rnegie Mušk; Kali prie #faŽio<
.
Nuliūdę:
Sūnus, Dukterys, Marti, Žentai, Brolis, A10 PIECE OTSMETIC Penktadieniais bus Kryžiaus : mnzfkalės programos.
ūūkai ir Giminės.
SĖT $1.97
keliai, palaiminimas,ir pagarValMitinft Vaišnoriūtė' įAclaidotuvėms patarnauja graborius S. P. Mažeika.
“Filiu Is a Faroons Vlvanl Hat nnd In.
elodes faea pow<l«r, 11.00; R»ug«, 7S«.
blnimas
Šv.
Kryžiaus
relikvinuoja
mokslų
tęsti
Itosrgtcšne
Telefonas
YARdš 1138.
Tįsaus Cream It.BO, Dopllatory Ji.M,
Fa/Jal Astrlnssnt I1TS. B*th Salt l.«0,
jų. Kryžiui^ kelių knygučių kolegijoj.
JUp
Tollet AVater
Pcrfuroe I2.7S, BM1-

IM.

LIETUVIŲ GRABORIUS
PalaMoja ui
Ir ssltačtas
Modemiška koplyčia dykai.
««8 W. IS«» W.
Tel CANal *174
Chicago. Iii.

1.J.I01P
GRABO RIUB^įR^LAlDOTUVIŲ

1646 WB8T 46th STREET
TeL BOUIevanl BSOT

Siti

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

A. MASALSKIS
GRABORIUS
»
3307 Lituanica Avė.
Tel. Boulevard 4139

J. Ltalevičltffi

Patarnauja Chlcagoje Ir aplellahld*.

Didelė Ir grali
Koplyčia dykai

1OW

Archer Ana.

Nuža-Tone

Ambulance Patarnavimas Dien^ ir Naktį
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

Laidotuvių Direktorius per 30 Metu
4605-07 So. Hermitage Avenue

llantlns 7lr. Fkln VVhltrn.r 7lc.
Totai
Valuo ftl.OO
Kpsdal prlea. »117 tat M
ten pIScss to tntroduoe tirt. Iln«.

Vardas

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

X 'MkUT
-rO 6ET

MbuKUtH NOO
W«AT
'OtJ

Rūdwoy'$ RfKFdy Rel»

RADWAY FILLS

Po«rsid it FBBF. SAMPLE t.
AI1WAY A (O- l»e. <Ka«. 1 *«T
JM Centn it.. Nr» Yset Citf

± tyo

y

7^

Gtt •• -T«15 MNT TRt 2O<»
BOSS. NOo'LU FINb AN
AM HAL STOfte >lCHT
AR.OUN0 ~ntET
v
HORNER.
j-----

■T

Ketvirtadienis, vas. 15, 1934
LIETUVIAI

Katalikams betinka ir to
kia spauda, kuri nors nestoja
atvirai į kovų prieš tikėjimų,
bet ir negina tikėjimo, nei
nesirūpina katalikų reikalais.

KOtONIJAS
Kocliester, N. Y., knn. A. Ci
kotą, M. I. C.
NEKULTŪRINGI VAKARAI

PK1LADELPKIA LIETU

mas

Utica, N. Y., kun. A. Cikota,
M. I C.

9483 W. MAR.9CETTK ROAD

LžEiUViAl DAKTARAI

4140 Archer Avenue
▼•L: 3—4 lr T—t vaL vakare

Rea. 2136 W. 24th Sk
TeL OANal 044)3
Kee. and Office
B8A9 So. Leavitt 84.

CANAL 079B

PHYSICIAN

Nuo 10 lkl 12 vai. ryto; nuo s Iki 4

Operetė

vai. popiet lr 7 lkl 8 vat vakare;
žventadfenlais pagal ausi tarimą.

Buvęs Cicero
miestelio pir®J*e Sveikatos
Romisijonierlus fir laikę
tg ffarbeS^^fl:
«4Rt'r lOrneW yra gerai
Cleen'ečlama/'
žinomas, • per
2 f ni^tus. Da
bar
specialiKuoja gydime
Plaučiu,
Šir
die* lr Reumalizrjio Ilgų.

4930 West 13th Street
CICERO, ILL.

Fhone GROvehiU 4)027
Valandos: 3-4; 7-9 P. M.
Trečiadieniais lr sekmad. susitarus

Gerbiamai "Draugo" AdiMtnl.treoljal:
SlunCIu nu Amo lulftku
u£ kuriuo* praftuu kuogrefdtaSMda
alnlųet) man iwkuiiMum kelionių knyga*:
VYSK. P. P. BCClS KKLIONftS — |I.OO
KUN, PR. J. VAITUKAIČIO
—
1.50
Kl N. J. A. PAULIUKO
—
2.00
u rita:
Klunėlu 13.50 už kuriuo* alulųirtdle mun iteua tri* Kelionių knvgna
Malio adrvKae:
Vardua

OfflM TcL REPubiic 7«M
lle». TeL GROvehiU 0417
•917 & WAKHTJENAW AVE.

GYDYTOJAS lr CHIRUOAS
3433 W. MAK4JUETTE BOA
VaL 3-4 lr 7-9 vate Ketv. 8-11
Nedėllo] susitarus

dcnce, R. I. (Kun. A Cikota,
IM. I. C.).
i
| Kovo 5 — 18 <ld. — PittsĮ ton, Pa. (Kun. A. Būblys, M.
. I C., ir kun. A. Petrauskas,
' M. I. C.).
Kovo 12 — 18 dd. — šv. >
Kazimiero parap., AVorccstcr, Į
Mass. (Kun. J. Navickas, M.!
L C.).
Kovo 12 — 25 dd. — K ings- Į
ton, Pa. (Kun. A. Cikota, M.
I. v C. ir kun. J. Vaitkevičius,
M. I. C.).
i Kovo 19 — 25 dd. — šv.
j Jurgio paraj)., Brooklyn, N.
I Y’. (Kun. A. Petrauskas, M, I.
. C.).
. Kovo 19 — 25 dd. — Šv.
Jurgio parap., .Detroit, Mich.
Kovo J 9 — Bai. 1 dil. —
, Brockton, Mass. (19 — 25 dd.
kun. A. Būhlyų, M. I. C. 26
— bai. 1 dd. — kun. A. Pet-.
ranakas, M. I. C.).
' Kovo 26 — Baland, 1 dd. —

and SURGBON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOIJR8:
3 to 4 and 7 to 3 F. M.
Sunday by Appolntment

Valandos 1—8
Lietuvis Gydytojas lr Chirurgas
8868 SO. U’ESTERN NVS.
Chicago. IU.

lr 7—8

vak.

Beredomia lr Nedėliotais pagal aul

REZIDENCIJA

6631 S. California Ave.
GYDYTOJAS Lr CHIRURGAS

4645 So. Ashland Ave.
OFISO VALANDOS:
Nuo 2 lkl 4 ir nuo 4 Iki 8 vak.
Nedėliomia pagal sutarti
Ofiso telef. BOflevard 7820

DENTISTAS

4712 So. Ashlaod Avenue

Narnu

tek

PltOspeot

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

3147 So. Halsted St.
TeL BOtlcvard 7042

08. C. L VEZEL’IS

ROSELLI BROTHERS, INC
PAMINKLŲ DIRBĖJAI
visokių

rūšių

Ofiso valandos: 1-4 lr (-8 vai. n
RealdenoUos Ofisas: 8464 W. Mtk*
Valandos: 19*—11 ryto
Beredomia lr Nedėliomia pagal aad

DENTISTAS
Ir Išdlrbt-

Specialistai iškalime
uic

Ofiso: Tel. CALumct 4039
Ros.; Tel. UEAHock 4284

1989

Vai.: Nuo 19 ryto tkl S vakaro

paminklus

ir

grabnamius.
Mūsų šeimyna specializuoja šia
me darbe per šešias kartas.

4645 80. Ashland Ave,
arti 47 th Street
Vai.: nuo 9 lkl 8 vakara
Beredoj pagal sutarti

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUl

Veskite pcninklų reikalus tie
siai su pačiais išdirbėjai^

TeL

Res.

11

0039

PllOspvct ASBa

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
1831 SOUTH HALSTED STRFBB
Vienas blokas Į rytus uuo
didžiulių vartų

Residencija eooo 80. Artcsla- »ia
Valandos: 11 ryto lkl 4 popiet
8 ik| 8:89 vakaro

Trys telefonai:
Rus. PEVSACOLA 9011
BELMONT 3180
Office: H n,1 JUDE 8886
Vinccnt Kosclll, eccr.

Seredoj

Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas

2515 ĮVEST 69th ST.
Of. ir Rez. Tel. HEMlock 6141

Valandos:
2 - 4 popiet; nuo 6-8 vakarais

Skaityk Kelionių Aprašymus Tų,
Kurie Yra Toli Keliavę

nupiešti

Vat: 3 lkl 4 popiet, 7 lkl 9
Nedėlioja pagal eutartj

(Prie Archer Ava. netoli Kedsle)
Valandoe: nuo 3 iki 8 vaL vakaro
Beredomia lr nedėliomia gagai
sutarti

Alūsų varg. B. Nekrašas mo
kina merginų chorų operetę
“Aš vargų į linksmybes’’. De
dama pastangų, kad merginos
gerai išmoktų, nes veikalėlis
gan sunkus. Dalyvaus suvirš
PAVYZDINGAS BIZ
trisdešimts merginų. Operetė
NIEKIUS
bus statoma balandžio 3 d. JuVasario 8 d. buvo card pa- nior High svetainėje. Tėverty Šv. Juozapo mokyklos sve liams bus proga pamatyti, ka
tainėje. Nors vakaras pasitai- veikia jų dukrelės ketvirtakė be galo šaltas, tačiau Into- dienių 'Ir " Sekmadiefiių vakanių susirinko daug. Mat, va- rais. Jos nesidaužo po gatves,
karo rengėjai Noreikienė dėjo atėjusios į savo svetainę įnokidaug pastangų, kad viskas ge naši, lavinasi lietuviškoje dva
rai pavyktų. Ši moteris yra šioje. Mamytės turėtų pasirūstebėtinos energijos ir begalo piilti, kad jų dukrelės priklau
Yusario 12 — liS dd. — Shegeros širdies. Ji jau nekartu sytų. chorui. Tada, užuot kur boygan, Wiac. (Kun. A. Pet
yra pasižymėjusi gailestingu-'vakarais trankytis, atėjusios
rauskas, M. I. C.),
mo darbe — tikrai seka Šv.-į lietuvių svetainę pasimokin- i Vasario 19 — 25 <ld. — AnElzbietos pavyzdį, nors jos tų gražiai giedoti. Šiam cbo- sonia, Conn. (Kun. A. Petrau
vardas yra Ona. Jos vyras, rui priklauso rinktinių tėvų skas, M. I. C.).
Ignas Noreika yra pavyzdin- dukrelės.
Žibutė
Vasario 19 — kovo 4- dd. —
Aušros Vartų parap., Worcester, Mass. (Kun. A. Cikota, M.
I. C.).
Vasario 26 — kovo 4 dd. —
Athol, Mass. (Kun. A. Petrau- .
Vyskupo P. P. Bučio, M. L C. “KELIONĖ APLINK
skas, M. I. C.).
PASAULI”’ arba kelionė į
“EUKARISTINĮ KON
Vas. 27 — kovo 6 <ld. — 1
GRESĄ AUSTRALIJOJE , su autoraus paveikslu ir pa
M t. Carinei, Pa. (Kun. J. Vait
saulio žemėlapiu. Keliauti aplink pasaulį iš lietuvių gal
kevičius,
M. I. C'.).
tik vyskupui Būčiai tuko. Jis moka savo kelionę vaizdžiai
Kovo 3 — 11 dd. — Pro vi |
aprašyti: Puslapių 244*. Audeklo apdarais $1.00.

č'lu

Dienoms Tel. LAFayotte 6798
Naktimis TeL OANal 0403

GYDYTOJAU tr CHIRURGAS

Office Ptaona

Svetainė buvo gražiai pa
puošta lietuviškomis spalvo
mis. Čia savo gabumus paro
dė merginų choro narės. Prie
sunkesnių svetainės darbų pa
gelbėjo Pelėdų klūbo nariai vaikinai. Mat, visi jie yra bu
vę Seserų mokiniai ir dėl to (
jas užjaučia, o p. Noreikienė
moka prie jauninto prieiti ir
•į- gerų darbų įkinkinti.

Begalo įdomūs Kun. J A. Pauliuko “KELIONĖS
ĮSPŪDŽIAI Jūrėmis, Azoro Salose, Šiaurinėj Afrikoj,
Sicilijoje, Graikijoje, Syrijoje, Šventoje Žemėje, Egipfe,
Italijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Anglijoje, Belgijoje,
Vokietijoje, Lietuvoje.
Knyga spausdinta ant brangios i>opieros ir turi labai
gražių ir aiškių 300 paveikslų.
Kitas taip gražiai ir brangiai išleistas lietuviškas kny
gas begu kam teko matyti. Gražiais audeklo aptaisais.
Kaina tik $2.00,
Kas pirks visas tris knygas sykiu, tai atiduosime
už $3.50.
Naudokis reta proga išpildęs aikčioję priruoštų laiš
kutį tuojaus siųskie mums.

>147 SO. HALSTED ST., C HlGAGU
Faned.. Bared. Ir H u bau 1—>8 vėl

Office: 2643 W. 47th S

FKOspect 10J 8

Įdomių ^veikslų net 48. Knyga turi pusi J87. Audeklo
aptaisais $1.50.

NO. 4»u» cr„ CICERO, 04

Utor., Ketv. lr Fėtn. 18—» »*L ,

Vat: 9-11 ryto 3-4 tr 7-9 vak.
Beredomia po pietų lr Nedėįdlenla*
tik susitarus

Balandžio 30 — Gegužės 13
dd. — Šv. Kazimiero parap.,
Philadelpliia, Pa. (Kun. A. Ci
kota, M. I. #C.).

Visas vakaro pelnas paskir
tas Šv. Kazimiero seserų vie
nuolynui.

KELIO
Kun. Pr. J. Vaitukaičio labui įspūdi įga
NĖ PO EUROPĄ” ir ypač LAISVOJE LIETUVOJE.

dbntibtai

144e

Balandžio 23 — 29 dd. —

Į
lanko Iliglt Sehool, ir duktė- r
Tį Elenutę, kurį dar lanko Sv.
Juozapo pradžios mokyklų. To
kius biznierius lietuviai kata
likai privalėtų remti nes jie
remia savo įstaigas: bažnyčių,
mokyklų ir vienuolynus.

M. L L TUSU
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

Kovo 2H — Bai. 17 dd. _
Apreiškimo parap., Brooklyn,
N. Y. (Kun. A. Būblys, M. 1.
C.).
' ’ ’
'
-

VIAI MINI VASARIO 16

DAKTARAI

Amerikos Liet Daktarų Draugijos Nariai

TeL Ofiao BOUlevard 8918—14
Bes. VlCtory 2643

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai.: nuo 1-8; nuo 6:19

EUDEIKl
OFISAS

JEIGU NORITE DAILUMO IR NEBRANGUMO

4729 So. Ashland Ave.

LAIDOTUVĖSE......... PASAUKITE..........

2 luboa
CHICAGO, ILL.

REPubiic8340
5340 So. Kedzie Avenue
(Neturimo eųryllų nu firma tuo pačiu vardu

Rusas Gydytojas Ir Chirurgas

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų

OFISO VALANDO8:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 Iki 4
vai. po pietų ir nuo 7 lkl 8:89 vai.
vakaro.
Nedėliotais nuo 10 Iki' 12
valandai dienų.

Telelonas MIDway 2880

▼isų chroniškų ligų.

Ofisas 3102 So. Halsted S
Kampas 8 let Streat
Valandoe: 2—4 popiet, 7—9 vai v

Nedėltornis lr tven tad lentele 10—
Ree.:

Office:

PROapect 2011

BEVerly 0081

Dr. JOHN F. RUZIC
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2355 West 63rd Street
▼et: I to 4 lr 1 to I P. M.
Ketv. lr Sekmad. pagal sutarti
Ryto vaL 8v. Krytlaue Ligoninėj
Chicago. III.

Phone: HEMlock 6700

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVI
TcL YARda 0994

R«.l

Tel.

PLAza

8200

VALANDOSNuo 10-13 v. r/to; 2-3 ir 7-9 v.
Nedėldienlals nuo 19 lkl 13 dien

Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs
savo rūpesčius. Pašaukite:

3100

Kapitonai

Specialistas iš

PaMnUaUme kare

Rusijos

GTDO TISAS LIGAS TtRC ĮBII-HIU phi ae Minis »E«IR
KAIS 6SBMKN AJuBlOS lr N KiAf.t d< >m< >s J< »s VRA
Rpeclallkkal gydo llgn pilvą. »a»BH>. U k-t,, ir m,,!...
*'
)©. odos, llgaa, iaizdae, renmafletng, talkon «i -kiminu. Rk.iiRfrm. n«
roja, koedjlmg, gerklės skaudė JI mg ir paslaptinga, liras Jeigu kiti
galėjo Jua mg-dytl. ateikite Oa lr BgMfinraMtė ke
s l’ime k*1' pi
ryti. Praktikuoja per daugeli metų Ir ligydrt tnlutMMlue ligonių Pel
msa dykai
vai.M»Ik>n: K,».|i<- I>,|„ i# o,lando, ryto ik
.Blanda) ir n,v fc »
an tai vakar. N.d*"<,ml» nuo II ryto Iki 1<|

Ketvirtadienis, vas. 15, 1934
T

j pu mušta telegramų į Varnius, VELYKINI EKSKURSIJA
ikad tuojau pribfitų kazokai
Už kiek laiko už Kražių pasi
Kiekvienam lietuviui, ku
rodo dulkių debesis — zovada rittin rūpi grįžti į tėviškę Lie
kazokai atlekia ir... prasideda tuvų prieš Velykų šventes ir
skerdynės, paskui žemaičių pla norintiems keliauti smagiai su
k i mas ir kazokų orgijos.
broliais - keleiviais, siūloma
Toks tai turinys trijų aktų ^nepaprasta proga įstoti eksdramos, kuri bus atvaidinta kursijon laivu “United Ktapo Liet. Kat. Vakarinių Val-jles”, Skandinavų - Amerikos
stybių seimelio, vasario 18 d.,(Linijos laivu, kuris išplauks

C H I C A G O J E

kelioms savaitėms prieš Vel\kų šventes. O, kaip gera pro
leisti šventės tarpe savųjų, sa
vo tėviškėje.
(Adv.l

Vagonų dirbtuvėj dirbamą
dienomis ir naktimis. Seni da
rbininkai pasakoja, kad dar
DU LIETUVIŠKI HIMNAI
nematę tiek darbininkų, kaip
•
dabar dirba. Mažiausia mokes
MINĖS VASARIO 16
Tokia antrašte sausio 22 d.
tis 50c j valandų.
Vilniaus lenkų laikraštis Slo
Žmonėms pradėjus įdirbti,
Federacijos 7 skyrius ren
wo įdėjo straipsnelį apie lie
girdėt dažnų baliukų, bet j
gia iškilmingų paminėjimų Lie
.
tuviškuosius himnus. Straips
Nekalto Prasidėjimo P. A. pa- j iš New Yorko kovo 3 d.
.7,
c_
, i katalikiškos spaudos rėmimų
rapijos salėj, prie 44 ir S, Kairi šį Velykų ekskursija į Lie nio autorius Harjan Beuertuvos Nepriklausomybes suka- j i v . _ x .
i«. Z
labai mažai kas kreipia dėme
k tuvių vksario 15 d., 6:30 vai.
fiekj Avė. Vakaras rengiamas. tavų bus vadovaujama Juozu mann paduoda, visai tiksliai iš
sio. Daugelį turi pavergus be
va k., parap. salėj.'
A. L. R. K. Federacijos Chi-> įfobravičiaus, žymaus operos verstus iš lietuvių kalbos tau
dieviškoji spauda.
Bus graži, įvykiui j»ritaiki
cagos Apskr. iniciatyva Kra dainininko ir lietuvio patrio tos himnų ir tautiškojo jauni
Ijnikas būtų atbusti ir at
nta programa, kurių ruošia se
žių skerdynių 40 m. sukaktu to. P. Babravičius pats važiuo mo Jaunosios Lietuvos s-gos
skirti grmlus nuo pelų.
serys - mokytojos.
vėms paminėti.
ja į Uietuvų ir, kuip visa lie- Į himnų. Autorius pažymi, kad
South Allen šeštadienį, va
Kalbės kun. Jakaitis, kleb.
Be vaidinimo, apie Kražių fuvįvj visuomenė gerai žino, !
Kudirka įliejo į savo eisario 10 d. nušovė sargų ir iš
kun. A. Skripka ir kun Vai
skerdyncs kalbės dr. A. Rakau jjs netik gražiabalsis, bet. dididelės lietuvių tautos prabanko išnešė $20,000.
tukaitis.
skas, Fed. Centro pirm.; ant džiaširdis visiems reikalams, rities meilę ir parodė senovės
V. G.
New Yorkoi laivų statymo dokuose pastatytas naujas J. scenos taip pat pasirodys gy
Vakaro pavyk imu daugiau
kurie kuo nors liečia Lietuvą, galybę, >s kurios šių laikų
ras, kainavęs $3,000,000. Atvaizde laivo į vanA. V. karo laivas
siai rūpinusį skyriaus dvasios
vieji
Kražių
skerdynių
daly

/_ •___
.
’
ar lietuvius.
(žmonės gali sau senutis stiprydenį nuleidimo apeigos
vadas, kun. P. Vaitukaitis, ir
—J*TT
viai.
Taigi,
važiuojant
į
senąjį
^*’s’ t®»p ’r Maironis, sušuko
T77
Įjos
MAINYS UŽDARBIO ISMO - įvyks kova 4 d.,
pirm. M. Siūleikienė.
Įžanga į vakarų tiktai 35c
krajų ant smagaus laivo “U- “Tautai jaunųsias jėgas,” ir
KĖJIMO CWA DARBUOS auditorijoje. Iš anksto visus
Nepamirškite, kad tik 600
Įžanga dykai. Kviečiame vi
nited
States”, smagiam būryj, savo žodžiuose rodo, kad jau
ikviečiame. •A* Vienas rėmėju
tegalės
veikalų
pamatyti,
nes
sus skaitlingai atsilankyti. Ne
neabejotinui turėsite smagią nomis jėgomis reikia sparčiai
Iki šiol susekta nemažai jtiek
tik
tėra
\ietų
salėje.
Pro
pamirškite, vasario 15 d.
kelionę.
vairių suktybių CWA darbuo
žengti- į šviesių ateitį. Liesda
graina
prasidės
7:30
vai.
va
X Vasario 11 d., 2:30 vai. se.
Korespondentė
Tvaikas važiavimo geriau mas dar Kudirkos “Lietuva,
kare.
Komisija
popiet, p. Zalatoriaus studijoj,
Įvairūs politikieriai už kysias, nes laivas išplauks kovo tėvynė mūsų,” autorius nuro
Šv. Kazimiero Akad. Ržmėkurt randasi adreso 700 W.;sin8 įtraakdav0
drangy
3 į Kopenliagenų, o iš ten, b” Į do, kad eilių minties gilumas
119 St., Akademijos Rėm. drjų
dr-jos
centro
mėnesinis
susi nedirbančių CWA darbuose
sustojimo, plauks į Klaipėdų ten esųs toks didelis, kad var
jos 7 skyriaus nutraukta pa pavardes į iSmokėjimo
įvyk., ketvirtadienį, vataip, kad į senų krajų nuvyk giai kur kitur begalima būtų
veikslas Ak. Rėmėjų leidžia šus ir kadangi algos čekiai sario 15 d., 7:30 vai. vak., vie
KARO LIEPSNOSE IR GIN site viduryj kovo mėnesio, tik tai ras^mai knygai, kurioje bus pa
nuolyne.
būdavo išsiuntinėjami .paštu,
KLŲ ŽVANGESYJ
minėta 15 metų sukaktis nuo
PARSIDUODA namas lietu
NAUJA LIETUVIŲ RADI
šios suktybės praeidavo nepaSusirinkimas iškeltas iš se
vių
kolonijoj. Gerame stovyje.
Parašė kun. Antanas Pet
PAMATYKITE SAVO AKI dr-jos įsikūrimo.
JO VALANDA
• stebėtos. Ir taip tie politikie- kmadienio svarbių priežasčių
Neseniai pertaisytas. Kaina
* MIS LIURDĄ
C. Ais rašinys.
X Vasario 18 d parapijos rįnj gaudavo dykai valdžios dėliai. Prašomo visų skyrių rauskas, M. 1. ....
Nuo ateinančio sekmadienio,'pr;ejnaina greitam pardavisvetainėje Moterų Sųjungos , , pinignj,
atstovių skaitlingai dalyvauti,kuns
lo,lk" 6j0 P1“ vasario 18 <L, prasidės naujaĮ,nuj Rašykite arba vpatiškai
kuopa
rengia
jaukų
vakarėlį
I
/ Sekmadienį ir pirmadienį,
peš šis yra paskutinis sns-nias d*ęlra!^l
raugų , buvo a lietuvių radijo valanda. Tęsis p: siinatykite su:
Aiomis dienomis Cook aps.
15 minutų, nuo 8:45 iki 9 vai.
vasario 18 ir 19 d., Visų Šven pagerbimui M. S. Centro dva
pricS centro vakarienę. Turi-.1““’ lnb’i
i,kaltytL
G. F. LaPINSKA
CWA darbų administratorius
ryto,
iš
stoties
WCFL.
Tuos
tų parap. svetainėje 7 vul. va sius yado kun. A. Linkaus.
c o “Draugas”
me ir dangina darbų. Valdyba
Skaitydamas patčmijau, kad
Lient. Col. Dan I. Sultah pa
2334 So. Oakley Avė.,
kare Ą. Peldžius rodys kruta- Bus užkandžio ir graži prog
I autorius vaitojo gyvų lietuvių programus duos kas sekma
dienį F. Červinskas neapribo
keitė šių išmokėjimo tvarkų:
Chicago
muosius paveikslus vardu —j rama. Be to, bus svečių iš kiMėnesinis sufsir|pkimas A- kalbų, surinktų jš beveik \ isų tų laikų. Užtikriname, kad pro
dabar darbininkai savo užda“Liurdo Stebuklai”. Kas a- tų Chicagos kolonijų ir kal
menkos Legijono,. Ansiliary IJt’Auvos kraštų. Tokie rastai gramai bus įdomūs ir smagūs.
GERA PROGA lietuviui bat i bius gaus darbe.
teina šių paveikslų pamatyti, bėtojų. Prašome visų skaitlin
Darius - Girėnas lįųt No. 27t|iietuvh! sPn,K,°je yra reteny(rberiui. Moderniškai įrengta
tas viską pamato kas dedasi gai dalyvauti. Pradžia 0 vai.
įvyks šį vakarų, yĄsario 15 d- *>ePAKVIETIMAS
barberinė geroj apylinkėj, ge
IŠ ALTASS VEIKIMO
, Liurde — toje šventovėje, kur vakare. įžanga 35c.
7130 vai. vak. Yjjškos svetaiReikia pripaziųti, kad kun,
Širdingai kviečiu visus Chi rai išdirbta biznis. Pigiai. At
apsireiškė Šv. Panelė sv. Benėję, 2419 W. 43<4 St.,Prašo- j A. Petrauskas, M. I. C., yra
X Vasario 18 d. vestpulmacagos
ir apielinkinių miestelių sišaukite: 6351 So. Artesian
Reikalingu sukelti $15,000
rnardetai 1858 m. Šios Filmos, niečiai skaitlingai vyks j Liet.
ma visų narių atsilankyti, nes talentingas rašytojas ir kad lietuvius, draugus is senus pa Avenue.
uirias A. Peldžius rodo, tai Katalikų Vakarinių Valstybių
Antrad. (vasario 13 d.) va yra daug svarbių .dalykų svar-; «iau ne P‘nnU sykį pasirodo žjstamus atlankyti mane mano
biznio vietoje. Užlaikau dide
įėra kok is vaidinimas, bet y- seimelį, kuris bus Nekalto Pra kare, Universal Club patalpo styti, ypač apie.Lqiūąų bunco dienrašty su savo plunksna,
GERA PROGA
t ik ros nuotraukos iŠ pačio sidėjimo P. Šv. parap. salėj. se įvyko pirmasis, naujai pa ir card party, korį įvyks vasa- • Mano supratimu, labai gera lį pasirinkimų. Visokių degti
Esn
priverstas
apleisti savo
nių; visokių rūšių vypo ir
cdo.. Kiekvienom katalikui
fletų.
Paieškai!
gčrų
rendorių,
X Gerbiamieji, remkime tik pildytas ALTASS valdybos su rio 22 d., toj pačioj vietoj*
alndėms.
ir naudinga būtų, kad kun. A. alaus. Pristatome
■ v."
veria pamatyti. Įžanga 25c., «avo biznierius. Vadinasi, tuos
kurie prižiūrėtų man visų na
sirinkimas.
Po susirinkimą įvyks tona- Petrausko raštai būtų sutrauDovanos visiems atsilanknmų. Rendų atiduosiu pigiai.
Matęs biznierius, kurie remia para
mi i kailis 10c.
Svarstyta daug svarbių reL gus “sūdai”.
1
Valdyba kti į knygų, kuri supažindin siems.
Savininkas: 4709 West 12th
pijas, katalikų spaudų, drau- kalų liečdanČių sukėlimų rei
•
41
tų mus, amerikiečius, ypač ku
Jftsų ŽYDUKAS patarnaus Place, Cicero, UI. Pirmos lu
Grįštn senieji laikai.
, gijas ir kitas katalikų įstai- kalingųjų finansų J. R. Janu
Šv. Marijos mergaičių soda rie esame Amerikoje augę, su jums mandagiai.
bos.
Rvtais matai žmones iš vi- gas. I^aboi liūdna, kad kai kū šausko skridimui finansuoti.
Tieijoa Chicagos Jpš’krities mė gyva lietuvių visos plačios
* Reikale esant, atsiminkite
pu pakampių traukiant į Pull- rie lietuviai eina pas syėtihiĮmintų pranešimų apie atli- nesinis sudrinkiipas įvyks šį Lietuvos kalba.
žydelį.
man Car Sliop — vagonų dir- taneius, ar žydus biznierius, ktų ir trumpoje ateityje mimą j vakarų, Dievo Apvaizdos pa
Tokia knyga būtų vadovė
ADV0KATA8
btuvėn, Caliunet. ir į Sherin kurie nei vienu centu nepri tomų darbų stovį darė pAts rapijoje, 18th ir Union Avė.. liu gyvos lietuvių kalbos ir NATHAN KANTER
«.
105
W.
Monroe St. prie Clark
AVilliam dažų dirbtuvę, taip sideda prie palaikymo mūsų lakūnas.
taptų naudingu pridėjimu prie
KTAte 1UO
Telet<
8 vai. vakare.
4707 SO. HALSTED ST.
Valandos • ryt* Iki tpoplst
Valandos
pat Calumet.
įstaigų ir daug prasčiau pa
neturtingos
mūsų
literatūros
Išrinkta kelios komisijos su
Visos sodalieijos, kurios pri
2201 W. Cermak Road
tarnauja, negu lietuviai biz organizavimui Chicagos lietu klauso Apskričiui, atsiųskite
Tel.: YARds 0801 .
Adv. N. Valasina
Panedėllo. Berodo* fr PAtny«oc
vakarais < Iki •
nieriai. Noriu paminėti čia vie vių kolonijose lokalių komite savo atstoves, nes yra daug
Telefonas OAMal IIH
ną biznierių T’umonį, kuris tų, surengimui rinkliavos Clii svarbių dalykų, kurie tnri bū
Namai: 6450 S. Rockwell St.
K A U R A I 1
Utarnlnko, Ketverto Ir Bubatoe
K A V R A I t
pristato labai gerų anglių ir cagos lietuvi joje ir kitiems da ti svarstomi if rin|tai vyki-,
Vakarai* 7 Iki •
Savininko*
parduoda
JMPOR.TFONmpkalnuojamoa spalvos Kytų
Telefonas REPoblIe MOO
pigiai. Be to, p. Tumonis žy- rbams.
narni.
» Onuks ir Onuks TVS ftil’J ncnr-Cnas *25 — Shlvas $1*—*20 — »«12 Chlnrsc MS —
•«13 llokhar*
Pilkais seklyčios selas «». Valgomo, mieeaiRO kam
1 miai remia katalikų pampi jas,
ALTASS turi sukelti $15,Crane Coal Co.
bario >w-tal. maie-nl
Pritaikinsiu Irf-ngvivt lftmokėj:nMis. H228
spaudų ir draugijas. Jo adre 000, kad tinkamai aprūpinus
MARVIiANn AVĖ. Pirmas apartmrntas.
5332 So. Long Avė.
sas: Tumonis (’oal Co., 12132 Lituanica 11 tolimajam skridi-!
Chleago. III.
Union avė. tcl. Pull. 8296. • mm.
A.
Rup.
NsHlruptnlt
nlefAJI
PERKAM
INSURANCE
mu.
pleiskanomis
UŽPUOLIKAI
SUMUSt
I*b*r1rnala spuogai*
NOTARY
Lietuviškus
Artinasi “Kražių skerdyDRAUGAS’
IIAUDANSKI
kltala od<N> oeparumaln.
Tik
________
nės”. Susirinką, žemaičiai paKatrie perkate anglis IS dral
B0NU8
PUBLIC
fa a k ryrtant) antlMspttk* Zanary—
vėrių, siųskite Juos j ORANF
Katalikiškas!
snnfua.
Apliek na*.
tto.. »•«..
Grįžus iš darbo Užgavėnių kaitomis dienų 5r naktį sanCOAL CO. Gausite retesne*
R E A ti E R T A T E
anglis, ut mažiau pinigų
luto.
Lietuviškas!
vakare, Pranas Liaudanskis K°.ia bažnyčių; atvyksta spran
Pncnhontas SI. R. liktai $7.00
SIUNČIAM PINIGUS J LIETUVĄ
tonas.
Patriotiškas!
buvo užpultas ir sužalotas. Dr. n'nkas su urerininkais; persL A I V A K O R C I V A « E N T U R A
PRISIRAŠYKITE J MORŲ BPUIJCĄ
Teisingas!
I C’M < d
i C? PiTAT I o N s
Žmuidzinas netaimingųjį np-įkaitė gubernatoriaus įsakymų,
TEISINGUMU
PAM ATI'GTAB
RIZNIH
žiūrėjo ir nuvežė į Šv. Povilo,
uždaryti, žemaičiai
2608 WEST 47th STR.
Tel. LAFayette 1086
ligoninę. Giminės ir pažįsta-’nenori nci klausyti. SphaunlnGeriausios Anglys Už
mieji prašomi netaimingųjį o-l kas muša telegramų į*Kaunu
Žemiausias Kainas
plankvti.
1
KlinkenbengUi, kuria vi-

Iš ŠV. KRYŽIAUS PAR
T0WN OF LAKE

ŽINIOS Iš šš. PETRO IR
POVILO PARAPIJOS,
WEST PULLMAN

naujTenosTvisu

SKAITYTOJU BALSAI

ŠVENTŲJŲ PARAP J

ROSELAND

-r—ę—

JOHN B. BOROEN"

ARTINASI “KRAŽIŲ
SKERDYNĖS" ‘

žemo

•oclety’s favorite
Tik atvyniokite ketvlrtalnlftk*. balt*
kaip
snleR*
“Phtladfllphtn’, Brand Cream
Chee*e — duokite J) kaipo
u&kand) nu mnrmaUadomlv.
kėkalukals Ir kava! “Phllsdelphla'' darytas U saldf.los
krietlnCs. rrynas. Ir dsiikatnlu-aknnln. Labui sotinantis,
yra labai na u d foras valkuClama Valgykite JJ tankiai!

Fmh
fcnln*

e

In tMs 3 aa

Ntut tM tn Mh

A. BERŽYNSKIS

_____________ jukų metęs tuojau atvažiuoja į’

BANKIETAS PONIAI NAU-' Krftž‘«R- įmonės prašo gnberSEDIENEI PAGERBTI
natoriaus, kad paliktų jiems
bažnyčių, kad siųstų telegraTyliai, kukliai, bet tikrai
mų pačiam carui, pagaliau
Šv. Kaz. Akademijos rėmėjų žmonių tarpe prasideda kursdraugija Centrui vadovaujant I tymas — išvaikyti earbemius,

rengiasi prie 15 metų draugi-.
jos srfkakties, prie p. Nausėdienfs 15 metų draugijoj pir-.
mininkavimo bankieto, kuris

kurie, it kokie plėšikai, apnyko šventovę. Gubernatorius pa
sislepia bažnyčioj ir neva rašo prašymų carui, o tuo tar-'

TUMONIS COAL CO,

BIRCH TAVBRN

12132 UNION AVĖ.

Ši naujoji vieta labai gražiai išpuošto ir modemiškai
įrengta. Užlaikoma gardus alutis ir skanūs užkandžiai.
Simpatingas patarnavimas. Užprašome visus lietu
vius pas mus atsilankyti.

Chicago, III.

e

2555 WEST 63rd STREET
(arti Rockwell Street)
Telefonas REPUBLIO 4544

Phone PULlman 8296
Dabar laikas prisipirkti
anglių dėl žiemos

Rea. 10742 S. Wabash Avė.
Phone PULLman 8092

