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DR. WRTO UUDYMAS 
YRA PAKANKAMAS

KAS BUS DAROMA SU, 
VAIKU GROBĖJU

Pereiti} sekmadienį popiet 
dingo Dorette Zictlow, pustre
čių metų amž. mergaitė, 1942

U)S ANGELES, Cab, bei. 
11d. — Juozas Jonušas per
žiūrėjo IJtuanica ,11, ją rado

Juliuos, Bielskis, buvęs IJetu- 
vos konshlas Xew Yorke. Da-!
bar jis gyvena Los Angeles

NA MOKAMAS DIDELES ALGAS
Sako, kompanijų vedėjai to 

yra užsipelnę
NEVY YORK, bal. 11. —(karališkų prezidentui Grace 

skirtų atlyginimų. Girdi, Gra
ce be galo daug dirlięs kompa
nijos gerovei. Tad pastarajam 
susirinkime buvo reikalo ir 
Schwabp nuopelnis aukštinti. 

Ir kada kompanijos viršinin

Betlileliem Steel kompanijos 
šėrininkai turėjo metinį, susi
rinkimų Newark, N. J. l*irmi- 
ninkavo kompanijos preziden
tas E. G. Grace. tfAirektorių 
pirmini..!. ) C. M. Schvvabo ne
buvo. Prezidentas Grace pra- kai žeriasi milžiniškas paja-

WASHINGTON, hal.ll.—
_ RYMAS, Imi. 11. — šventa-įDr. \Virtui, kurs vakar kon- 
sis Sostas daug susidomėjęs' K"™ komitetu* liudijo apie 
įvykins Vokietijoj, kur vokie-i'‘sn,a^n1 komiteto Central ave. Kaimynai,
.. . . . • ■ 1 pirmininkas patarė grįžti na- vaikai ir policija išieškojoetai protestantai jau ima ne- . . .. 1 ... . m., ..1110 — j Garv, Ind. Ja.11 pra- apylinkę ir nera.:o. I ik šio 

nešė, kad jis daugiau nereiks- • antradienio pavakarėje jų pus 
lingas. Į j gvvę rado kiti vaikai apleisto-

Ateinančių savaitę komite-įje ledaunėje, 1780 Mihvaukee 
tas |»ašauks išklausinėjimui še • ave.

Rasta antrajam ledaunės 
aukštb. Paimta į Šv. Elzbie
tos ligoninę. Ypatingomis 
priemonėmis ji atgaivinta, betA
rvtn mirė.

(pasitenkinti savo suirusiu re-
Ilginiu stoviu ir tariasi grįžti 
katalikyhėn. Nes tik tuo bildu 

’ jiems* bus galimvbės apsisau-
gon atvyks ponkMiktoj. Drau , kai ryt vakare, St. Agnės «.-!Roti „„„ pa!<in.jįkillm,io 

-ge skrenda <lu garsūs lakūnai;lėj (prie Archer ir Rockwell) njIT0 \
— Wlley Post ir pulkininkas įvyks laimi įvairius lietuviui’ - , “smagenų trpsto

Kas link 603 vokiečių pro-

puikiame stovyje, šiandien: mieste.
upleicžia Ix>s Angeles. Cliiea-! šia proga norime priminti.

Arthur Goebel. Los Angeles 
lietuviai turėjo progų susitik
ti su drąsiu lakūnu, pamatyti 
gražius lėktuvus ir sukėlė 
$74.00 antrojo skridimui tik
slui. (Vėliau pažada sukelti 
daugiau pinigų.

J. fitelakis

šis jo, dr. y ĮVirto, išvardytus
narius.

nešė, kad Schwabas, gydytojų 
patariamas, išvyko į Europą. 
Sako, jis labai nusidirbo ir

mas, darbininkai ko pigiausia 
apmokami ir teisinamasi tuo, 
kad kompanijos biznis mažai

ir reikia atgauti jo sveikatai ■ gerėja, kad pereitais metais 
lygsvara. i turėta apie 9 milijonai cole-

Žymi 'dalis šėrininkų reiškė rių, o 1932 metais net arti 20 
j nepasitenkinimo ir protestavo I milijonų dolerių nepritekliaus.

sporto (profesionalų kumšt i-1 ^aanuK vonę^aų pro- Kongreso demokratai atsto 
ninku ir ristininkų)’ vakaras, Į testantų dvasininkų, kurie no- vaj ^„^3^ kad dr. Wirto 
kurio pelnas eis antrojo skri- -r* urmu grįžti Katalikų Ba- Hndijimas, kai “smagenų r't* mil*’
dim„ naudai. Rungtynėse dn-|«“"*• “*<“8 UŽ *"**• «

kitn pereinančių katalikyhėn 
žmonių

Šią telegramų prisiuntė igįraš.).

lyvans žymiausieji Chicagoj 
kumštininkai ir ristikai. Ir 
Chicagos didieji dienraščiai 
apie tų įvykį gana plačiai

■ ■i".« uinui MUiv «
iš leJtoonės per langų išlindo j ^omPanU°8 
fleorgi Rogalnki, 13 motų I reitais m<>t,,is direktorių pir-

I a a 1 r u ■> , Va l-» «« u l/lUVl.A I»o4

VIS dmkmit JAiMiiy
PEREINA KATALIKYBĖM likę sąjungų. Visos Organiza

cijos pasižymi savo aktyvumu.
Didžiausia atsivertimų pa

žangai kliūtis yra vykdomas 
įstatymas Travancorc valsty
bėje. Tuo įstatymu varžoma 
katalikams statyti bažnyčias 
ir steigti kapines.

TRtVANDRUM, Pietų In
dija (per paštų). — Nuo 1930 
m. rugsėjo wen."20 fl., tokia ka 
talikų Bažnyčion atsivertė ja
kobitų klaidatikių arkivysku
pas Ivanios ir vyskupas Teo-• e
philos, iki šiolei katalikyhėn 
priimta 10,917 jakobitų Tri- 
vandram arkivyskupijoj.

Svarbiausioji Rymo link 
pasireiškusiu judėjimo prie
žastis, tai sėkmingas į jako
bitų bažnyčios šviesuomenę 
atsišaukimas. Universitetų

VALOMI KLAIPĖDOS 
VOKIETININKAI

Neseniai Valstybės saugu
mo organai išaiškino, kad žy
mios Klaipėdos vokietininkų 

baigusiųjų 19 asmenų priimta partijos tikrai dirba priešval
katalikybėm Tai didis laimė
jimas. Be to katalikyhėn pri
imta apie 2,500 protestantų, 
kurie seniau iš pagonybės bu
vo atversti protestantizmam

stybinį darbų. Pasiremdami 
tautai ir valstybei saugoti 
įstatymu, Lietuvos teisingumo 
organai Klaipėdos vokietinin
kus pradėjo tardyti. Tardy-

Atverstieji nerado ieškomos mas parodo, kad vokietininkų
tikrosios šviesos ir pagaliau 
nusprendė pereiti katalikyhėn.

Trivandrum arkivyskupijos 
ribose gyvena apie 395,986 
jakobitų ir protestantų, o pa
gonų ir musulmonų yra apie 
2,m,096.

Šios arkivyskupijos jakolri- 
tai katalikai turi 46 mokyklas, 
kurias lanko 3,044 bernaičiai 
ir 2,727 mergaitės. Kristaus 
Sekimo kongregacijos seserys 
vienuolės įsteigė vidurinę mo
kyklų mergaitėms. Maldingų
jų vyrų ir moterų sųjungos

PASPRUKO 4 KALINIAI

ROCK ISLĄND, Ilk, bal. 
11. — Iš vietos apskrities ka
lėjimo pabėgo keturi kaliniai 
sunkiai-apdaužę kalėjimo sar
gų. Pabėgu pasivogę automo
bilį.

Šerifas tuojau sudarė gin
kluotų vyrų kuopų ir leidosi 
paskui pabėgusiuosius, prieš 
tai pranešęs aplinkinių miestų 
ir (miestelių policijai.

KUBA PASKELBĖ SAVIh 
SKOLOMS MORATO

RIUMĄ
HAVANA, Kuba, bal. 11.

— Kubos vyriausybė paskelbė 
savo užsienių skoloms dviejų 
metų moratoriumų.

Moratoriumas liečia apie 50 
milijonų dol. skolų. Kuba ne
turi pinigų.

SOVIETAI NEMANO MA
ŽINTI GINKLAVIMOSI

veikėjai visų laikų turėjo la
bai glaudžius santykius su 
Vokietijos smogikais, visame 
krašte rengėsi prie ginkluoto 
sukilimo. Per kratas pas įtar
tinus asmenis buvo rasta gin
klų, atsišaukimų nukreiptų 
prieš Lietuvos valstybę. Ai
šku, kad tada Klaipėdos vo
kietininkų vadus palikti lai
svėje buvo negalima, nes tai 
yra pavojinga valstybės sau
gumui ir vidaus tvarkai.

Lietuvos teisingumo orga
nai, turėdami aiškins tardymo 
davinius, įsakė svarbesnius 
Klaipėdos vokietininkų vadus 
— dr. Neumanų, von Sasų ir 
prokurorų von Roppą suimti 
ir pasodinti į kalėjimų. Be to, 
paaiškėjo, kad ir kai kurie 
Klaipėdos krašto autonominės 
valdžios policininkai ir valdi
ninkai taip pat dalyvaudavo 
priešvalstybiniame darbe. 
Tas, žinoma, teisingumo orga
nams dar labiau sunkina tik
rųjų kaltininkų suradimų ir 
tieson patraukimų.

ŽENEVA, bal. 10. — Sovi
etų Rusijos atstovas Boris 
S^ein pranešė nusiginklavimo 
konferencijos vairuojančiam 
komitetui, kad bolševikai ne
mano mažinti ginklavimosi, 
kaip ilgai to nepadarys japo
nai. Japonai gi laikosi tokio 
pat nusistatymo.

DAR APIE SANKALBĮ 
PINK KARALIŲ

————aR“~^———
BUKAREŠTAS, bal. 11.— 

Rumunų laikraščiams vis dar 
uždrausta paduoti žinių apie 
susektų, sankalbį prieš karalių 
Karolį ir kitus vaidininkus. 
Sankalhininkai planavo kated
ros susprogdinimą išnaikinti
visus karaliaus namiškius ir *
ministeri ns, užimti karaliaus 
rūmus ir kraštui pastatyti dik 
La torių.

Be kitų suimti dar ir trys 
karaliaus rūmų sargybos na
riai, kurie įvelti į sankalbį

Vedami ko plačiausi tardy
mai. Kaskart vis daugiau 
įtariamųjų areštuojama.

KONGRESAS LAUKIA 
PREBDENTO .

JAPONŲ KARO MEISTE
RIS ATSISTATYDINA

TOKIJO, bal. 11. — Karo 
ministeris gen. S. Hayaši pa
reiškė noro išeiti iš ministeriu 
kabineto.

To priežastis yra ta, kad jo 
jaunesnįjį brolį, buvusį šio 
miesto majorų, už suktybes tei 
smas nnliaudė 10 mėnesių ka
lėti.

WASHTNGTON, bol. 12. — 
Kongresas turi keletu svarbių 
bilių, kurių negali stumti pir
myn, pirmiau- neatsiklausus 
prezaJento Roosevelto.

Kongresas laukia jo grįž
tant iš Floridos. Praneša, kad 
gal ryt°J prezidentas bus Wa- 
shingtone.

amž., 1863 No. Oakley ave. 
Apie tai pranešė policija ir 
Rogalski suimtas.

Jis išpažino, kad mergaitę 
nuo. namų nusiviliojo, žadėda
mas jai nupirkti “aiskrimo.” 
Nuvedė jų į minėtų ledaunę, 
ten antrajam aukšte išrengė 
ir terastgnt paliko ant šiuk
šlių. Knninališkai jos nepuo
lė • it pats nuėjo namo. Tik 
antradienį jų ten aplankė if 
rado sustirusių, jos negelbėjo 
ir vėl paliko. Neužilgo apy
linkėj buvę kiti vaikai susido
mėjo Rogalskio lan k i mosi, įlin 
do į vidų ir ten rado pamestų 
mergaitę.
oftuimtas Rogalski klausia

mas, kokiais tikslais jis ten 
nuvedė mergaitę. Atsako, kad 
jis nežinųs.

Pranešta, kad bus patikri
namas jo protas. Jei bus ra
stas Rveiku, bus traukiamas 
tieson kaipo paprastas žmog
žudys.

Policija pranešė, kad perei
tų rugsėjo mėnesį G. Rogalski 
bnvo suimtas už mažų mergai 
čių nžkabinėjimų ir kokį laikų 
buvo laikomas jauniklių nusi
kaltėlių namuose.

mininkui Schwabui išmokėta 
250,000 dol. algos. Tai negir
dėtas daiktas šiais ekonominio 
krizio laikais.

Prezidentas Grace cnergiu-

ma dividendų, gi apie papras
tuosius serus — nėra nė knl- 
bpR.

Ši kompanija gali būt ge
riausiu pavyzdžiu, kaip netei
singai paskirstomi turtai ir 
pelnas. Nyki mažuma turi vi

gai gynė Schwabui mokamų i sko perdaug, apsikrovusi di- 
didelę algų. Girdi, seniai! Sch Heliais jnrtais, gyvena didžįau 
wabas pusdykiai dirbo kompa- j šiam pertekliuje, o daugumo, 
n i jai. Juo nuopelnai kompa-. nors per dienų dienas sunkiai 
nijai esu taip dideli, kad už ’ dirba, nieko neturi, skursta i j 
tai pesų galimybės jam atly-|dažnai net badauja, 
ginti pibigais. Prieš šių neteisybę KataliA

Graee turėjo priežasties gin kų Bažnyčia kovoja. Imasi 
ti tų didelę algų. Pats Grace prieš tai kovoti ir krašto vy-
1929 metais gavo iš kompani- i riausybė. Dėl to šiandien ji 
jos 1,623,753 <dol. bonusais, o ir puolama ir kaltinama už
1930 metais — 1,015,591 j dol. jos radikališkas” pažiūras, o 
Tada direktorių pirmininkas prezidento patarėjai vadinami 
Schv’abas karštai teisino tų | net “smagenų trustu.”

ORAS KAITALIOJASI

Vakar kone per dienų sni- 
guliavo. Temperatūra buvo 
nukritusi iki 36 1. Oro biūras 
tuoj pranešė, kad audra su 
sniegu vos nepakliudė mūsų 
miesto. 0 iš vakaro tas pats 
biūras nieko nežinojo, kad 
ateina audra. Skelbė, kad bus 
debesuota ir šilčiau. Pasirodė 
kaip tik atvirkščiai.

PRANCŪZAI DAUGIAU 
IMA DOMĖTIS 

' LIETUVA
Lietuvos - Prancūzų santy

kiai vis darosi Širdingesni.
Norima sudaryti tokių preky
bos sutartį, kuria pasirėmus 
Lietuva galės išgabenti į Pran 
cūzijų savo gaminių.

Prancūzoee paskutiniu metu 
pastebimas didesnis susidomė
jimas LietnVa. Gauta žinių, 
kad viena prancūzų bankinin
kų grupė nori duoti Lietuvai 
stambių paskolų, iš kurios 
tam tikra daliR, išviso apie 
P/fc mil. aukso frankų, numa
toma skirti Klaipėdos kraštui,
patobulinti transporto ir pra-] PLATINKITE •'DRAUGĄ

SENATAS DIDINA 
MOKESČIUS

WASHINGTON, bal. 11. — 
Senatas 43 -balsais prieš 36 
šiandien pripažino senato
riaus Couzens bilių, kuriuo pa 
didinami 10 nuošimčių mokes
čiai už pajamas per vienerius 
metus.

DOVANA ANTAKI ,
' SMETONAI

Daugelis kraštų ypatingai 
nusipelnu8iems Valstybės vy
rams tautai kų nors žymaus 
dovanoja! Uetuvių tauta savo 
prezidentui Antanui Smeto- 

? į nui, pačiam gimusiam ūkinin- 
1 * ko šeimoje, jo amžiaus 60 me

tų sukaktuvių proga, nori pa
dovanoti didelį ūkį jo gimtinė
je — Užulėnio kaime, Ukmer
gės apskr. Dovanai įteikti 
jau sudarytas komitetas, ku-■ * * 4 w C — * <
ris netrukus išleis 20,000 bonų, 
kiekvienų po 5 litus. Tuo bū
du bus sudarytas 10O,OOOT litų 
kapitalas, už kurį Užulėnio 
kaime, prie gražaus Lėno eže
ro bus Antanui Smetonai nu
pirktas ūkis. |

VOKIEČIAI KOVOS PRI 
ŽYDUS IR BOLŠEVIKUS
BERLYNAS, bal. 11. — Vi 

sos vokiečių prieškomuni 
nės organizacijos susiliej 
krūvon it nusprendė .vesti 
vų prieš žydus ir bolševikus 
Nauja bendra vokiečių orį 
nizacija vadinasi Antikor 
t e m.

Vyriausias jo vadas dr. 
Ehrt pareiškia, kad šiandį 
Rusiją valtty daugiausia 
dai. Komisarų ir agentų ti 
pe didžiausias nuošimtis 
žydai. Jo nuomone, bolševi 
mų tegalima išnaikinti tik 
vojant prieš žydus visam pa* 
šauly.

APIPLĖŠĖ

, PARKŲ SUJUNGIMAS 
PRIPAŽINTAS

Antradienio piliečių balsa
vimu didele dauguma balsų 
pripažintas sumanymas , su
jungti krūvon — vienos valdy
bos žinion, visus Chicagos mie 
sto ir apskrities parkus ir par 
kučius.

»•

KAUNO MIESTO BIUDŽE
TAS SIEKIA 93 MILIJONŲ 

LITŲ
Visos Lietuvos savivaldybės 

metinius biudžetus pačios nu
stato ir siunčia vidaus reikalų 
ministeriui patvirtinti. Kai 
kurių miestų savivaldybės šių
metinius biudžetus jau tnri pa 
tvirtintus. Laikinosios sosti
nės Kauno biudžetas šiems me 
tams nustatytas 9,000,477 litų 
sumai.

Trys plėšikai pagrota- i r a, 
plėšė pinigų mainybos, 3b 
West 63 gat,mavininkų F. 
Andersonų, kurs grįžo iš B 
te Bank of /Clearing sn 3, 
dolerių.

ORAS
CHICAGO TR Al 

KĖS. — šiandie nmna 
saulėta diena; ne taip 
šalta.
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viLNifečiŲ Vargai
’ U«S. . '

’ V.m T1- ' ■ » - r * •/*.*> . 3 .
Vilniaus spauda ir visuomenė susirūpi

nusi ne tik siaučiančiu badu, "bet ir šriėtlfhū
• ' Ae *** a' li

bfikle visame Vilniaus krašte. Spauda kvie-| 
čia visuomenę susirūpinti privatinių mokyk
lų steigimu, nes valdžia kraštų mokyklomis 
aprūpinti nepajėgia. Anot “Tsb.”, žmohės 
geriausiai įtikina škaičiai, tad tegul jie pie
šia niūrų tikrovės vaizdų. Nė prie vienon mo
kyklos nepriskaitytų vaikų skaičius, prašoka 'kštosios religijos esmę, tačiau 
8000. Ašmenos aps. bemokslių,vaikų yra 540, netiesioginiu būdu Kristus nu 
Braslavo — 800, Pastovų — 630, Vileikos — statė kultūrai kryptį. Kristus

tūra, kaip-žmogus tnri gam- tūros — radijo, elektros,, te 
tos jėgas įveikti^ kaip ir ko- chnikos 4‘stebuklų” amžiuje, 
kias meno vertybės kurti. Prie tačiau pastaruoju laiku y pa
žastis supraittajna: Kristus a- čiai jaučiame, kad mums ant 
tėjo ne k uitu rok mpkyti, Bet
žmonių sielų gelbėti ir aiškiai 
pasakyti, ko Dievas nori iš 
žmogaus, kad jis būtų vertas 
amžinosios lain^š<j>omirtinia- 

me gyveni rup. Kultūrinės kū
rybos reikalai neįeina į aprei-

950, Dysnos — 1050, Švenčionys — T$40, Vil
niaus — Trakų apskr. — 2280. Tų 8000 vai- 
kų dalis lanko mokyklas, toliau kaip per tris 
kilometrus, dalis niokosi namie ir dalis nie-i vaizdo vardo, ir kaip jų sau- 
kur nesimoko.^ A t menant ir šias tris aplinky-Įgot ir valyt nuo/nuodėmes pu- 
bes palieka dar apie 6000 vaikų be mokslo, rvų. Tuo būdu. Kristus nuro- 
šiai verktinai būklei pašalinti reikia mažiau- dė, kas turi sudaryti žmogaus 
šiai 100 vienklasių mokyklų. ; sielos turinį, kuo turi žmogaus

Lenkijos valstybės šių metų biudžetas s*e^a gyventi i»<) kur ji- £un 
jau priimtas, tačiau mokyklų lėsbs nepadi-1 Mfcvo jėgomis veržtis,
dintbs. Vilniečiams lieka viena išeitis — kar- P^ko mums laisvę^ savo 
štai prašyti visuomenę, kad ji susidomėtų18yvenrinu ir darbais veržtis ^ir
mokyklų bailu Vilniaus krašte. ^en’ krur bloga^ žema, negar

binga ir pražūtinga.

Kai žmogus elgiasi taip, 
kaip Kristaus įsakyta, jis tuo 

Tsb.” praneša, kad verslas Lietuvoje pačiu savo sielų kultūrina, sa- 
*ve( kelia nuo žemės į .dangų, 
nuo gyvuliškumo per žmoniš
kumų į angeliškumų. “Žmo-

nurodė būdus, kaip žmogus tu
ri saVw sielų kultūrinti, kad

galvų kabo dalelės nelaimės 
— ir pasadllnis karas ir pa 
saulinis bolševizmas. Karus 
ir revoliucijas žmonės daro sa
vo rankomis ir savo valia jr 
daro bloga ne vien kitiems, 
bet ir sau, nęs nei dideli ka
rai nei didelės revoliucijos nie
kuomet žmonijai gerovės ne
atneša. Taigi žmogaus protas 
yru išdidus ir galingas^ tačiau 
nepajėgia taip gyveninio su-

na nesantaika, neteisybė, be 
galiniai kivirčai ir kruvinos 
kovos žmonių tarpe. Išviršinę 
kultūra negali žmonių išgelbė
ti, jei tik trūksta jai išvidinės 
kultūros, arba sielos tobulybės, 
o kaip pasiekti išvidinės kul
tūros, arba stelos tobulybės, j 
tai atsako tik Kristaus molo- 
las, Kat. Bažnyčios saugoja 
mas, ir tas atsakymas yra vi 
kiškai teisingas, tinkamas vi 
siems laikams ir visoms tau
toms

GIRTINAS DARBAS

jau nuo senų laikų buvo kitataučių rankose. 
Pradėjus atgimti Lietuvai, pradėjo reikštis 
mintis, kad ir Lietuvos ekonomihto gyveni-

Porų mėnesių prieš rinkimus paprastai 
eina didelė partijų ir atskirų asmenų agita
cija, ’ kuriį įtraukiama spauda, įjudinama 
draugijos, apipilama visi namai politiniais 
antaniniais skelbimais, rengiami masiniai mi-S
tingai, aiškinama piliečių pareigos, raginama 
balsuoti ir t.t. Ir lietuviai į tų priešrinkiminį 
•sūkurį yra įtraukiami. Tuo laiku politikos 
darbas pasidaro pats svarbiausias.

.* Praėjus rinkiniams viskas nutįla. Laimė
ta, ar pralaimėta, visvien sustojama toj sri
ty, .veikti. Ypač mes, lietuviai, greit nusivilia
ma ir po rinkimų nieko politikoje nebedirba
me ir dėl to, kada ateina kiti rinkimai, ne- 

’.1 tefjį * „sarhe prie jų tinkamai prisirengę. Ir kol politi
koj reikalams tepasišvęsime tik keletu savai
čių metuose, tol kita mus išnaudos ir nieko 
gero toj srity neatsieksime. Jei norime kų 

daugiau laimėti, turime dirbti, organi-
tis per ištisus metus.

Mes jau daug kartų esame rašę, kad žy
mi mūsų tautiečių dalis dar nėra šio krašto 
piliečiais. Tai žymiai kliudo politikos darbui 
J»k, aišku, jei vadas neturės pasekėjų, visada 
pasiliks generolu be armijos. Su tokiu “ge
nerolu” nieks nesisiųiity’s. Politikoj veikius 
Sipogus ir norįs išstatyti rinkimaih.s savo kan
didatūrų, tik. tada galės tikėtis laimėti, kada 
UŽ jį balsnos gausus piliečių skaičius. Kitaip 
jo pastangos bus tuščios. Lietuviams politi
kams dėl to ir nesiseka, kad nedaug sulygi-fc 
•tonai teturime balstiotojų ir kad tie patys 
«ra gerai susiorganizavę.

./ č
Dėl to mums labai svarini išanksto reng

tis prie rinkimų. Politiški klūbai turi rūpin
tis, kud pagelbėti nepiliečiams įsigyti pilieti- 
Mfe pūpieraš ir lietuvius piliečius organizuoti, 

į&Nfel, reikalui esant, būtų galima parodyti lie- 
* žth ių jėgųi Ligšiol su mumis politikai mažai 

tjaiskuitėj nes gerai žino, kad lietuviai nėra 
nizuoti, kad prieš rinkinius mus gali su-

Parašė <fr. jur. ir med. O. R. Kroitoeils 
Išvertė Jonas Labanauskas 

y*
>CHJL

i'S, Stovi Maskva

Idininkai, jau išsitarnauju pe
nsijas ir valstybė turi jas 
jiems mokėti. Nors piliečiams 
ir susidaro iš tč nemenka mo
kesčių nušta.

UE1W ttžN YTINIS 
MUZIEJUS

J. Gobia į.

- Prie Kauno Metropolijos ku 
nigų seminarijos jau baigia
mas statyti specialus pkstatas,

mo tvarkymo turi imtis lietuviai. Tačiau, Vargaus sielos kultūrą yra kulta- 
kapitalo ir patyrimo pavieniai atskiriems lie- !r(,s siela”, paskfeė kardinolas 
tuviams darbas buvo neįtnabomas. Radosi. Faulhabet’is. Jo žodžiai reiš- 
reikalo smulkias ekonomines pajėgas jungti, I k™: kokiaf žmogaus kūrėjo sie

la, toks ir, jo kūrinys. Jei žmo- 
gaus sąžine ĄrtŪ^Gmtsfų,’ Die- 

- W priešj«giir .fe 
tai dvasiais tatns 

vinis netvarkingumas iš Žmo
gaus vidaus persuneta į jo da
rbo vaidus, ypačiai menų, mo

kslo, politikos ir. socialinių sa 
nfykių srityje. Nuodėmė dari) 
netvarkų ne tik žmonių gyve- 
nime, bet ir kultūroje, kuri, 
būdama žmonių nuodėmėmis 
supurvinta, neneša žmonijai

organizuoti. Deja, tik 1930 m. buvo įsteigtu, 
rietuvių verslininkų sųjnnga. Tiesa, panašitį 
bandymų būta ir anksčiau. Iš pradžių lietu 
vių verslininkų judėjimas neapėmė platesnių 
sluoksnių. Tik vėliau darbas pasistūmėjo pla
tesne vaga. Dabar lietuvių verstminkų Sųjūn- 
gai priklauso beveik visi Lietuvos*prekybi
ninkai, pramonrūkai ir ania'tnrnkai. Sųjunga 
turi kelis šimtus narių, ruoštasi steigti lietu
viškus urmo sandėlius, prekybos ir amatų 
u^okyklas ir panašiai. Lietuviai versrinjrfbai 
gerai suprato, kad jų darbui reikalingas Pe 
tik susioi ganizavititas, bet ir kapitalas. To
dėl jie įsisteigė savo bankų, vadinamų r‘A- 
matbankų”. šiandien lietuviai verslininkai su 
pasididžiavimu sako, kad jų rytojus ptašvis, 
kad jie tikrai jsavo paskyrimų įvykdys. Tai 
tikrai girtinas užsimojimas.*

ji tikrai, būtų verta Dievo at- tvarkyti, kad karai ir revo
liucijos būtų nereikalingi ir 
negalimi dalykai, o tai yra dėl 
lo, kad daug žmonių say o pro
tų ir savo kultūros darbų at
palaidavo nuo krikščioniškos 
dorovės įstatymų. Nuodėmių 
supurvinta kultūra Riekelių 
žmogaus sielos nuo žemės į 
dangų, nuo savimylos į pasiau
kojimų. nuo žmogiškumo į 
dieviškumų. Tokia kultūra 
spaudžia žmogaus dvasių prie 
žemės purvų ir verčia žmogų 
užmiršti, kad ne žemėje galu
tinis jo gyvenimo tikslas ir 
kad ne savimyla -yra žmonių 
gerovės pagrindas. Visa daba 
rtinė kultūra tos ydos neturi, 
bet daugelis kultūros reiški
nių yru iš blogybės gimę ir- į 
blogybę žmones traukia. Kiek 
kultūros vardu žmoguje Dievo 
paveikslas subjaurinamas iš
dresiruoto gyvulio paveikslu, 
tiek kultūra yra pražūtinga, 
bet kultūros kūrybos esmė ry
škiausiai išskiria žmogų iš 
gyvuliškumo ir daro jį pana
šų į Dievų Kūrėjų. Kultūros 
darbu žtnųgųs įvykdo Dievo į 
sakymų* “Užvaldykite žemę”’, 

todėl dora kultūra sudaro žmo 
gaus šventų pareigų.

Kad, aplamai imant, kultū
ringi žmonės dažnai būna pik-

A

paėotgta, 
doro

Lietuvių jaunimas kas kart labiau iiria 
dalyvauti įvairiuose sportuose. Suaugusieji
taip pat sportu kur Iras daugiau domisi Tiegu; s*ų jaunimo pastangas, 
seniau. Dėl to pastaruoju laiku rengiama «po

rto vakarai, tumamentai ir t.t. Vienas tokiij 
sporto vakarų bus penktadienį, balandžio 13 
d., St. Agnės ajcRtoriuin, dliicagoj. Tai bus 
svarbus įvykis. Pelnas skiriamas antram 
transatlantiniam skridimui. Tikrinusi, kad vi
suomenė gausingai atsilankys ir parems mv-

ministracijai, ir Sir Robertas Haitas, ų;i- j dn jo konsulas ex oticio dalyvaudavo Ki- 
ghts, buvo jiaskirtas generaliniu muitų in- Į nų teisme kaip jo nirys arba pagelbėda-

. < , (Tęsinys,

Senosios dinastijos sostas pradėjo svy
ruoti, ir svetiūtAnliai pradėjo drebėti dėl 
gavo prekybinių interesų; jie gerai žino
jo, kad senųjų formų Kinija kovos v'mo- 
rnis prieuionėmis su jų įsiverftirtni. Hito 
kių saructiif'n vedamos* svetimos valsty
bės nutarė ramti valdančiųjų dinastijų ko- ! 
voje su tntttd, Hvetimųjų tn pių pagalba 
po ilgų metų kovų, 1S64 m. gale pavyko 

Taipingo revoliucijų. Bet tuo 
dar nfl|'nv>k«i užgesinti revoliucijos Ug
nies. Ji lieponojų ir toliau.

DinaNti.įa'ndškf dėkingumų
moms va^fybiHus. Jūrtj muitinės, kurios 
nuo 1858 ir 1860 m. btn-o įsteigtos tereaus, — juk tam jį

spektorium ir diktatorium šios Kinų pre
kybai svarbiausios įstaigos. Kadangi mui
tų didumo nustatymas buvo diktuojamas 
taip pat svetimųjų valstybių, tai visa Ki
rrijęs muitų politika pateko į užaiento ran
kas.

Dinastija buvo bejėgė, o tauta be
ginklė. Konfucijaus valstybė neturėjo to
kios techniškai išlavintos ir savo skaičiu
mi tokios didelės armijos ir laivyno, "kaip 
kad kito* šaivs!

Svetriušaliai, kurdami koncesijų sri
tyse savo-soilybas, sudarė tarsi mažas sa
vo valstybes, kurių policinėn ir iš dalies 
teismo vablžidn pateko ir daug tenai gy
venančių kiniečių. Savo privilegijuotų pa- 

1 dėl į |>anųudojo jie prekybai. Jei kinietis 
norėjo atafori savo teis^ prieš svetimšalį, 
tai jis turėjb (auluoti skundų ten wan-

KVefi.-’j čdain kbasului. *l\a<iangi konsulas oficijo-

vo savo tautiečiui,įdarydamas diplomati
nį spaudimų; taip kdd ir šiuo atveju bu
vo stengiamasi, kati laimėtų svetimšalis, 
kaip stipresnės pusės atstovas.

Užsienio prekių antplūdit 
Vartai į vidų buvo atidaryti. Ir rak

tai tų vartų pateko į svetimųjų rankas. 
Karo skoloms išlyginti reikėjo imti iš už
sienių paskolus. Muitų pajamos ir jų di
dumo nustatymas buvo pavestas svetim
šaliams kaip skolų garantija. įSvetimša- 
riai įvežamuosius muitus numušė taip že
mai, kad jų prekės visada galėjo būti pi
giau pardavinėjamos, negu viduje paga
mintos. •

Nepalankus krašto nusistatymas ir 
rinkes ypatumai vertė svetimų kraštų pir
klius dėtis su kiniečių pirkliais. Taip ir 
buvo (iftdaryta. Viliojus didelis pelnas pri
traukė jiem* gerų biznio partnerių, ir tada

liai atątovuvo savo* <^jies prekybinias in- jau pradėjo veržtis per sutarty pažymė-

se siitartyj’ nurodytuose uosi rose ir ku
rios apėmė visų: Kinijos užsienių prekv-

kuriame bus įrengtas bažny
tinio meno muziejus. Muziejų , 
rengia neseniai įsteigta bažny
tiniam menui Lietuvoje tirti, 
remti ir ugdyti draugija, ku
rion įeina šio dalyko žinovai 

1933 metų pabaigoje buvo j menininkai ir kiti.
3,-453 pensininkai. Iš jų 16(X)| Vyriausias šios draugijos ti-’ 
buvo įstaigų tarnautojų, 199 kslas yra organizuoti retrospe- 
kariai, 585 Lietuvos karo in- ktyvaus ir naujo bažnytinio 
validaį, 794 rusų armijos inva- Lnieno paradas, remti bažnvti-

PENSuy Ht ftšMy

didui, 153 pasižymėję asmenys,
122* buvę Vokietijos tarnauto
jai Klaipėdos krašte.

Iš pensijų ir pašalpų fondo 
1933 metais išmokėta tarnau
tojams ir kariams pensijų 2,- 
.8684)96 litai tr pašalpų 760, 
926 litai.

nio meno parodas, muziejus, 
rengti konkursus, paskaitas, 
steigti bažnytinio meno studi
jas, kursus ir dirbtuves, ir tei
kti stipendijas bei patalpas 
bažnytiniam menui studijuoti. 
Tuo būdu, šį draugija nori

lužkirsti kelių įvairiems ditaų-
tams ir vertelgoms, kurie ne 
tik kad nekėlia bažnytinio me
no tirtkamon ir galimon ankš- 

{tumon, bet dargi jį smukdo. 
J Bet Ši draugija galės tik tuo

kiu
ji bus visuomenės, o šiuo at-

Iš valstybės iždo išmokėta 
pensijų: Lietuvos karo invali
dams 524.096 litai ir rusų ar 
mijos invalidams 394,497 li
tai, “ pasižvinėjusiems asme
n«nw 225,034 litai, buvusiems ,,1<!t savo tiksl* P®siek,i-

Vokietijos tarnautojams 421 r 
732. litai. Viso labo iš 
bės iždo pensijų išmokėta 
565,359 litai. ’O bendrai pensi
jų ir pašalpų fondo ir valsty
bės iždo išmokėta 1933 met. 
5,195,281 litų.

1932 metais Buvo išmokėta 
4,493,238 litai. Reiškia, išmo
kamoji pensijomis ir pašalpo
mis suma 1933 metais padidė
jo 702,043 litais. Tai yra dėl 
to, kad Lietuvos įstatymais ei-
nant, pripažįstama visiems va
■ ■ n j 1 J

Konstruktyvia mūsų laikų darbas reika
lauja iš mūsų statyti socialinę sistemų, kuri 
rištus su amžinąja krikščioniškąja tiesa. Pa-

z

našios sistemos kapitalizme nėra daugiau, 
kaip komunizme ar fašizme. Tokia sistema 
duotų laisvę žmogni dirbti kūrybos darbų ir' 

nereiktų imtis tokių žiaurių priemonių, kaip 
bolševikui ir fašistai.

valst v v5^u ^tingai (IvūsiŠkijos, įė-. 
ėta 1 •niiama karint ir aukomis.

J šios draugijos darbuoto
jus kviečiami visi Lietuvos 
šviesuoliai, kuriertis rūpi me
no, ypač bažnytinio, klestėji 
mas, >> per jį auklėjimas''•ir 
kulturriiimas krašto.

Draugijos globėjas yra ar 
k i vyskupus J. Skvireckas. Va 
lriybų sudaro Metrop. kun. Se
minarijos rektoriūs kun. Pr. 
Penkauskas, V. D. U-to pro
rektorius P. Galaunė, kun. VI. 
Mironas, inž. A. Šalkauskas ir 
dailininkas A. Valeška. Tab.

m .i^ 1 'lt HnVaito, ■ ,
“DRAUGAS”

Katalikiškas!
Lietuviškas!

Patriotiškas! 
Teisingas I

rahdavo iš medvilnės verpimo ir audimo. I kesčiais vidaus binnų prekybos daugiau 
Dabar staiga — lyg kokia dangailk siųsta pirkėjų, nes jos buvo laisvos nuo tų mui- 

j katastrofa — (>asirodo svetimi mašinomis | tų.

tai daigely atsitikimų 
ksto nuspręsta, keno pi

tenai ir btfvo,- — 
būdavo jau iš sil
sėję yra teisė. Ir

bų, 18b3 m. buvo pavestos svetimšalių ad- jei svetimšalis ap>kų>dJco kinietį, taį ta

tns uostus j kraštų pirmosios prekės (me
dvilnes gaminiai).

Milijonai Kinijos ūkininkų iki šiol 
augino medvilnę ir didele dalimi pragv-

paganrinti fabrikatai ir savo pigiomis kai
nomis išplėšia rinkų iš vietos gyventojų. 
Milijonams ramių žmonių buvo sumažin
tos ir taip jau skonius jų uždarbis.

Vąldininkija ir tauta pradėjo neri
mauti. ,

Paskui medvilnę ėjo: žibalas, lempos, 
kasdieniniame gyvenime vartojami daly
kai. Vietinės pramonės produkcija pralie
jo pulti. Bedarbiai (>asidarė savo šeiminių 
bendruomenių našta ir padvigubiąo namų 
alkį.

Bejėgio nusiminimo skraistė aptraukė 
visų |<raštų.

Užsienio prekių antplūdžio nepajėgė 
išlyginti joks eksportas. Turėti turtai bu
vo ąųnaudoti ir bet koks produkčijps .pų- 
didjnimas eksporto tikslams nebebuvo ga
limas. Kinija vis kaskart labiau kiunpo 1 
importuojančio užsienio skolų vergijų. ^n- 
voxpaimtos naujos paskolos. Užstatytos 
muitų pajamos nebegalėjo -padengti, pro

Kinija vis kaskart labiau ir labiau 
silpnėjo, o svetimšaliai darosi vis atkak
lesni.

Jie draskė gabalas po gabalo kolosali- 
nį Kinijos kūnų — Anglija pasiėmė Kow- 
loon’ų, priešakinę dalį Ilongkongo (18.58 
ni.) ir Burnių (1886), Prancūzija Anųamų 
ir Tonkinų (1885 m.) — ir išreikalavo 
atidaryti kitus sutarty pažymėtus uostus. 
Visas pajinis ir didžiosios upėn pateko į 
jų įtakų. \

Ūkio ir socijalinė revoliucija
Kinų ūky vis kaskdrt daugiau pradė

jo rodytis tos baisenybės ir bėdos, kurios 
buvo kilusios Euro|M>j« su beprasidedan
čiu industrijolizacija. Prasidėjo krašte ju
dėjimai ir sukilimai prieš karalių ir sve
timtaučius.

Finansirės bėdos pagadino valstybės 
administracijos moralę. Pelningiausios ta
rnybos buvo parduodamos.

Žvangus varis išstūmė senuosius Kon-
centų. Dėl to buvo įvesti muitai šalies vi- fucijaus tautos valdininkūs, tikruosius tau
duje ir daugely vietų buvo apdėtos mo- tos draugus. (Daugiau bus)
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PADARĖ REKORDĄVaikų Kadukas
* RYMAS, bal. 11 d. — Italas 
lakūnas Renato Donato, 40 m. 
aml, padarė-pasaulinį rekor- 
<!ą su Caproni lėktuvu iškilęs 
P mylias į dausas - ant Rymo.

kynUMl” Tuomet budeliai pa
ėmė vyriausj brolį, nulupo nų<> 
kūno odę, nurovė nuo galvom 
plaukus, nukirtą rankas ir ko
jas. Kadangi ir tas nieko ne
gelbėjo, budeliai kankfuj sude-l 
gino.

, 1 , i
Antras jų su neapsakomu ri

mtumu iškentėjo panašias ka
nčias. Merdėdamas jis ištarė 
šiuos žodžius savo budeliui:

“Tu, didžiausias piktadėjan, 
atimi nuims gyvybę! Bet pa
saulio Karalius prikels į am
žinų gyvenimą tuos, kurie mi
ršta už Jį”. K. J. Žvirblis

Kuomet Reimse tapo suruo
štas didelės iškilmės karaliaus 
Karoliaus VU 'vainikavimui, 
fial. .Joana Arkietė stojo sve
čių eilėn laikydama Vėliavą, 
kurią ji nešiojo karo lauke. 
Kai kurie žmonės norėjo tą 
vėliavą išmesti, nes buvo labai 
snplyšus ir nešvari. Pal. Joa
na atsakė:

“Tai kūnas, kuris kentėjo 
kariaudamas su mumis karo 
lauke; palikite ji man. Tegul 
dabar sykiu linksminasi. Jis 
kariavo už dangų, tat turi tei
sės linksmintis sielos laimėj.’*

mptoninis . Čionai as kalbesiu . . , . . . rnas,apie vieną svarbiausi snnpto-
.. . ... mos

imi, t. v. vaikų konvulsiją ar- .
bu kaduką. f011"

barv
Kaduko traukimas pats , -

per save nėra liga, o tik pa-
rodo mums, kad ligonio ner-’ * ; nias
vai yra smąrkiai suerzinti į
kokios nors ligos perais,
prieš kuriuos negali atsilaiky-
gi, nes jaunų vaikučių nervai x ,
■ra opus ir lengvai pasiduo- . .
da visokioms ligoms.■ Įgrei

Dėlto bile kokis smarkus 1 yan(
kutenimas nervų galūnių P8- gauj, 
siekia nugarkaulio ir galvos iya 
smegenis, o, iš ten kitais dir- • 
ksniais ' pasiekia skirtingus 
raumenis, ir pasirodo kad u- gjęnj 
ko pirmieji ženklai. Vaikas g- 
būna neramus, iš miego pa- mgt, 
šoksta, dreba, kojų ir. rankų 
raumenys trūkčioja. Veidas te
pabalo, tąso vemti, blakstė- 
nas lupas į šalis sukinėja, mo 
galvą augštyn perverčia, ant 
lūpų pasirodo baltos putos, 
visas kūnas pamėlynuoja,su- kad 
stirsta, vaikas lieka be są- moJ 
monės. Tolūs traukimas tę-įirių 
siasi maždaug 5 miuutas. kin< 
Vėliau ta pati veikmė gali neP 
atsikartoti ir t. t. Kaduku m°. 
serga mažyčiai vos kelių die- v’r 
nų kūdikiai ir didesni vaikai vid 
net iki 5 metų ir senesni. lr 

Priežasčių, nuo kurių vai- Ta 
kai suserga, yra daug Kai- kui 
kurie vaikai turi silpnus ne- t. 
rvus iš prigimimo. Jei vienas aJP 
iš tėvų yra sirgęs reumatiz- 1 
mu, džiova, limpančiomis Ii- „u| 
gomis, arba kurie yra pa- 
vartoję daug tvirti) gėrimų, |į 
tos ligos gali pereiti ant jų (ja; 
ainių arba gentkarčių. Vai-^g 
kai paliegę • suminkštėjimu v?] 
kaulų (rikets) ar kitokiomis j{a 
ligomis, greitai pasiduoda rpj 
kaduko traukimui. Taipgi ne- pr 
tiesoginiai kokiu nors būdu 
suerzinti nervai, k. t. pilnai 
ne sugromuliuotas valgis, kir
minai žarnose, nešvarumas 
šlapinimo organų, nosyse ade- 
noidai, dvgimaR ar gedimas 
dantų, išgąstis, nuovargis ir 
skausmai kur nors sąnariuo- 
se. Tiesioginiai nuodai, li
mpančios, staigios ligos, k. t °e 

nugarkaulio ir smegenų už- *“ 
degimas, škarletina, tymai 
arba jadra ir plaučių užde
gimas ir t. t

Aišku visiems, jogei konvu
lsija yra pavojingas simpto
mas. Ar susirgęs vaikas iŠ- 
gys h r mirs, priklauso nuo to, 
koki priežastis pagamina 
traukimą. Tik atsargiai ir 
nuodugniai su laboratorijos 
priemonėmis išegzamina- 
vns ligonj gydytojas gali 
spręsti jo padėtį.

Patarimai motinoms: Ant 
laimės, susirgimai • kablu
ku nėra jau taip dažnus, bet 
kada suserga, tai labai grei-

JUOZAPAS
VANCEVIČIUS

mirė Bal. 9 d.. 1934 m.. 5 vai. va
karo, sulaukęs pusės amžiaus.

Kilo IA Šiaulių upskr., I.igumų 
parap., S.-rCMtų kaimo. Ainerlkojė 
lAgy v«no 2Š matus. ' -

Paliki dideliame nuitfldime mo
terį Jedvygą, po tSvals Cervlnskal- 
tę, sūnų Kdwardą, keturias sese 
ris ir Kiaunes, o Lietuvoje dvi 
seseris ir gimines.

Kūnus paftarvotas Mažeikos kop
lyčioj, 3319 Mtuantcu Avė.

Laidotuvės jvyks Šeštadienyje, 
balandžio 14 d. IS koplyčios 8 vai 
bus atlydėta* ) šv. Jurgio par. bai 
nyčią. kurioje (vyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas J Šv. Kazi
miero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gi
mimą. draugus ir pažystamus da
lyvauti Šiose laidotuvėse. ’

Nuliūdę Moteris, Kilnus, Seserys 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauta grabo- 
rlus S. P. Mažeika. Tel. Ya.rd»}lž»

Kuomet netikėlis karalius
P J v I > v . j»

Antiocbas vertė septynis Ma
kabėjų brolius ir jų motiną 

valgyti uždraustą Dievo įsa- j
FRANK KETTKR rytoj kum- 

ščiuosis sporto vakare

Jei taip, tai neužmiršk, kad dienraščio “Drau
go“ laivakorčių skyrius aprūpins visus Tamstos ke
lionės reikalus, išgaus reikalingus dokumentus, iš
rašys laivakortę geriausiais ir patogiausiais laivais. 
Per “Draugo“ agentūrą bile kada galite važiuoti į 
Lietuvą, bet ypatingo dėmesio kreipiame į šias eks
kursijas: ~ .

GEGUŽES MEN. 26 D. Scandi- 
navian-Amerikos linijos laivu “FRE
DERIK Vili”.

BIRŽELIO 16 D., Cunard laivų 
linijos laivu “BERENGARIA”.

Norintieji vykti su šiais laivais, kuriais vyksta 
ekskursijos į LIETUVOS EUCHARISTINĮ KON
GRESĄ, pradėkite ruoštis iš anksto ir dėl visokių 
informacijų kreipkitės j

lengvesnis
reikalauja, bus automatiškai 
užlaikoma. Jokio prižiūrėjimo 
nereikia. Pradėjus valgį gami
nti, galite palikti pačiam virti 
iki bus gatavas.

Taip lengvai dabar galima 
virti ir kepti, kad lengva vrn 
immiršti apie pigi) gazo patar
navimą, kuris padaro galimy
bę jums* turėti šį vartojimo 
patogumą dieną ir naktį.

. Daugelį metų atgal, kada 
moterys turėjo pagaminti val
gį tris sykius į dieną ant seno 
jiečiaus, bfivo „sunkus darbas.

Šiandien virimas ir kepimas 
daug lengvesni. Moderniški ga 
zo pečiai- prašalino kuone vi
są sunkų darbą. K tiras — grei
ta, švari gaz© liepsna — atsi
liepia paspaudimui jūsų pirš
tų gdlu. Pečiuje, tikra tempe
ratūra, kurią jūsų receptas
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Nes tik dėl katalikių jaunuo į kad kvies visus lotų sųviflin-

REDAKCIJOS ADRESAS1: 
Pittsburgh’o Lietuvių Žinios .
P. O. Box 542, Bridgeville, Pa. 

KOSTANTAS J. VAIŠNORAS, generalis agentas 
2013 Carson Street, S. S. Pittsfcurgh, Pa. 

Telephone Hemlock 2204

Įdomūs Pasi
••

JONAIS: — Raidai, ar tu tu 
ri protų! Ir jei turi, ar jį var
toji?

do ant jo. Pamatę žmonės dar 
smarkiau kritikavo, kad tėvas 
yra beširdis: pats sėdi ant a-

lių šis gyvenimas yra siūlo
mas ir tik jos teturi drąsos 
priimti šį pasiūlymų.

Bažnyčia • supranta, jog jos 
daug Kristaus darbo nuveikia 
ir kad be jų sunku būt apsi- 
ęiti. Kristus visuomet turi 
joms skirtų darbų, kurį jokia 
užvada negalėtų nuveikt. Die
nose, kuomet moterys buvo Že- 
mųi laikomos, skaisčios pane
lės, kurios paėmė velionų iš 
rankų apaštalų ir linksmai nd-•j A
rė dėl meilės jų Dangiško Su- 
žiedotinio, buvo viena iš did-'

kus, kad ir jie prisidėtų prie 
pagrąžinimo ir tvarkos palai 
kymo. Nieko nėr gražesnio, 
kaip švariai užlaikyti amžino 
atilsio vietų.

RAULAS: — Taip, Jonai, šilo, o jaunas sūnus turi peš- ^aQ8^ Prie& vy1*0 Kan
čias eiti. Išgirdęs tai tėvas nu- lakamų, ir moters nužendn)- 
lipo ntio asilo ir abu pradėjo In^' Kuomet dora ir civilizaci-

argi nematai, kad aš turiu pro 
tų ir jį vartoju!

B i JONĄS: — Aš per tokį ilgų 
laikų aiškinau tau tikėjimo da 
lykus, o art tu tiki j‘tuos aiš- 

fl kinimus ? *
RAULAS: — Jonai, tavo ai

škinimui yra tokie nuoseklūs 
suprantami, kad aš turiuir

tikėti.
_ -v -
L ' JONAS: — Jei tiki į visus 

mano įrodymus, tai kodėl ne-
|darai pagal savo tikėjimų? Ne 

. 'būk veidmainis, bet atviras 
__ gus. Pasirodyk, jog esi ti 
L / kintis ir gyvenk pagal tikė

£
I jinto mokslų.

RAULAS: — Jonai 
lėk manęs, neišduok manęs be 
dieviams, nes aš, tiktai bijau 
bedievių. Kų jie man pasakys, 
jei aš paliksiu kataliku? Jie 
visi apjuoks mane, paniekins, 
Vadins mane davatka, o dar 
blogesnis dalykas-bedieviai ne 

ėbeųteis pas mane biznio dary
ti, persekios mane. Aš bijau!... 

Įb tJONAS: — Rautai, nebūk
' ^silpnavalis • žmogus, negyvenk
Tdel kitų žmonių, bet dėl savęs;

t pasigai

Piv

Biugo, kaip paprastai, kas 
trečiadienis einu labai gražiai. 
Tik praeitų sekmadienį klebo
nas apgailestavo, kad tų mūsų 
jaunuolių pramogų daugiau 
šiai svetimtaučiai remia. Mū 
siškių visfri-mažai. Mūsiškiai 
savo kvoterius neša į “mo- 
vieš”, pas žydus ir svetimtau
čius. Gaila, kad savieji savų
jų neremia. ,

pertas parapijinių mokyklų 
'Pittsburgho dioeezijoj. Taip 
įr šiemet gerb. kun. CaiupbelL 
superintendentas, išdavė rapa 
rtų, kuris rodo katalikų prisi
dėjimų prie švietimo ir auklėji 
mo. Ten nurodyta, kad birže
lio pabaigoje 1933, buvo 83,

Buvo pilna bažnyčia, ypač per 
prisikėlimo Mišias 6 valandų 
ryto. Daug žmonių turėjo sto
vėti ant bažnyčios laiptų lau
ke. Linksmas Aleliuja skam
bėjo ne tik ant vargonų, bet1 
ir žmonių širdyse. Tų gerųjų 
nuotuikų padidino Ellswortho

297 mokiniai parapijinėse mo-1 kompanijos iškabintas skelbi 
kyklose, kurios nei centu ne 
Imvo remiamos iš viešojo fo
ndo. Jeigu reiktų šiuos vaiku
čiais užlaikyti viešose mokyk
lose, atseitų pridėti $8,OIX),OOQ 
neskaitant to, kas reiktų pri 
dėtj. statymui mokyklų ir t.t 
Paskaičius tokį raportų tikrai

pakilęs, veiduose, spindėjo vil
tis, visi karštai meldėsi ir dė 
kojo Dievui, kad suteikė šiau 
kraštui tokį kilnų prezidentų, 
kuris užjaučia darbo žmonė
ms, turčių gi sauvalę bando 
pažaboti.

mas, kad darbai kasyklose pra 
sidės bai. 3 d. ir, ištikrųjų po1 
7 mėnesių visiškos bedarbės i 
bai. 3 d. visi mainieriai sugrį- j 
žo j darbų. Ar unija išlošė?! 
Tuo tarpu sunku dar pasaky
ti. Kokių rolę loš taip vadina
mi “independent employes”

Truputį suklydau sakyda-. 
mas, kad visi karštai meldėsi, 
nes buvo tokių, kurie, tiesa, 
meldėsi tik ne prie Dievo, bet 
prie kipšo, pasirinkdami sau 
už globėjų girtuoklybės die
vaitį Ragutį, jie tikrojo Die
vo jau seniai išsižadėjo ir kip
šų garbinti pradėjo. Nesimatė 
bažnyčioj nei EllswOrtho gar
saus Džinio su keletą kitų lie
tuvišku didvyrių. Jie tveria 
kipšo ar Ragučio draugijų. Vi
skas jau “ready”, tik įstatai 
dar nesutvarkyti. Narių visas 
tuzinas. Pirm. numatomas mū
sų drutuolis Džimas, kuris taip 
mėgsta ponauti. Pirmas susi
rinkimas įvyks tuojau po 
dės pas ilgakojį Jonų. Sei 
Pijušas jau išrinktas garbės’ 
nariu. Įstatų svarbiausias po
smas: du sykiu savaitėje ga
lima pasigerti, o per Velykas 
ir Kalėdas būtinai. Tie kipši- 

(Tęsinys 5 pusi)

reikia pasakyti, kad mūsų mojbei “brotherhood”, kuriuos 
kyklos turėtų gauti jiašalpų j kompanija organizavo, tik a 

Kituose miestuose jau prade teitis parodys. Už 10 dienų, 
ta tai svarstyti. Kurią dieną regis, įvyks balsavimai, iš k il
gai, ir sulauksime to, kas se-1r>V puaiškės, kas kur nori pri

Mūsų klebonas su Vienuoly
no kapelionu šių savaitę buvo 
nuvykę 40 vai. atlaidams pas

ja buvo permirkus pralietam
krauje nepergalimų barbarų,
vienuolynai, it kokios mažos

ir jo nenaudoti Tuoniet abu— tvirtovės> ^“‘ykės, skaistybės kun. Vaišnorų. Sykiu buvo ii
tėvas ir sūnus atsisėdo dht'ir moters doros’ ytovėJ° neuž' misijos, kurias davė pats Tė
asSo PtHSStę faitdBės Vėl Ikariaujamos to nuožmumo. Au! vų Marijonų Generolas kun.
thlos, tad p«(Į žmonės be vaik»«iY> slaogininms Cikota iš Komos.,
dies: daant vieno asilo s4i. ,1«'oni'k Kelbėjimas silpnųjų,
Išgirdęs ttf tėvas nulipo ir 5elP‘"“s persek.ojamų, visa
sMų takėlė, pasiėmė asilų »bt Ul buvo paves,a vienuolei, iki
pečių ir beėa į turgų. Pamatę ko1 * bbveik tW>° žcnkl'k B“2'
žmonės pradėjo jaoktis, kad ny{los ,r Kt“u“ meiM8 dėl 

Jo neturtėlių ir mažųjų. Šian

eiti pėsti. Žmonės vėl pradėjo 
sakyti, kad žmogus be supra
timo. Bsų, kafai gyvulį turėti niai turėjo būti. Katalikai tu

rėtų sttbrusti ir stoti už savo 
teises.

žmogus asilų neša ant pečių. 
Pagalios tėvas sako savo sū
nui: “Sūnau, neklausykime 
žmonių kritikos, nes jokiu bū
du negalime visiems įtikti. Da 
rykime tai, kas yra mums ge
riau ir lengviau, ir iš ko bus 
nauda. ’ ’

Taip, Kaulai, ir tu neklau
syk bedievių paniekos, nes 
jiems neįtiksi. Daryk tai, kų 
protas sako, ir sąžinė patvir
tina. Tada būsi laimingas. \

RAULAS: — Jonai, aš jau 
įsitikinau, kad katalikų tikė-

dien ji dirba Kristaus darbų 
mokyklose ir ligoninėse, naš- 
laitnamiubse ir prieglaudose, 
kur tik moters ranka ir širdis 
reikalinga gydyti kūnus arba 
vesti sielas. „

Bažnyčia buvo greita apkai- 
nuoti tų faktą, kad tos, kurios 
myli Kristų ir esti Jo myli
mos, turi būti išskiriamos me
rgaitės ir todėl gi išskiriamai 
tinkamos prižiūrėti tūos, ku
liuos Jis labiausiai mylėjo ant 
žemės gyvendamas.

Be to, Bažnyčia labai Aid

Kun. Skripkus South Sidt 
pritruko darbo, nes nuo Nau
jų Metų vos porų krikštų te 
turėjo. Kas čia pasidarė? Sa 
koma, kud garnys slaptai tik 
apie kokias ten ‘‘canipes uo
degų išpūtęs laksto... viešai gi 
visai nepasirodo.” Ai, ai, ai, 
kas čia bus, kas čia bus?

SUGRĮŽO DARBAN

klausyti. Tuo tarpu vienas da • 
lykas aišku, kad Bethlehem 
Steel, kuriai priklauso Ells- 

, worth,Coke burg ir Marianna 
kasyklos, lenkia savo storų 
sprandų po NRA vėliava, tai
kosi prie jos išduotų taisyk

1 dykų i lių. Mainieriai dirba septyniasBentleyville, Pa.
Šventės prabėgo labai gera1 , , . , , • •1 * * i valandas su penkių dolerių pa
nuotaika. Oras buvo labai gra

AV. KAZIMIERO MOKYK 
LOS ŽINUTĖS

matine ^nokestim. Ne veltui ta 
tai Velytose visų ūpas| buvo

žus, visų ūpas geras. Žmonių)

LIETUVIAI DAKTARAI:

TeL KiAEsyette MS7

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

X—SPINDULIAI
3051 We»t 43rd Str.

H 11 U V u I DAKTARAI:
Auri km Liet Daktarų Draugijos Nariai

GR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS 

IMS SO. 404h crn O1CBRO, HA 
UUr.. Ketv. Ir Pėtn. 10—» vah 

SldV SO. HAIRTKD ST^ OHIOAG0
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OR. A.LTUŠKA
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

JUĮ.: »-H ryto 1-4 Įr 7-1 vak. 
■oredtmla po plotų lr Nedėldlonlat 
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GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4140 Archer Avenot 
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Ras. 2136 W. Mth 8k 
M. OSNal eite

Artinasi diena, kuomet bus 
mainomas laikas į taip vadi
namų “Daylight Saving Time* 
Kai kuriems žmonėms, matyt, 
nepatinka Dievo nustatytas 
laikas. Patys nusistato. Kas gi 
tokiu laiku ypač naudojasi! O-? 
gi turtingieji ir politikieriai. 

a _ d kas yra labiausiai nuskriau-
ra sunku gyventi, nes jis ne-,dorai, giuog tūkstaneius šių sti tuo laiko mainymu? Mūsų 
turi laiAes, neturi ramios sų-1 |aikQ įuoterų, kurių skaistybė) vaikučiai, kdriefns ypatingai 
zines, negali būti priete.iskasJyra profesįja į. kurių nekal [kenkia šis išbusiąs. Kenkia ne

tik jų kūnui, bet kai kuriuo 
Su kiekviena karia, Kristus atžvilgiu ir sielai. Kadangi va 

perkrato širdis jaunuolių, ieš
Rodamas tų, kurios turi kirų 
sias sielas, ištikimas širdis, be 
savymeilės dėl savo Sužiedo

jiniąs yp. teisingas tikėjimas žiuojasi; jog ga|į parodyt 
nevartok kitų proto, bet savo; į ir kad Jie tikėjimo žmogui y- sauĮįuj> kurįs netiki moteto

y nemėgink įtikti kitiems, nes 
visiems neįtiksi, o ypač bedie- 

•viams, nes jie moka daugiau
^kritikuoti negu dirbti; moka 
garsiau rėkti, negu patys veik
ti, nes visuomet atras klaidas

/pas veikiančius katalikus. Pa-
’ vyzd., vienas ūkininkas su sa-

'• vo sūnum vedė asilų į turgų 
>parduoti. Tėvas pasodino sa- 

vo sūnų ant asilo. Pamatę žmo 
nės sako, kad tėvas neišmin
tingas: jaunų sūnų pasodino 
ant asilo, o pats pėsčias eina. 
Išgirdęs kritikų tėvas nukėlė 

| Sūnų nuo asilo ir pats atsisė-

' ~ I u ĮHUIUaiJU AA iivr
artimui. Bedievis neturį jokip tumus esti pašvęstas įžadu, 
pamato savo gyvenimui, netu
ri jokio tikslo gyvenime, o 
svarbiausia, kad bedievis- ne
gali rasti sau ramybės. Todėl,
Jonai, patark man, kų aš tu
riu daryti, kad 'galėčiau pri
imti katalikų tikėjimų ir kad 
galėčiau užlaikyti jį.

JONAS: — Raulaį, vėliau 
išdėstysiu visus planus ir kas 
>ra reikalinga, kad tapus ge
ru kataliku. J. V. S.

tinio.
(Daugiau bus)

Rūtelė

TRUMPAI lš MŪS 
PADANGĖS

(Prie Archer A v* netoli Kedsle) 
Valandoe: nuo 1 lkl I v*L vakare 

Beredomia Ir nedėliomis P***l 
■atarti

DR. A. P. GURSKIS

•7'- v -T . ‘

»R MkN KT HMM? •v •

DIRBANT BU DIEVU

(Tęsinys) •

Dievas yra taip suradęs pa
saulį, jog dideYę dalį Jo dar
bo atlieka Jo sutvėrimai. Gi- 
nulyto jai tęsia gyvybę, kuni-į
gai, aukodami šventas Mišias, 
bendradarbiauja Jo žmonių 
išganyme. ' Vyrai ir moterys 
padeda Jam pasaulio vedimu 
šventybėn savo pačių šventu 
gyvenimu ir darbais sielų iš
ganymui.

Taigi, kuomet iš kiekvienos 
karto* Kristus išsirenka jau
nuolės'Savo sužiodotinėms, Jis

South Side. — Praeitų sek
madienį laikė mėnesinius susi 
rinkimus S. L. R< K. A. 15? 
kuopa ir Moterų Sąjungos 23 
kuopa. Bc jiaprastų reikalų.

rodo, kaip pilna, ji užjautime 
dėl pasaulio jaunųjų, neturte

ir kentanti'ų. Jo meilė, taip i ir apie lv'oir^ (la;
kaip vis, kiltaširdži, žmogių,. buo(ę vasaros m(jllL
yra labai veikli ir gyva ir to- Į __ _____
dėl reikalauja, -jog tos, kurias 
Jis myli, įdomautus dalykais,

kare šviesu,: vaikučiai neina 
Kuiti, bet lakato po gatves; 
nedamiega, d paskui iš ryte- 
vėl tnri vienų valandų ank-> 
čiau atsikelti. Tai matote, kaip 
kenksminga vaikučių sveika
tai. T

Todėl vaikučiai, apsvarstę 
ir supratę luinuos t oi j jų svei
katai, su geri), klebono prita 
rimu, pasiuntė gerb. majorui 
W. McNair prašymų, kad no- 
mainytj laikų, bet laikytus se 
nojo. Pats majoras išsireiškė, 
kaip minėtų laikraščiuose, kad 
jis ir-gi nori, kad senasis lai
kas būtų palaikomas. Tikima
si, kad vaikučių prašymas, gai, 
bus išklausytas.

D E N T I S T*A S 
4204 ARCHER AVE.

. corner Sacramento 
Vai.: nuo 9 v. ryto iki 8 v. vak.

' 4
Office Tel. Wentworth 6330

Res. Tel. Hyde Park 33>5

DR. SUSANA A. SLAKIS
MOTERI.T IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTĖ

6900 SOUTH HALSTED ST. !
Valandos: 1 lkl 4 po pietų. 7 iki 8 valt. 

Itokyrus Sercdoins

Offlc. Pt Ros. aad Office

CANALi 070d

OR. J. j. KIOSKAS
PHTSICLAN and SURGBON

Mia y . Cia gt, 0M«w«
OFTTCB HOURS:

9 ta « «ad f tp • P. M.
by Appotntment

J uozas Tainkevičius, Anta-

DUnoms TsL IiAFayette 0701 
NakHHls TsL OANal 0401

UR. A. J. JAYOIŠ
Office: 2643 W. 47th Strset 
VaL: 1 lkl S popiet. 7 lkl k vak. 

Nedėlioję pa<al mttkrtt

Offbn TeL REPuMfc 7000 
Ites. Tvh GROvdiUI 061 7

0017 8. WASETENAW AVE.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS Ir .CRJRUGĄfl

MM W. MARGUYTrrE ROAD 
VaL 1-4 k 7-0 vak. Eotv- •-!» nrM

NedSUo) rastumą

kuriais Jis užsiima.
Taip, karta po kartos, mer

gaitės tuo laiku, kuomet pa- 
sahlis labiausiai prielankus iT 
meilus, priima Jo meilę su 
įvairumais darbo ir sųjausino 
dėl sielų, kurių Jis ieškojo Ju
dėjos vieškeliuose; užsideda 
žiedų ant savo piršto ir pašve
nčia savo gyvenimų Jo meilei 
ir darbui, labai Jo Saldžiau-

nas Sikorskis ir kiti buvo iŠ 
važiavę į North Bide organi
zuoti Federacijos skyrių. KAų 
ten jiems pavyko, vėliau suži
nosime. Tuotarpu raportas da?' 
neparuoštas.

Praeitų savaitę mūsų klebot < 4 . A ‘s 9
nas kapuose planavo, kaip šit 
met juos pagrąžinus. Girdėjau,

•—--------- ----------------------------- —

teikia joms progos padėt Jam g}ai 6įr(^įai patinkančiam. Ba 
IMtsaulio išganymui. Jis jomsl įnyįfe Havo vienuolėmis did

žiuojasi. Joks kitas tikėjimas 
nėra jų pristatęs. Roma, turė- 

piršto. Jut reikalauju, idant dama dvyliką vaidelučių, gy- 
jos atsižadėtų visokios žmogi-, r(-.sį jomis visam pasauliui. Bo 
škos meilės dėl vienintėk’s Jo žnyčia savinas šimtais ir tuk- 
meilės ir sielų, kuinas atėjo at- stalyčiais tikrųjų vflidelučių ir 
pirkt. Jis siūlo joms meilę Sa- su nužemintu puikumu mato 
.vo Sablžiaiisios Širdies ir pa jOBe Dievo meilės ženklų.

pasiūlo sUŽiedotinės žiedų ir 
prašo jų nešiot jį ant savo

TOtOSEFAf
io. k Ik^bs, K .v.

**kSTS BM

■vvp f«» PM

Kasmet būna išduodamas ra<
■ »; .t . , i . ■ fc ■—

UR. VAITUSH, OPT.
r LIETUVIS

Ql>to^ctr«c*lly Aklų Specialistas .
I'alensvins aklų Įtempimų, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
avairimo aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akiu karfttj, atltateo 
trumparegystę lr tohretrystp. Primi
na teisUigaf akinius Visuose atsiti
kimuose egaamlnavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
da* Specialė atyda atkreipiama J 
mokyklos vaikus. Kreivo, akys ati
taisomo* Valandos nuo 10 Iki t v. 
NadėlloJ nuo 10 iki 11. Akintų kai
nos per puse pikiaus. kaip buvo pir- 

Dnigcl) atsitikimų akys ati- 
s be akinių. Rainos nlra^m.

<4711 SOCTR ASHLAND AVB.
md T
—

DR. STRIKOL’IS
. »

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

4645 So. Ashland Ave.
OFISO VALANDOS:

Nuo 1 lkl 4 lr nuo « ikI » vak
Nedėliomia pacal sutarti_ -

UL&I&IS
GYDYTOJA* & CHIRURGAS

2901 W. Omak Road
Valandos 1—< fr 7—0 vak. 

Sorsdotnls Ir Nedėliomis pa«al 'ratais 

REZIDENCIJA
6631 8. California Ava.

m iau*

KATROS DAKTARAI:
^s.

Na TK. FROspect 1110

Tel BOUIevkrd 7049

DR. C. Z. VEZa'IS
DMMVIBTAS

4646 Bo. Ashland Ava.

OR. CTARlfS SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashtaad Ars.
f lubos

CHICAOO. ILL-
OFISO VALANDOS:

Nuo U tkl 11 vai. ryta ano 1 41 4 
vai po plotų tr nuo 7 Iki 1:10 vaL 
vakkro. Nsdėltanla nno 10 IMI 11 
Ir f"— dieni.

Telefonas JODImy 2880

® GR. A. R. MČGRADIE
TO lOM f st M 

LT, Ūks s bsU te*»ponnful of 
Raita tn s gtaM M bot wter tn fho 
morolnf boforc brmkfMt—don't nla s 
morntnf—• bottle Ulei laaU 4 veeks 
coeta tart e trifle—«et Knuebęo »«1U et 
eny drugetore UI Aaertee. If not ioy- 
fuUr eetlafled efttr tte flnt bottle-

GTDTTOJAS Ir CHIRURGAS 

7850 So. Halsted Street
ROOM 110 

vaL: M lr T-» vaL

-k ...... Nk.--AMS

Tel. VTOlory 
Maa. TeL 0107

47th Street 
• tkl S vakaro 
aaal sutarti

OR. A. A. ROTH .
Rusas Gydytojas Ir Cklrorgao 

Moteriškų, Vyriškų, Vaiki 2 
visi chroniški lifų. 

Ofisas 8102 So. Halsted Ok
taV«wpo. ii»t Street

Valandos: 1—4 popiet. 7—1 vai. vak 
Nedėltornis Ir Šventadieniais 10—-ll

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVE 
TcL YARM raO4

Stasei TeL

PROapect MM

DIL P. L ZALATORIS
a J

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 
ĮSU Boa** HAISTED

11 ryto Iki 4 popiet 
| S:te vakaro

DIL J. RUSSELL
Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas

2516 WE8T 69th ST.
Of. ir Bes. Tel. HEMIock 6141
į- Valandos:
12 - 4 j^ogietį noo 6 - 8 vakarais

QAso: Te*. OAUimet dOSO 
Res.: TH. HKlfloA 42H6

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

8147 So. Halsted St
Ofiso valandos: 1-4 tr 4-1 vaL VSk.

IM «. tau S4 
-19 ryto 
M pasai saUr«

DR. T, DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4157 ARCHER AVENUE

TH. VIR«fatai (W)8«
Ofiso vai.: 1—4 lr 6—8 p. m. 

Nedėiiotnls pagal sutart)

m. GAkai »in

tuim
D ■ K t 1 k T 

2901 W. CMrinak Eoad
(Kkikpas LOaSttt BL) 

Valandos: Nuo » Uū 11 ryto

Nuo 1 nu t vakaro 
Seredoj pasai sutarti

ToL Oftao BOUIevard 0011—14 
IU* H(U.ry 2:«U

DR. AiJ. BOTAGU
Ofloo vėl.j nno 1-t: ano 4i>0-1:80

766 W-
VAUANDO8:

Nuo 1S-11 ryto; 1-1 lr 7-9 V.
MoMtmestois ISO U ttt M «*«•

^t
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Pittstarsto Žinios
siuvimo. Viena tų kursų-ve- stelių (stuco) ir pastatė kiek katalikiškos parapijos: lietu-
dėja vra lietuvaitė Salome "Du bėliau gidžių įnoderni&ų ply- vių’ slavi°kų ir lenkų. Airių
ršiūtė, po vyru Mrs. Jobui tų klebonijų. Bažnyčia dieki- yra ^lame Vander

’ • t> - A ~ , X. v . grift. Buvo laikai, kuomet vi-ijecK. u,jiiii švenčių metu esti mažoka, . . ... ....* * . sos tautos priklauso airių ba
bet papigtais sekmadieniais žnyčiai. Pirmieji atsiskyrė sla

TVARKI LIETUVIŲ 
KOLONIJA

sutalpina visus. Lietūviški o vėliau lietuviai ir le-

tik vienas “Draugo” nunie- susivienyme. Katalikai, ^as bus paleisti iš darbo. Bet ne-

BENTLEYVILLE, PA.

(Tęsinys iš 4 pusi.)
ninkai nėr blogi žmogiukai; nė 
ra labai blogi žmogiukai; nė
ra kokie kriminalistai, nei net
Lenino pasekėjai, tik yra tam- i East Vandergnft, Pa. —‘ftia 
sus sutvėrimai, doriški bank-jure švariame miestelyje gana 
rotai. Nereikėtų jų nekęsti, Į gvrki gyvuoja ftv. Kazimiero 
tik
tai

proėiai ir giesmės yra palai
komi bažnyčioj, tačiau jaunuo-' 
menė yra auklėjama ir kata 
kizuojania anglų kalbą. Para

pijos reikalai tvarkoj, skolų 
nedaug. Keletą draugijų, kaip 
antai S. L. R. K. kuopa, V^r-

ris. Čia yra plati dirva. Ar katalikus. Vienybėje, nifcsų ga
® M ** M ■nereikėtų taja kolonija susi- lybė if skaistesnės ateities vi- 

dominti Pgh’o Žinių genera- itis. 
liam agentui p. K. Vaišnorui.
Manding, p. K. Vaišnoras 
skelbifasi Pgh’o Žinių genera- 
liu agentu “not for the joke’s

V.

gijos ir nugabenti j fottsbnr- 
glio beprotnamį Mayview. Ma
žu m tenai išsipagiriotų ir pa
sveiktu. Vokietijoj Hitleris su 
jais kitaip pasielgtų.

j, toko HU laimi maža Bin.fi- lie4i,» <trau"'iJėlt' » fetinink, 
mi. Pasekmingai čia klebenau’ brol,J“-. UuTO re(5is (r 
ja kun. Juozapas Herdegan,
vreifnėHis - benediktinas. Yra 
vokiečių kilmes, pramokęs \ru 
putj lietuviškai. Lietuviai jį

Mūsų mieste streikai m^Bcdoj. Į n,y^ *r nenorėtų jo pakeisti 
Streikuoja ne tik įnų^febai, kunigu lietuviu. Pagaliau ftv.

al^iieŠ Kazimiero purapija B. Van- 
dergrift niekuomet nėra turė
jus savo tautos kunigo. Prieš 
Father Joseph čia klebonavo

kuopelė, bet apie juos nieko 
nebegirdėti — turbūt pakriko. 
Randasi žinoma ir, lietuvių Vy 
tauto kiūbas, po ftv. Kazimiero 
globų. Taip bent užrašyta ant

Hat,
bet ir mokyklos vaikaTw*rieš 
put Velykų atostogas mokyklų 

^vaikai sustreikavo, nes jų mė
giamas mokytojas M r. ltoclie

nkai. Visos keturios parapijos
yra vienuolių®- benediktinų sake”, nors yra žmonių, ku-' 
globoje. Kuomet lietuviai pri Vie baisiai mėgsta savo pava- 
klausė airių parapijai, jų dva Tdę laikraščio skiltyse maty 
sios reikalais rūpinosi daoi- , ti.
giausiai kun. J. Misiąs iš 
Ellsworth, Pa. Lietuviams j- 
sikflms savųjų parapijų kun.
J. Misius atvažiuoja porų - 
trejetų sykių metuose kun.
Joseph j pagalbų. Atvyksta , 
čia retkarčiais tėvas Alfon- ! 
sas iš Pitsburgho ir kun. Sa
dauskas iš Butler, Pa. Prieš 
trejetų metų Tėvas Vaitkevi
čius laikė čia misijas, o šie- .. ,

i . v , oa j -v >ci Bridgeville, Pa. — Baland-met nuo bal. 30 d. iki geg. b| ’
d. tėvas Petrauskas ėtalbs 00 8jJ' L' 1L K' S“81™"?1“’ 

vietinė kuopa svarstė, kaip pa
nuosavaus namo, kuris stovi
prieš pat lietuvišku bažnyčią uievo K. Vandergrift

buvo paliupsuotas nuo darbo, kunigas .lenkas Szvdlowski 
kitiems metams. Po Velykų 1 taip jau vientroljs - hene&ikti- 
vaikai negrįžo mokyklon kol pas, pusėtinai gerai pramokęs
sutartis su Mr. Koche netapo 
pasirašyta. Tiesa pasakius ino 
kytojų samdyme ir parinkime 
yra .daug nešvarios politikos.
Bet kas šiandienų nepolitikūo-' hesitnaudy’dhirfbs Wv. Vincento 
ja. Visi. Politikuoja net ir tie, 
kuriems politika neturėtų vi
sai rūpėti.

NEREIKIA PERDAUG 
NUSIMINTI

reikia perdaug nusiminti: už 
2—3 savaičių jie bus vėl pa
šaukti, kaip greit valdžia per
organizuos darbų projektų.

M r. Rūstautai, sufirusk, nes 
kitaip gah būti pramintas 
“neagituojančin agentu”.

Pakeleiviu
t

jaunimas į susi-
i VIENYMĄ

Youngstown, 0. — Daugelis 
šios kolonijos lietuvių yra nu
siminę iš priežasties nutrauki
mo CWA darbų. Mahoning a-1
pskr.- pašalpos komisijonierius 
H. Nobel paskelbė, kad visi 
C\VA darbininkai kovo 30 d.

<Eg e jp

East Vandergrift klūbiečiai Vigi bnkia gu traukti prie tos prakilnios dr-
ra dikčiai prisidėję prie lietu- nekatttndnn. - t ^°S ^°'yn*j°s jaunlm4*

• , . v- -. i, - .• j Prasidėjus vajui, nutarta iš-
Vandergnft HetuVrai plair,į prupagandoa a-1’

vių parapijos įkūrimo ir baž
nyčios pastatvhio. lr šiandie
nų klūbiečiai gražiai sųdarbi-
ninkauja su savo klebonu ir , _. arba E. Y andergntt arba ph-is padorumo ribų retai teisei- ' " ,
na. E. Vandergrift lietuvių 

.džiu ši
mtams kitų kolonijų lietuvių . . .. ... ,_
klūbams - šlubeliams, ktofe^ “•rt~ pagere

lietuvių kalbom. Jis lietuvius
atskyrė nuo airių ir pradėjo . .
.• , , • .. . .. klubaš gali būti pavyzdžiu si-liętuvių parapijų organizuoti, 1
bet netikėta mirtis (prigėrė

ežere) neleido jhm baigti pa 
rapijos tvėrimo darbo. Jo Įpė
dinis TV. Joseph yju atliko. Pa
statė lietuviams piedinę KaŽ- n°"

paprastai jungia savyje, vis‘kų, 
kas lietuvių tautoje yra žemo, 
jnodo, nepadoraus ir smerkti-

na pasiturinčiai, gražiai. DauA • ,• įė.*
guma turi nuosavus nafrtos

kėijų, pakalbfnti Asmeniškai j 
kiekvienų jaunuolį ir jaunuo- į
lę, kad prisidėtų prie L. R. K. 

fiaine Vande^rtft. Dirba dau SoRMttl>wo Am j,lūzas Ul„ 
giansiai -taip vadinamoje “ei- &in;
nkaunėje” bei vinį, dirbt.,-;kta tiki.

me, kad tuodu ja'tmikaičių. is-
30.

Bentleyville yra užlaikomi nytėlę, apdengtų tam tiktu pla Elist Vandergrift yra trvfcl. 
vakariniai kursai suaugu
siems: skaitymo, rašymo ir

judins visų jaunimų ir dvigu
bai padidfrvs mūsų kuopų na 

prasiplatinus taip, kaip ture-' rių skaičiumi. Tegul nepalieka 
tų ir galėtų būti. Apart “ G a- -mūsų parapijoje he vieno žmo- 

Jrso’^kiti laikraščiai mažai te'gaus, neapsidrAudusio savo,

Katalikiškoji spauda dera

a fA
Julijona

drVktenienė
(l’o tėvais Daugetiaitė)

•rrv* »

ANTANAS BITINAS

ra skaitomi. Regis pareina sveikatų ir gį^rbę katalikų
- .r-—;

. ib i hi -i'4;
'"L 7-

išdirbėjai aukštesnės rūšies Paminklų 
lr Grabnamlų

Šiemet mūsų parapija ftv. k 
Velykas sutiko bažnyčioje be 
lietuviškų giesluhj, ir, kaip nu- 
giniau, daugelis parapijonų ne 
patenkinti parapijos jaunų vai 
kinų člioru, had Aleliuja ne
giedojo lietuviškai. Šiaip visos 
apeigos labai gražiai atliktos. 
Daug žmonių per šv. Mišias 
priėmė šv. Komunijų.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
•PAMINKLŲ DIRBĖJAI

Specialistai i&kaltme lr lMllrbi- 
me visokių rūšių parniūkiąs lr 
(rabnamlus.

Mūsų Šeimyna specializuoja Sia
me darbe per Šešias kartas.

Veskite paniuklų reikalus tie
siai su pačiais Išdirbėjai^

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE j

Vienas blpkas Į rytus nuo 
didžiulių vartų

' HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Itcz. PENSACOI.A MII 
BELMONT 3483

Office: BILUSIDE 3865
Alfred RoseUI, pres. Viucent RoseUI, secr.

•Ai S—.a.

GRABORIAI:
4

Visi Telefonai:

Mirė balandžio 10 d., 1034 iri., 
6:30 vai. vakare, sulaukus 56 
nietų amžlaua Kilo iš *Telšių ■ 
apskričio, Luokės parap., Ktn- 
čilių kaimo.

Amerikoje išgyveno 27 metus.
Paliko didiname nuliūdime 

vyrą 1’rancišk.;, sūnų Praneš- į 
ki.i, broli Juozapų, Dauginą; o 
Lietuvoje dvi seseris ir auęg 
giminių. '

Kūnas pašarvotas 6915 8o.
Waehtenaw Avė. Laidotuvės J- 
vyks šeštadienį, balandžio 14 d., 
iu namų 8>30 vai. bus atlydėta ( 
J Gimimo Panelės Sv. Marijos j 
parapijos bažnyčių, kurioje 1- 
vyka gedulingos pamaldos už 
velionės sielą..Po tiai-naUdų bus, 
nulydėta J šv. Kazimiero kal>l- j 
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
glmūita, draugus-ges tr pažyj- 
tainus-inas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Kūnu., ir Bro
lis,

Laido! avėtoji ‘patarnauja gra- 
borius J. J. Uagdonas. Telefo
nas nEPutfllc 3100.

iSjfstskyfė sn Kfttb jiašauJiu balandžio 10 ii., 11:50 vai. 
vakaro, 1934 m., sTrfahkęs 63 alėtų am'žfatis, gimęs Ei- 
montų kaime, BaiiTės parap., Tauragės apskr. Ameri
koj išgyveno 42 metus.

Paliko ffideliaTUe 'nuliūdime moterį Onų po tėvais 
Bukauskaitė, 2 sūnų Antanų ir Jenų, 2 dukteris <>nų 
ir .Josepbine; 5 švogerins: Antanų, Andriejų, Stanislo
vų, .Jonųdr Vincentų Bukaugkius ir švogerkas i>r gi
mines; mylinių draugų Julijonų Strumilų ir jo šeimy
nų. Kūnas j>ašarvotas randasi 3958 W. 111 St. Mount 
(lreenwood St. Tel. Beverly XKX)5, eomer Crav ford.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, balandžio 3*6 d., 8:30 
vai. ryto iš namų į ftv. Petro ir Povilo parap. bažny- 

• čių, kurioj atsiims gedulingos pamaldos už velionio 
sielų, o iš ten bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Antano Bitino giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jatū paskutinį patarnavimų ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame: Moteris, Sūnai, Dukterys, fivoge- 
riai, švogerkos ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gtaborius I. J. .Zolp. Tele
fonas Boulevard 5203. a

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Chicagoj

------ o------  '
6w\irš 50 metų prityrimo 

'-----------o \
Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir 

tatų>yki(e pinigus
» ■■ O;j—

Mes atlikome darbų daugeliui žymes
nių Chicagos Lietuvių.

1>27 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

Tetefortas SEEIey 6103
Jo, Illinois

GRABORIAI:

*1>

Yards 1741-1742
LAIDOJAU PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

\LF.EUDEIKIS
lidotuviu Direktorius per 30 Metų 
4605-07 So. Hermitage Avenue

’.f

STOMACH 
Ulcer Powder

Tai .yra geriausias—vienatinis vais
iu tas nuo

SKILVIO — VIDURIŲ SUGEDIMO
Jeigu į tris dienas nesijausi geriau— 
atnešk dalį likusio pauderio, gausi 

pinigus atgal.
BAKSIUKAS DABAR TIK $1.50

michaEl messar
LIETUVIO VAISTINE

3201 S. Halsted Street Chicago, III.
TEL. VK7T01Y 7386 7048

LACHAW1CH
m šonos

LIETUVIAI ORABORIAI
Patarnauju Jaldotuvėsa kuopigiaunla 
Reikale mąldžiu atsiftauktt. o mano 

darbu būsite užganėdt*ntl 
Tel. CANal SM5 arba 361*

2314 W. 23rd PL, Chicago

VINCENTAS tfĖARNAS
Mirė balandžio 9 fl., 1934 m.. 
7:22 vai. vakaro, mftuukęs 62 
metų (umMa.us. Kilo I# Panevė
žio apskr., Smilgių purap.. Me
diniškių kalino. Amerikoje Iš
gyveno ‘32 metus.

1’iu.iko • dfrieliaine nuliūdime 
moterj Veroniką, po tėvais. Kil- 
daitė, sūnų Aleksandrą, tris du
kteris: Anna Petkus, žentą Totn. 
štell Hchneisser, žentą Ted. ir 
Adell, dvi anūkes, pusbroli A- 
domą (iarllaiiskk if gimines; o 
Lietuvoje du brolius, seserj lr 
gknt'nes:

Kūnas pa.'«i rvolas 10539 Mo. 
\Yahash avė. TeL l'uilman 8716. 
I.iidotnvės įvyks penktadienį, 
balandžio 13 d., tš tiamų 8 vai. 
Imis atlydėtus į Visų Šventųjų 
paruidjos bažnyčią, kurtojo i- 
vvks gedulingos pamaldos už 
velionio sietų Po pntn.'ildų bJMi 
nulydėtas J sv. Kazimiero kupi
nės.

Nuoširdžiai' kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys
ta mus-inns dalyvauti šiose lai
dotuvėse

Nuliūdę: MotCHs. Krinti“. T»n 
kterya, Ašutai. Anūkės, l’tisbro- 
Us ir Giminės.

Laldotavėtni patamAtija gra- 
borius M. P. Mažeika. Telefonas 
1 A Iids 11 Ž».

'i

MMMN

A. F. CZESNA’S BATHS*
TuAKiKKofl, nr&TUKoe grr.FEBnres vawo« m «xektros 

THEATMERTAJ 
Avcdlškl mankštinimai ir elektros masažas

Treatmental visokių Ilgų, reumatlsmo. nervų atitaisymo, Balčio
Ir taip tollaua su elektriniais prietaisais Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmental.

Mineralinė*, suiferlnės vanos duoda didžiausią kraujo plrkulla- 
eljų. Kuomi galima Išsigelbėti nuo visokių ligų.

Kambariai dėl pergulėjinto. . ’ *
Motorų skyrius atdaras Utarnlnkais auo I Iki lt vai. naktlea

1657 W. 45th Street
Kampas So. Paulina 8C Tel. Boalevard U5J

1439 S. 49th Ct. Cicero, Ht
Tet CICKRO M27

SIMON M. SKOBAS
ORABORIT78 IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimo* geras lr nebrangus 
T18 W. 18tfa St
'Jei, >QMros n7 7___________

J. F. BADŽIUS
Ina

LJBTUTTŲ OPA BORTUS 
Palaidoja ui H*-** >r aukščiau 

Modemiška koplyčia dykai m W. ink Bt. Tet OAKal «174
___________ Chicago. IU.

LJ.ZŪLP
OBABORIOT IR LAIDOTUVIŲ

Telefonas YARda 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS• / • ' s

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinamą,

3319 Lituaniča Avenue
Chicago, III.

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

ANTANAS PETKUS
OBABOMŪS 

KoplyŽia DykU 
4830 WEST ISth STREET 

Cicero, niin nis 
TeL CICERO W Ir 869-J.

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituaniča Avė.
Tel. Boulevard 4139

1S4« WEST 40th STBEET
Tel. BOdlevarti NEa nik

Tai. CICKRO —4

SYREWICZE
GRABO RIUS

Lhldotuvšms gdaas patarnavime* 
galimas u> glt.š* 

KOPLT0KA DTKAJ
I34« 8/Mth 4W-Cl«rn. II.

art <

J. Llulevlčius

Patarnauja CW- 
cagoje Ir aplolla-

Dldelė h «r*B 
Koplyčia dykai

Ava.

J. J.BABOONnS
-^r • 'i » / .

Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs 
savo rūpesčius.“ Pašaukite:-

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

, Svarbus pranešimas žmonėms ir graboi iams, kurie 
gyvenate kituose miestuose, nėra skirtumo kaip toli, 
prirengiu kūnų, parsivežu arba nuvežu graborių už $40.

UUŽAPAS EUDEIK
-. | R —

TĖVAS —
JEIGU HORITB DAILUMO IR NEBRANGUMO 

LAIDOTUVR8E..i..„ PAŠAUKITE.......

REPublic8340
5340 So. Kedzie Avenue

t Matu rimo nąryčl^ig^ firma tuo pačiu vardu>



Ketvirtadienis, bai. 12, jP«34

pis, *u- jomis kovojant žymiai
i i •» i »•*» V ’' *sl
sumažintas nūę jų mirtingu*

namų jų organų ligomis 28,1 
nuoš., šlapimo ir genitalinlv 
organų ligomis 7,8 nuok, odos 
ir kaulų ligony*’ 18,0 nuok

BRADDOCfc, FA. — flv.L 
Velyfca? šventini.įiikilųiingaiJ< 
(Iras buvo labai gražus, ty-ri 

; lūs: nei vėjai, nei lietus nie-'j 
■Kam nepakenkė.

r Visur gaudė varpai. Žmo
nės dideliais būriais skubiai 
traukė pagarbinti iš karsto 
ataikėlusj Viešpatį Jėzų.

J r mūsų bažnyčia buvo pi- 
inutėlė žmonių. Buvo matyt 
daug ir tokių, kurie per vi
sus metus nei sykį nepasiro
do, o per Velykas it atsibudę 
ateina; gal jiems kas sunkų 
akmenį nurita z nuo krūtinės, 
o gal jų pačių sąžinė tai pa
daro! ;•

Mūs bažnyčia labai gražiai 
buvo išpuošta gyvomis,gėlė
mis, taip ir visi .trys altoriui 
ii Viešpaties karstas. Velykų 
rytų daug žmonių ėjo prie šv. 
Sakramento, o tretininkės ėjoi 
in corpore. Tas darė didelį į- 
spūdį. tiražus kitiems pavyz
dys.

Vaikelių procesija buvo la
bai jpaži, gražiai O. Pampi ! 
kiutės priruošta. Ačiū jai už 
pasidarbavimų.

Kun. V. Abromaitis pasakė 
labai gražų pamokslų, pritai
kintų metinei šventei. Primi
nė, kad, gal, kuris mūsų jau 
nesulauksime kitų Velykų, gal, 
i iriam iš mūsų jan bus pasku-' 
linės. Tat ragino visus atsikel
ti iš nuodėmių karsto ir būti 
gerai <prisirėngusie?hs, nes ne- 
žmoni nei dienos, nei vai dū
dos. Susirūpinkime, kol dar. 
inrime laiko, sielos išganymu, 
i atl nebūt pervėlu.

Paskui linkėjo visiems'link
smu švenčių ir dėkojo tiems, 
kurie* pasidarbavo bažnyčių a p 
valant ir aukotojams. ~

Po mišių tretininkams sutei
kė popiežiaus palaiminimų.

O. Stulpinlęnė daug pasida
rbavo rinkdama aukas uždan
galui ant kieliko, kuris btivo 

\ labai reikalingas. Sūrinko 1$ 
dol. Seserys Pianciškietės ran
komis padųrę uždangalų, nu
piešė ant jo labai gražias gė* 
les. Smagu, kad randasi Įmp* 
nių, kurie’ rūpinasi Dievo na
mais. Tokius ('aidfiniiiSns Die 

vas myli. *
Negalima iškęs d nepaminė

jus pasidarbavimo jaunų* Ir 
darbščių ]>a*Bu}iečių. Tai Sar 
gaučiukus ir jo sesuo Elenytė. 
Dideliu pasišventimu ir gerų 
ūpu kas savaitė ketvirtadienio 
“Draugo” numerį išpardavi
nėja. Jie nesiskundžia, kad 
jiems sunku, ar šalta, ar lija; 
jų niekas nesulaiko. Kad dau
giau būtų tokių jaunų apašta-

Jaunimas turėjo balių, flir 
dėjau, sėkmės buvo vidutiniš
kos. Dalį pelno skirs parapi 
jai. '

pas mus darbai vis dar nei
na gerai. Visi nekantriai Jau
kia geresni^ laikų.

.. . v Papartis APVALUS ir 
KIETI ir PILNAI

Luckies visuomet malonūs

Luckies visuomet visais atžvilgiais yra padarytas lai p apvalu 
malonūs-jūsŲ gerklei. Nes kiekvienas Lucky pilnai prikimštas — b 
yra padarytas iš rinktiniausio išnokusio, kodėl Luckies užsilaiko 
švelnaus turkiško ir naminio tabako — it nemalonaus palinkimo 
tildai švariy vidurinių lapų — turinčių ge- dėsnis kiekvienam riU 
resnį skonį. Be to, "lt’s toasted" — dėl suomet visais 2±i!2!i 
gerklės apsaugos. Ir kiekvienas lAjcky yra gerklei*

It’s toasted”
eznęt yra malonūs )&s* - *

ai—Šie Yra Lengviausi LapaiTiktai Viduriniai La

Ąr jūs Esate Supančiotas
ir su “Bufuurtąls" jiervals.^- Jaučta- 
t£s silpnas Ir pavargę* tlfc^puaiau 
Smogus. Jeigu, taip. Štai yra geras 
tonikas, sutelkiantis geresnes dle-

leitais metai? Lietuvoje n-a ucvardtnimas toniko. kurfGy- j 
riytojas Specialistas ISrado. tr kuris '

»O mirė 32,749 žmonės. dabar parduodamas visose valsttny- 
. , , . f/. ’ . llose. NUGA-TONE yra kombtnacl-O tuberkuljnzo (džiovos) ja tam tikrų tonikų alteratlvų. ku- 

... rios stimuliuoja, atgaivina visus or- 1- 
— 2,44.) žm.; nuo kitų ganus, duoda nauja gjAenltną Ir e*
., .. , ntfr- nergiJa. Jūs valgysite geriau.—mle-

CIJOS ligų mirė —- 2,lot I gosite s&ldilau. Tūkstantiams vyrų 
. ». i -i -i Ir moterų tapo pagelbėta. TrisdcSlm-nUO veŽIO IT kitų navikų ties dienų treatmentas už Vieną Do-

J20 žm.; nuo reumato, ti-'tSL^-
Ir kitų bendrų ligų, mi PAKVIETIMAS
406 žm.; nuo nervų sis- Širdingai kviečiu virus Qhi

s ligų mirė 1,756 žm.; nuo cagos ir apielinkinių miestelių
idtakos oriranii biru - 2 • J ,ietuviu8’ draugus is senus pa jotakos organų ligų, 2, , iįBta,„UR at|ankyti mane manv
ob.; nuo kvėpuojamų or biznio vietoje. Užlaikau dide- 

ligų (be tubuerkulįozo) 1} pasirinkimų. Visokių degti-
,304 žm.; nuo šlapimo n nių;, visokių rūšių vyno ii 
k-i:«:t. is—. alaus. Pristatome aludėrns.

1 M® 1 W Dovanos visiems atsilanku
žm.; nuo nėštumo ir gim g{emg,
d ligų — 380 žm.; nuo o- Jūsų ŽYDUKAS patarnaus 
ir kaulų ligų — 771 žm.: jurtis mandagiai, 
prigimtinių trūkumų ii v Reikale esant, atsiminkite

agimių ligų — 1,778 žm.; ’ ____ i
senatvės — 5,238 žm.; NATHAN KANTER! 

sartos mirtimi —, 1,082 4707 SO. HAL8TED ST.
ir nuo nenustatytų prie- , Tel.: VABds 0801

VYRIŠKŲ APRĖDALŲ 
Krautuvininkas

Plačiai žinomas Town of Lake ir apylinkės lietuviams 
H. SEI GAN, šiomis dienomis savo drabužių krautuvę per
kėlė iš 4533 So. Ashland avė. j moderniškesnę ir gražesnę 
vietą po NUM. 4622 SO. ASHLAND AVĖ.

Minėtas krautuvininku, senojoje vietoje išbuvo viri 90 
metų ir visuomet užlaikė dideliausį pasirinkimą, nebrangio
mis kainomis įvairiausių vyriškų siūtų, topkau&ų ir ©ver
kausiu. Jų geru patarnavimas ir teisingos kainos patraukė 
didelį skaičių kostumerių su jais palaikyti bisnižkūs senti
kius, nes niekas nebuvo apviltu.

DabaT tą visą staką ir dar nauju, vėliausios mados siū 
tus ir topkaučius perkėlė į 4622 SO. ASHLAND A VE.

Todėl šia proga visi senieji ir naujieji kostumeriai esat 
kviečiami atsilankyti į naują vietą ir pamatyti mūsų dido 
liausį pasirinkimą, čia rasite ir lietuvius salesmonus.

Oi visiems mūsų kostumeriams dykai sutaisoma ir ii 
prosijama jų drapanos.

ADVOKATAS
t05 W Monroe St.. prie Clark

Telefonas STAte 1—
Valas Po* • ryts UR i popiet 
2201 W. Cermak Road

Panadillo, SereSos fr POtnydloc 
vakarais 0 lkl P

• ToMfMM OAMal Siu 
Namai: 6459 8. Bockarell St

Utaralnke, Kstvergo tr Sopėtos 
vakarais 1 Utį t 

Telefonas REPoblIe PPM
skridimui New York - Kau
nas paminėti Lietuvoje L V. 
š. m. išeina oro pašto Ženk
lų serija 20, 40, 60c., 1, 3 ir

a m o n v s
Tart daug ItarSftn. maiši peleno; 1«-
bal genui pavaduotojas Pocahontsa; 
Black Oold lupi p, or egg 00.00; Mine 
run |5.70. SCTe„hfajt 14.75.

ORI'NBV MINING CO. 
CnUrejcM 2011'

Alnos tenkins siunčiu:
4f. 1 kmpl

Pilna serija « len. 12.01 
Serija »0. 40. «0c. t 21 
Persiuntimas stsk. f0.20 
Pinigai pirmyn.
nstfcataukite kai'.,Įninką visiems 
Lietuvos p. t-nki'ama

10 kmpl
010.00

2.11 INSURANCE 
ROTART 
PUBLIC

— ItEAI/CRTATM
SIUNČIAM PINIGUS I LIMTOVĄ 

IVAKORCIŲ AGKMTURA 
PHiaįftARTRITE I MOŠŲ SPULKĄ 

EIS1MGCM0 PAMATUOTAS BIZNIS 

IT 47th 8TB. TeL LATayette 1088

4622 So. Ashland AvėItalijai g. 83 
Kaunks (Lithuania)

BANDAS

Nusa-Tone
KAIS TEB EICHANČE 
HAfIGNAL BANK

Halsted Si. ir 19th l’l

prigimtaisiais trūkumais ir 15,9 nuoš. • ‘ »"• 
naujagimių ligomis 21,6 nuoš. Iš to aiškiai matosi,' kad 
prievartos * mirtimi J 0,4 nuoš. Lietuvoje limpamoms ligom? 
ir nenustatytomis mirtimis t užduotas gana skaudus srnfl
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