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“Turi būt vykdomi krikščioniško
moralumo principai

f

LIETUVIŲ LIAUDIES DAI
NŲ BUS MOKINAMA
KONSERVATORIJOJ

ŠIMTMEČIO i PAŽANGOS
PARODĄ APLANKĖ 37
Mik ŽMONIŲ

DAUG KANDIDATU MEKSIKOS PREZIDENTAS
PRIEŠ VYSKUPUS
KONGRESAN
BE KONGRESO ATSTOVŲ
BUS RENKAMI GUBERNA
TORIAI IR KITI

Lenkai imasi savo krašto
saugumui aštriųjų žygių

Pereitų naktį uždaryta Clii
WASHINGTON, spal. 31.
. VATIKANAS, spal. 31.— dividai, bet taip pat vyriau KAUNAS. — Žymus anglų
NEMAŽINA KARO IŠLAIDŲ
cagos
šimtmečio
pažangos
pamuzikas,
Londono
konserva—
Lapkričio
6
d.
rinkimai
vi
sybės
įsigilins
į
faktų,
kad
yŠventojo Tėvo Pijaus XI pri
torijos direktorius W. H. Kerįroda, kitaip dar žinoma var- ’sam krašte visais atžvilgiais
MEXICO CITY, spal. 31.
VARŠUVA, spal. 31. —
vaČioj audijencijoj buvo Cle- ra būtina pripažinti standžius
moralumo principus ir juos ridge, grįždamas iš Maskvos du pasaulinė pį&roda.
yra reikšmingi. Bus renka imasi krašto .saugumo žygių. — Kaip seniau buvo numaty
velando vyskupas J. Schrernsuderinti su kąsdieniniu žmo- buvo kelioms ^ienoms susto- ! Ši paroda vyko per du mo mi 33 gubernatoriai, 34 fedePaskelbti trys respublikos ta, Meksikos prezidentas Ko
bs. Popiežius apie pusvalan nių ir vyriausybių gyvenimu. jęs Kaune. Susipažino su Yi-Įtus. Jų aplankė daugiau kaip i
ri riguez, kurs dirba pagarsčratiniai senatoriai ir 432 at prezidento dekretai.
di kalbėjosi su vyskupu apie
“Šiandien dauguma vyriau sais mūsų muzikais ir muzi- Į 38 milijonai įmonių. Šiam
Vienu dekretu įsakoma pri- jusio
Katalikų Bažnyčios
pasaulio situaciją. Pijus XI sybių remiasi oportunizmo kos kritikais. Labai domėjosi • skaičiuje yra daugybė tų, ku- stovai į kongreso žemesniuo
sius rūmus. Į šias visas vie valoma pagelbinė militarinė priešo Plutarco Gailės nur<>pareiškė, kad nieku būdu pa principu ir gyvena iš dienos mūsų liaudies dainomis. Jisrie ne vienų, bet daug karių
tas yra 1,420 kandidatų. Jų tarnyba visiems abiejų lyčių dymais, jau imasi atakuoti ka
saulis negali tikėtis sulaukti dienon. Iš to pasėkos — yi- pasiėmė apie 100 lietuviškų lankė parodų,
kiekvienas šiandien dirbu, gyventojams nuo 17 iki 60 me talikų arkivyskupus, vysku
dainų
gaidų
chorams,
balŠimtmečio
pažangos
para

pastovios taikos iki koliai vi sotinas vargas.
kad tik laimėjus ko daugiau tų amžiaus. Ministerių kabi pus ir visą. kunigiją. Reikia
sų kraštų vyriausybės pripa “Kaip ilgai mes nesisteng šams ir pianinui. Londono’da buvo milžiniškas komercinetas ir taikos metu gali pa laukti, kad Rodriguezo įsaky
piliečių balsų.
žins krikščioniško moralumo sime, kad pasiekus krikščiony konservatorijos studentai btis’nis žygis ir su juo neturėta
šaukti tuos ir kitus gyvento mu iš Meksikos bus ištremti
ir krikščioniškos ekonomikos bes nusistatymo ir ekonomi mokomi lietuviškų dainų ir'nuostolių. Paroda visais žvilgu Federaliniam senatui yra jus į pasiruošiamąjj mankšti visi arkivyskupai ir vyskupai.
principus.
kos principų uolos dugno, lietuviškos muzikos. Konser-^sniais buvo įdomi, ypač mok- ( reikalinga 34 naujų, arba iš ni mų prieš pašauksiant juos
Rodriguez įsakė generali
Popiežius sakė: “Mes ne ant kurio būtų galima stip vatorijos choras bus prirerg-1 rIo pažangos Atžvilgiu, o šiais ;naujo išrėnkamų senatorių, aktualėn pagelbinėn tarnybon.
galime tikėtis jokios itikros riai atsiremti, negalime už tas dainuoti kelias lietuviškas ' blogaisiais laikais ji daugS i J šias 34 vietas yra 135 kan- Į Kitu dekretu nustatoma niam prokurorui tuojau imtis
akcijos prieš įtariamus arki
dainas. Konservatorijoje pa- gelbėjo
Chioagos
miestuii-1 didatai, o f kongreso žemetaikos iki koliai ne vien in tikrinti taikos pasauliui.”
kiekvieno piliečio pareiga, vyskupus ir vyskupus, O C'al> rengus vienam koncertui pro- J Daug kitų krantų
rasi buvo prisi sniuosius rūmus — 1,147 kan
kad jie visus savo daiktus, į2ĄARI- ^II^FKTA^ NA- ’ 8ram4> ^us surenlriaR viaŠąs|dėję pria- paroįios ir turėjo didatai. J 33 valstybių guber rankius ar kitas savastis pa les su Rodriguezu įtaria juos
dHRnC OtfOtA’**’**' koncertas su paskaita apie,'savo atskirus pavilijonus.
natorių vietas yra 138 kandi vestų vyriausybei, jei tas bū visus veikime prieš jų rami -•
p '-X ..
nąją valdžią.
p ‘ >5 ■
Lietuvų ir lietuvių liaudies
datai.
Įf
i... ‘‘5 ’*
tų reikalinga pasireiškus ka
Rodriguez pareiškia, kad
i
Ii)
kūrybą. Be to, su lioHmų ko
Apart minėtų kandidatų y- rui.“ Karo metu vyrttusybė
v- .
ra dar 742 kiti kandidatai, gali paimti savo- kontrolėn vi su suimtaisiais jis greitai ap
MASKVA, spal. 31. — Ko PARYŽIUS, spal. 3L — lonijos Londone choru, kuris
kurie turės užimti 274 auk są krašto prekybą, pramonę, sidirbsiąs.
munistų partijos vadai aptu Prancūzai susekė vokiečių na yra suorganizuotas prie Lon
Meksikos arkivysKupai ir
štesnes vietas įvairiose val- žemės ūkį, susisiekimus ir pa
ri raportų, kad “valant” ko cių sankalbį Saaro teritorijoj, dono lietuvių parapijos baž
munistų partijų Tadžikistano kur turi įvykti plebiscitas nyčios, norima kurių nors lie TALINAS*,'Estija, spal. 3l.fstybėse. Be t-o, yra dar galv- galiau, atsitikime, net savas-- Vyskupai jau daugelį kariu
yra užgynę žinias, kad jie Ki
respublikoj, Azijoj, suseka 1935 mėtų pradžioje. To san- tuvių tautai reikšmingų die- '— Estijos prezidentas paskel bes kandidatų į valstybių le- čių -teises.
štųsi į krašto politiką. Jie vie
ma daug piktų darbų, kaip kalbio tikslas yra plebiscito n$ kartu surengti su Lond »- bė ypatingų dekretų, kurs sa -gislatūras, apskričių ir mieTrečiuoju dekretu nustato- šai draudžia ir tikinčiuosius
tai smurtai, vagystės, papir vykdymo dienų ginkluotomis no konservatorijos mokiniais vo ypatybe yra pagoniškas ir -'stų valdvietes.
mas bausminis kodas, nu nuo visokio politinio smurto.
nesuderinamas su mūsų lai
kimai ir stačiai negirdėti žmo pajėgomis užgrobti teritorij j "bendrų koncertų.
Kai kas sjfėja, kad lapkri kreiptas prieš šnipus, kaip
kais. O kas yra pagoniška, čio 6 d. išeis balsuoti apie jie turi būt baudžiami. Pen- Be vyskupų žinios gyventojai
nių kankinimai.
ir neleisti gyventojams pasi
k J
•*
tas priešinga krikščionybei. 28,000,000 piliečių. Nuo šių kerių metų kalėjimas laukia priešinas vyriausybei, kuri
sakyti,
kam
jie
turi
priklau

To visa priežastis, sako ko
bedievina kraštų. Nežiūrint
Tuo prezidento dekretu nu
^milijonų balsų priklausys to- 'visus, tuos, kurie taikos metu to, Rodriguez kaltina vysku
munistų vadai, yra tame, kad syti: Vokietijai ar Prancūzi
* Z " u *
teistiems mirti asmenims pa ’
svetimiems kraštams paduotų pus. Jis šiandien turi progos
limesnė tvarka krašte.
toj respublikoj į įvairias auk I jai.
liekama laisvė, kad jie patys
Susekus
šį
sankalbį,
Pran

žinių apie politini, diplomati parodyti tą, ką gali. Gyven
štas valdininkų J^ttas buvo
SAN F RAN CISCO, Cal., nusižudytų užsinuodijimu. Nu
cūzijos
vyriausybė
tuojau
panį, arba ekonominį Lenkijos tojai kai Rusijoje yra beitu
klastingai įsigavę buvusieji
spal.
31.
—
Kalifornijos
vai-į
sižudvmas
turi
būt
neverčia'rėdė
į
Saaro
teritorijos
pa

stovį, kuo būtų galima prie 'kliai ir be vadų ir negali pa
aukštos kilmės žmonės, didie
stybėje
tūkstančiai
žmonių
ymas.
kraščius
sutraukti
daugiau
ji žemvaldžiai ir net musul
šams naudotis pasitaikius ka sipriešinti tironams.
Dekrete pažymima, kad vie
ra
susidomėję
lapkričio
6
d.
kariuomenės
ir
tenai
dieno

rui.
monų dvasininkai. Šie žmo
na valanda laiko prieš vyk
rinkimais.
Demokratų
partija
mis
ir
naktimis
budėti,
kadan
nės ilgų laikų engė ne tik valAVASHINGTON, spal. 31.
KELIOLIKA SUŽEISTA
dysiant mirties bausmę pakoVARŠUVA, spaL 31. —
skiečius, kolektyvių ūkių na- gi vokiečiai naciai savo “pu savo kandidatu į gubernato
- Darbo santykių boardns
rimu, prokuroras gali klausai •
bet ir pačius komuni čų” gali imti vykdyti anks rius turi socialistą Upton Sin
tius, bei
šiandien pasiūlė savo tarpi 1935-36 metais krašto apsau
63 gat. ir Cottage Grov"
nubaustojo, ar jis turi pasi ninkavimą tarp Atlantic ir
dairą,
kurs
darbininkamš~ža

čiau.
Pasireiškus
ten
nacių
stus, pažymima raportuose.
gai Lenkija skiria 144 mili jave. skersgatvy susidaužk ų: t
bruzdėjimui, tuojau įsiveržtų da “aukso” kalnus, jei jis ryžimo nusižudyti.
{Pacific Tea kompanijos ir jonų dol., ty. nė kiek nema- vėkaris su busu. Keliolika
Bet kiek daug bloga ir pik-„prancūzų kariuomenė.
bus išrinktas. Demokratai bi Jei nubaustasis sutinka, 1a
streikuojančių darbininkų Cle žiau, kiek ji yra tam tikslui {žmonių sužeista. Policija ne
1a gyventojams padarę patys'
jo prakišti rinkimus su šiuo da prokuroras įsako budeliui
velande ir Mihraukea. Boar- išleidus kas metai per keletą j rj sugekti tos nelaimės kalti
komunistų vadai, apie tai ty
savo kandidatu.
Tad visi korikui, kad jis pristatytų no
GAISRAI LIETUVOJE
,‘ninkus.
das pasiūlė kompanijai ati pastarųjų metų.
lima. Komunistų tvarka suda
daug domisi, o respublikonų Įmuštajam dekretu nurodytų!
daryti visas parduotuves, o Šios apsaugai išlaidos su
ŠAULIAI. — Šiaulių v. partija naudojasi.
nuodų. Jei penkių minutų
lė tokias gyvenimo sųlygas,
PRANEŠIMAS
, .. .
,
, .
.darbininkams patarė grįžti į daro apie 36 nuošimčius visų
laikotarpiu nubaustasis nepa-1 , , . , ,,
kad už visokį piktų atsimoka 'Aukštelkės dvare sudegė mo
,
.
■ . , . .
,
1 darbą ir laukti taikos vykdv- išlaidų.
V. Stancikas, šv. Kryžiaus
linė daržinė 10,000 lt. vertės,
naudos jam pristatytų nuodų, į*
J
ma piktu. ,
Spėjama, kad Lenkija turės
Jmo.
per.
“Draugo” agentas, at
daug dobilų, šieno, šiaudų,
tada bausmė bus vykdoma
apie 28 milijonus dolerių ne
leistas iš “Draugo” agentū
pakorimu.
mašinų, vežimų ir kt. Visi
GRĄŽINS SENUS ATLY
pritekliaus. Matyt, bus dMiATSISAKĖ IŠTEISINTI
ros. Jo vietą nuo lapkričio
' nuostoliai siekia 17,000 lt.
narni mokesčiai.
KAUNAS. — Seinų rajone,
GINIMUS
1 d. užima L Labanauskas.
Trobesys buvo apdraustas.
naktį į sekmadienį lval., mū
Teisiamo federaliniam teis
“Draugo” jubiliejiniam nu
Manoma, kad buvo padegi
WASHIN0T0N, spal. 31.
sų administracijos linijos sau
me S. Insullo ir kitų visų kal PIENAS NEATPIGINAMAS meriui pagarsinimus Šv. Kr v
mas.
— I’rez. Rooseveltaa ateinan
gotojas policininkas Jonas Kh
tinamųjų ginėjas Thompson
žlaus par. k Labanauskas
čiais metalu pasiūlys kongre
Šiaulių v. žadžiūnų kaime ; speravičius pamatė apie 170
MASKVA, spal. 31. — Bol- padavė sumanymą, kad teisė- 1 Krašto vyriausybės biuras pradės rinkti pirmadieni,
musų
lenkųv.įševikų
sui, kad jis grąžintų senovės bekuliant užsidegė Štaro Ga- J metrų
----- x ----, pusėje du
— ---------- , laikraščiai praneša, jas nurodytų jury, kad ji if- AAA papigino nuo 2 dol. 25c. lapkričio 5 d.
atlyginimą vyriausybės tar sparo daržinė ir kūtė po vie-. kareivius pasieniečius. Parci "kad rusai gydytojai speciali- teisintų visus kaltinamuosius. iki 2 dol. ūkininkams moka
Administracija
nautojams, kadangi gyveni nu stogu. Sudegė javai, padar {kalavue sustoti, lenkai pradė- štai yra “atgaivinę” vieną Teisėjas nesutiko.
mą už 100 svarų pieno Chimas brangėja.
gai, avys, vištos ir kt Nuo- j0 iš šautuvų šaudyti ir poli- pasikorusį žmogų, kurs tris
cagos srityje. Tačiau pieno
stoliai siekia 5,590 U Trobc- cininkui Kasperavičiui sun valandas buvo'miręs. Tas pa-Į Iš Chieago Motion Pictnre kompanijos neatpigina pieno.
kiai sužeidė dešinę koją, Po- daryta su priemonine elek- Operators unijoR prezidento Ūkininkams mokamas papigiDENVER, Colo., spal. 31. šiai buvo apdrausti.
CHICAGO IR APYLIN
lic. gindamasis į užpuolikus tros pajėga plasnojama širdi-' Matoy namų pagrobti 50,000 nimas, anot kompanijų, yra
— Vyriausybės šelpiami dar
nežymus. Be to, sako, ūkinin KĖS. — Šiandien numatomas
KAUNAS. — Lietuvos se- paleido keletą šūvių, bet Šio nū. Deja, “atgaivintas” imo-kdol. priklausė unijai,
bu streikininkai ir šiandien
kams papiginimns esųs laiki- 'pragiedrėjimas ir daug šal
planavo sukelti riaušes. Ta- ro klubas Anglijoje nusipirko per administracijos liniją pa gus buvo “gyvas” vos kelias
čiau.
minutas.
dar du “Trvin” parašiutus. bėgo lenkų pusėn.
-čian pabūgo policijos.
PLATINKITE “DRAUGĄ” nas

KOMUNISTy
VAISIAI

SANKALBIS

’z

‘

ASESTUBSE

TŪKSTANČIAI SUSIDO
MĖJĘ KALIFORNIJA

BOARDASPASISIULĖ
TARPININKAUTI

LENKAI PAŠOVĖ LIETUVI
POLICININKU

NIEKO NĖRA Iš MIRU
SIŲJŲ GAIVINIMO

ORAS

“DRAUGAS”
i&eina kasdien, ISskyrm sekmadienius
PBJSNLMEKATOS KAINA: J. Amerikos Valstybėse:
ii — t«.oo. Pusei metų — $3.50; Trims mėnesiams
IklO; VlfcnAtu. m&nesim — 75c. Kitose valstybėse
lt*: Metams — $7.00; Pusei' metų — $4.00.

■pAfo.
Jmy kainos

prisiunčiamos pareikalavus.
►Ibiams ir korsapoadkmtama raitų necrątina,
>mu tai padaryti ir neprlrtuneiama tam tiks„ lenkiu.
t- nuo 11:00 iki 12:00 vai.

tokia jau pittsburghiėčių tarpe madri ar, ge
riau sakant, tradicija, kas met mainyti savo
skyriaus “Drauge” vedėjus. Tas vedėjo pa
reigas iš kun. A. Jurgučio perėmė kun. Jonas
Vaišnoras.

Kun. J. Vaišnoras yra Sv. Vincento par.
klebonas Pittsburghe. Tai yra žymus mūsų
Skilai sekančiai dienai priimami iki
visuomenės veikėjas, senas katalikiškos spau
5 vai. popiet.
dos bendradarbis, plačiai Amerikos lietuviams
&•>
žinomas kunigas. Be abejonės, jo patyrusi
“DRAUGAS”
ranka Pittsburgho žinias padarys taip įdoUTnUA5KJt l)AlLV FBIBND
mias ir gyvas, kaip jo pirmtakūnai — kun.
PnbiiaMeė DjįĮlįr. Excejrt Sunday.
M. Kazėnas ir kun. A. Jurgutis, kurie, tiki
JltiPTloNS: One Yaar
$0.00: Slx Months
Ji TJiree Mpnths ~~ $3.00; One Month — 76c. mės, pasiliks artimi jo bendradarbiai. Svei
■— One Year — $7.00; Sbt Months —- $4.00;
.03c. «.C
• 1 1
kiname pittsburghiečių skyriaus vedėjų ir li
in Dl
jlAS” brlnffa best reeuKa
nkime geriausio pasisekimo kilniame spaudos
fktefe
darbe! Buvusiam vedėjui kun. A. Jurgučiui
lUGAS” 2334. S. Oakley Ave? Chicago
tariame nuoširdų ačiū už vienerių metų gra
ži} Pittsburgho žinių vedimų, kam reikėjo
pašvęsti nemaža laiko ir savo pinigu pridėti
susirašinėjimams su redakcija tr bendradar
NESUTARIA IR VAROŪ SUTARS
biais.

Didžiosios valstybės tariasi karo laivyno
mažinimo reikalu. Nesusitaria. Nė viena iš
nenori nusileisti. Ypatingai pučiasi Japo
nija. Ji nori lygaus laivyno su Anglija ir
Jungtinėmis Valstybėmis. Bet jos reikalavi
mų konferencija negali išpildyti. Politikai ir
visi jaučia, kad Japonija ir taip jau yra įsigrilėjusi. Duoti jai lygų laivyną, būtų išsta
tyta pasaulio taikų j pavojų.
K
Tačiau, ar šiaip ar taip, yra bloga. Jei
nesusitars, žinome; kas atsitiks. Valstybės dar
^dėsniu įsitempimu ginkluosis ir, ar anks
čiau ar vėliau, tuos ginklus panaudos viena
kitų. Dėl to ateitis, kalbant apie taikų,
b džiuginanti.
Iš visko matyti, kad ligšioliniais keliais
Wfant valstybių ir tarptautinę politikų, paprie tkikoš neprieis. Visuomeninį gyVeftimę beikia pasukti kitokia vaga. Visoj
/ttiĮ laikų bivilizaCijdj reikalinga daryti radifcdinių reformų, nes aiškiai matome, kiek
3kbg Veidmainiavimo tarptautinėj politikoj.
Tokio veidmainiavimo niekuomet pasauly nė-

iiiuito

H buvę. Daroma kpnfč^cijij ,koų^rencijo6,
Jbsė gražiausiais Žtfdži&is kalama apie tai
kų, tačiau visos valstybės intensyviai gink-

, inojasi ftėva ‘apsigynimui. Taigi, daug kon( .ferehcijų praėjo be pasekmių, išrodo, kad tas
palš bu's ir su Šia laivynų mažinimo konfeGaila, kad politikai neva nesuranda
kelio prie pasauliu taikos įvykdymo.
MTT&URGHO tonos IK J? TOMUI

Pittsburgho Lietuvių Žinios “Drauge”
jau treti metai. Jos pasidarė gyva ir
it dienraščio dalimi* Be jų, rodos, mūsų
foraštis nebūtų pilnas. Apsipratome ir pa7) skaityti Pittsburghs žinias iT kus
____
sekti to krašto lietuvių gyvenimą. Jei
gyvenantiems tas skyrius yra įdomus,
abejonėj jis dar įdomesnis pittsburghie-

/kaitau

r:,'

\

Su šiuo numeriu vėl pasimaino Pittsbur
vedėj
ttoriai. Išrodo, kad

'krUŠtui reikalingi. Kriiin kc vietas . svaibiose komisijose
i būtume sulaukę, jfei he p. Roo- Būsimame kongrese, jei p. SaI sevelto energingi žygiai reor bath apsiima, sulig priimtų
RaSo DR. G. I. BLOŽ1S, dėntistaš, CflicagO, IH.
ganizuoti bankus, kiek galiimi taisyklių jis tunėtų būtį ren
Db. Tuštauskas, baigęs Jo- dantų, ktarie dantis yra užtai daugiau duoti žmonėms darbų, kamas pirmininku — speaker.
no Negaliu dantis taisyti, p ra. kyti, padėkim su auksu, tai trumpinant darbo valandas, Tosios garbės ne bile kas už

Jodas Gydytojo Kabinete

dėjo žiūrėti jo rekordus, o Jo jau tų vietų spinduliai ne- bet nemažinant algų ir bend sipelno.
— Kų p. advokatus manote,
nas, beturėdamas kų veikti, perkošia ir tos Vietča pasilie- rai vykdant į gyvenimų riša
išsiėmė cigaretę ir rūko. Ne *ka baltos. Patį dantį spindu tų, be ko šiandien jokiu būdu ai* lietuviai gali p. Sabathų pa
turėdamas kur pelėnų nuber- liai perkošia, nors tai yra nebegulhūa apsieiti. Dauguma sitikėti ir Už jį balsuoti, nes
P’adėjd dairytis. Gydyto- gana kietas, o kaulų dar leng žmonių tų gerai supranta ir pastaruoju laiku visokių gan
jas, matydamas Jonų dairah viau pereina, riri, o kūno au- del to dabartinės vyriausybės dų jrra pasklidę!
— Kongr.- Sabath visada ro
ties, tudjriu suprato, 6 o Jonas dinius, tai jau visai lengvai žygiais yra patehkinti. Toks
nori, padėjo ant deskos bal pereina. Žddžiu sakant, mink ddufcuinos nusistatymas ir bū- dė lietuviams palankumo. Y
tos storos poperos ir liepė štesnius dalykus X-Rriy spih- rimus rinkimus, be ubejojinio. patingai dabar jis nori, kad
dūliai lengViriu pereina. To-, nulems pozicijos naudai. Lap lietuviai susiorganizuotų ir ri
pelekus nuberti.
Paačiavęs Jonris už pope- kiu būdu, kuoihet dantis pd- ’ kričto 6 d. kraštas prisisuk y s mtai politikos gyvenime daly
rų paklausė, gal, čia negali puvęs, jis pasidaro biskį stdvįš Užpakaly pfrez. Ruošė vautų. Už jį balsuodami nesi
ma rūkyti. Gydytojas atsakė, minkštesnis, retesnis ir per ‘ veltu plano gaivinti krašto ge- gailėsime.
— Dbr vienų klausimų Ta
kad nors jis nėrūko, vienok supuvusių vietų spinduliai ge , rovędūmų nesibijo. Bet, sako, riau pereina ir tų vietų pa-1 Vadinas, adv. Česnulio huo- mstai turiu. Ką manote apie
jeigu pasitaikytų kuomet bū-1 daro tamsesnę. Tokiu būdu 1 inonė ir jo patyrimas, bevaži- lietuvių demokratų susiorga-,
ti kokio kito gydytojo kabinę- galima ji atskirti hūo nohma- nėjaht po plačiųjų Aniėrikų, nizavimų į klubus ir lygut
Dienraščio vedėjui giliai įvertina Pitts te, patarčiau nerūkyti, nes liškos kūno dalies.
— Geras tai yra dalykas.!
kalba už N RA. Kadangi Chi
burgho lietuvių katalikų vadų pastangas pla tuo išreiksite savo manddguTas pats būna, kuomet dan ęagoj dabar virte verda rin- Tai vienintelis kelias kų nors
tinti katalikų laikraščius ir juos palaikyti. mų. Gydytojai, dažniausiai, Į tis turi pūlių — prie galo kimų kampanija, jo paklau didėShio atsiekti
politikoj.
Kada ir kitos mūsų kolonijos tokiu uolumu prisilaiko ,nuo rūkymo savo-, šaknies. Tas pūliAvlmas kar- ri'au, kaip čia dalykai atrodo Ligšiol lietuviai demokrate
pradės remti katalikiškųjų spaudų, tada vi ar kito kabinete. Jonas įjaa- tais ir neskaudu o vienok ir kurie iš čionykščių politikų nebhvO tinkamai orgūnizUot?.
sas
. . mūsų. religinis ir tautinis veikimas ki, čiavo už pastabų, bet kaž kdip sveikatai kenkia ir tokį tižsi-' ypatingu būdu remia Prezide Aš džiaugiuos, kid šiuo žvil
gsniu daug padaryta ir kad
taip pradės atrodyti. Taip, rodos, ir turėti} gjįjjjęriškai
krėtimų tegalima rasti tik sii nto žygius.
— Well, pirmoje vietoje tuo į politikes darbų įeina jaunų
1 — Bet, štai ponas daktare, XnRay paveikslo pagelba.
Tarpe dantų, kartais, yra žvilgsniu reikia pastatyti kon- ir gyvų pajėgų. Juos sveiki
— sako Jonas — aš norėčiau,
KUR DINGO SOCIALISTŲ iDflfcJOS
tarp gresmanų A. Sabathų, kuris nu ir linkiu pasisekimo. Liet.
"kad man paaiškintumėt apie išpūvimas, ypatingai
krūminių dantų.
Na, ir ga-!nuo senų laikų energingai ve demokratų lyga neturėtų pra
X-Ray veikmės haūdą.
Socialistų dienraštis, rašydamas apie poGy^ytojas, lig nustebintas, na sunku surasti, kuomet jis' da kovų kongrese ir visuome- leisti progos pasidarbuoti už
litikų ir idėjas, sako: “Kiekvienas žmogus atgakę.
vos pradeda pūti, 6 X-Rayjnėj Už krašto ir darbo žmo- žihcgų — A. Sabathų, kurto
turi teisę pasirinkti. Kas nori ‘džiabų’ gauti
_ Jonai; dgr to nežinai! paveikslai aiškiai parodo’.
nių gerovę. Visų prez. Roose- gal užims aukščiausių vietų
kongrese. Toj Vietoj turėti
arba už dykų alaus atsigerti, tas eina su de-1 Labfti
0 ui 8Varbu3
Kartais dantų, medicinos velto programų jis remia ne
mokratais arba respublikonais; o kam rūpi. dalykas kaip medicinoj-, taip daktarai, chirurgai, reikalau rezervuotai ir ne nuo šiandien prietėlingų lietuviams žmogų,
kad žmonijos ateitis būtų geresnė, tas dedasi
daAtistertejoj. Imant pa- ja XrRay nuimti, kaB padeda Jis buvo vienas iš pirmutinių, bus naudinga ir reikalinga.
Šiuo ir užsibaigė mano pa
prie socialistų”.
Veikslų su X-Ray .(Roentgeno surasti kūr tai paslėptų infek parėmusių Prezidento žygius.
sikalbę
jiniūš su adv. K. Čes
Be to, jis buvo pirmutinis, ku
Taip yra pas mūsų socialistus teorijoje, spinduliais), daug pasiekiama. cijų — ligų.
nuliu, mūsų ramiu, b'ėt rimtu
Paačiavęs Jonas už paniški ris demokratų partijos konve
Praktikoje visAi kas kita. Kadangi socialistų Mutos parodo kūno stovį ir
visuomenės ir politikos veikė
šulai — Jurgelionis dirba demokratams, o I iš to galima daug kų spręsti. himų šio naudihgO išradimo, ncijoj griežtai Stovėjo Ūž ho- ju.
Pbiii. Aap.
ntittAvibių kandidatu į prėzi
Gugis respublikonams (ar jie dirba už alų, _ Pav., imant paveikslus nuo atsisveikinęs aplfendo UfiSų.
dentttB F. 1>. RtooseveRų Dėl
ar norėdami “džiabų”, mes to nežinom) it
to įr dabar jis yra artimas jo
kadangi su socialistų politine jpartija. jie nletalkininkas ir be to geras ir
ko lfebdro netari, savairtic afšku, kari jiems
populiarus tarpininkas Chicanerūpi geresnė žtoonijos ateitis: Net tame pa
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jo adjutantai ir visa jo partija nuėjo dirbti
jodiriins Visų trijų valstybių
važinėjo po plačiųjų Ame- što gerovės gaivinimo planų
— Kokia nuomonė apie ko- ekčnOmistų pasitartoms. Lat
demokratams aT respublikonams už “< riliu.'
dy't^riįita/n^Ureda’
TaiP P-“ rflpSjo patirti, kaip ngr. Sabathų Vašingtone! — viai nori kad būtų sudaryta
mas talkininkų socialistų idėjoms platinti ir rodžius rašantis matė reikalo j vairiose valstybėse gyvenų paklausiau p. Česnulio.
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nka. Tada galėtų atpigti ir
savo laikraštį stengiasi paversti kapitalistiparašyti mūsų dienraščiui.
Roos'evelto
dirbamus
dirbus.
bščiu
politiku
ir
energingu
k<i
pagerėti produkcija.
partijų organu, kas, žinoma, duoda ne
— Kur p. advokatas važi—
Na,
o
kaip
atbodo?
votoju.
Kaip
žinoma,
jis
yra
blogų biznį. Dėl to jie ir netenka tikrojo vaNan^jy Lietuvos genera
— Prezidentas žino, kų d? veteranas politikoje. Dabiar ko
rdo. Vietoj socialistais, juos pradeda vadinti nėjote ir kokiu tikslu! — pn
ro. NRA ir visi jo planai yrt ngrese užima labai aukšta* liniri štabo valdybos viršinin
socialbiznieriais. Tas vardas jiems tikrai pri ktausiau.
kb paskirtas pulk. inž. Čer
tinka.
/ .
kia nugalėti ekonomizmu, prodhktyvizmą, Ii- ir dvasinio principo primatas. Materijakdi- niris. Ligi šiol jis buvo Lietu------------------beralizmų ir kapitalizmų, nacijonalizmų ir nės revoliucijos čia nieko nepadės, nes maža vos kabo mokyklos viršininku,
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intemacijonalizmų^ individualizmų ir kolektyvizmų, mašinizmų ir matferijalizmų, ries
J. Keliuotis, rašydamas “N. Romuvoj” visų šių izmų ugnyje žūsta asmenybė ir jos
apie laisvę, asmenybę it pažangą, aakd: “Rei laisvė. Reikia paskelbti žmogaus asmenybės
< ——i,

kas: “Tai dar mažai. Berlynas turi būti
išvalytas! (Į publiką). Pažiūrėkite j skel
bimų stuipris. Palaikykime laisvrimrinius! 1
O tu, tu apleisk Bažnyčią”. Mergaitė (nusigandrisi): “Mano Dieve, jūs esate bol
ševikas!” Jaunasis darbininkas: “Kvai
liukė, oš laikausi Lenino teorijų, tai revolrncronieriško proletariato teorijos.”
’arašė vysk. M. d’Rerbivny,
Mergaitė: “O, DieVe galingas!” Jaudria
“tolinės Komisijos “Pro Russia”
darbininkas; ‘ ‘ Man tėvas sakė, kad Die
pirmininkas
vo seniai nėra, Jis išvytas... Tr seniai...
Vertė Jona« Labsnaūskas
Nuo pat karo pabaigos... Daugeliui proTetarų... Tas gerasis Dievas tada darė viso
(Tęslnvs)
Kitas spektaklto. Valkata apvilkta kių pažadų, bet paskui apsižiūrėta, kad
Marija gtoda: “Ateikite, krikščioniškos visa tai y to melas”. Mergaitė: “Tai ne
bandos, ateikite, skubėkite į bažriyčią. Pa- į tiesa!” Jaun. darbihinkas: “Ar ir tai ne
ekntimų melų vyskupo vizitas brivo tikra 1 tiesa, kad ilgaskverniai sakė iš sakykit}
kiaulystė. Dėlto Berlyno vyskupo varpai kariškus pamokslus! Aš galvojau, kad
skambina dulin, lin, lin. O jvms pavytfoti rusų Kristus sakė: iriylėk savo priešų”.
klijuoja savo skelbimus. Maži vaiku Mergaitė: “Labai getrii, bet...” Jaun. da
ti, eikite, eikite prie ’ptokartėlfts”. Jan- rbininką^: “Religija su bet yra metas, bot
» darbininkas M Reritotikia: “SflĮtao ge- visos rtligijos turi bet”. Mergaitė: “ O
pknelo. šiąnakt skelbimų prieš kuni- Diėve, koks jūs brutalis!” Jaun. darbi
,<UM nebuvo”. Mergaitė: “iV'iau per pas ninkas: “Na, efi tau papasakosiu gražių
fktttincs savaites tūkstančiai ištikimųjų pi- istorijų. Du valkatcs įkrito į vandenį.
įaitru: kė iš B žnyčios!” Junnns dnrbinin- Vienas buvo išgelbėtas.Mergaitė: “Per
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Dievo malonę*’. Jaun. darbininkas: “Ant
rasis prigėrė.,. Ler kieno malonę (pririža).
Per tftdėtę DfeVb gerų”. Mergaitė dori
išeiti. «tis jų sulriiVd, klausia, kaip ji va
dinasi, uŽkirašo jos adresų ir pasako, kad
jų ateis aplaribyti dtarigks laisvamanis.
Mergaitė išetoa.

Vblk kiekvieno komunistų susirinki
mo programoj yra įtraukta kokia nors
antireliginė daina, deklamacija ar trum
pas vaidintoms. Rote Fabne viėnų dieną
pacitavo penkis atsitikimus, kur vakary
kščiai policija įsikišo į antireliginius vai
dinimus. Socijalistų žurnalas Das Freie
Wart 1931 m. bal. 19 d. turi prisipažinti
kad toji kova su religija buvo perdaug
brutali. Vienas jų stebėtojų, pabuvęs vi
soj eilėj tų komunistinių vaidiniirtųį pri
sipažino buvęs baisiai pasipiktinęs kaip
repertuaro pornografiškumu, taip ir jo
antireligiškuniu. Kų aparšo tas sOcijaiis
tų žurnalas, nurašyti Čia negalima...
Bet mokykla bolševikams yra svarbi.
Maskva rekomenduoja užtikrinti pasauli
nę revoliucijų per vaikų decbristianizaciją.
ateities žmonė6 turi būti auklėjami ne

i

ir,

nauda iš jo, kada tik vieni valdovai pakeičiami kitais, vienos klasės vietų užima kita
klasė, vietoj vienų institucijų įkuriamos kitos”.
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apykantoj ir, kas svarbiausia, jie turi nie
kinti visa lai, kas religiška. Dėlto komu
nistai organizuoja mokyklos vaikus. Tie,
kurie jau yra Lenino pijonieriai, privalo
tokiais padaryti, net smrirtu, savo ma
žuosius draugus. Taip 1930 m. spalių 8 ir
22 d. tiė jaunieji komunistai jėga laikė
sriVU draugus, einančius į religijos primo
ku. Negalėdami visų sulaikyti, jie pradė
jo taip baisiai dainuoti antireliginę dai
rią, kad reikėjo nutraukti pamoką. Tas
pats pasikartojo dar vienoj Vokietijos
Vietoj.
Tie jaunieji tarnauja propagandai. j»n
birifetine 1929 m. gruodžio mėn. rriSo:
“Organizuokite ateizmo vakarūs... prieš
Kalėdų vakarus; rinO grbodžib IŪ d. iki
sausio 1 d., organizuokite spartaką vaka
rus... Tikslas aiškus: nė vienas darbinin
ko vaikas negali giedoti Kalėdų giesmių.
Priešingai, visi vaikai turi dainuoti anti
religines dainas. Visi darbininkų vaikai
Vuri baigti sąskaitas su Kalėdomis”. Tie
vaikai turi ir savo organų du prčiatarische fand.
Kaip Rusijoj, taip ir čia, vaikų tar
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pe organizuojami konkursai. Iliustruotas
darbininkų žurnalas savo vaikų priede
skelbia tokį bedieviškos kompozicijos pa
vyzdį, kurį parakė Berlyno 63 pradžios
mokyklos 4 kiksės mokinė: “Kadaise mes
turėjom imperatdrius, kurių vienas Vadi
nosi Liudvikas Dievobaimingasis. Jis bu
vo, kaip visi dievobaimingi, pakankamai
silpno proto. Laike vienos medžioklės jis
įsiVaiždrivo matus miške baltų briedį su
kryžiumi. Briedis jam neva sakęs: Liepk
čia pastatyti bažnyčių. Liudvikas bažnv
čią ir pkstatė. Nuo to laiko visi žmonės,
kurie tiki į tų nesąmonę, eina į bažnv
čių”.
Šito kūrinio autorė Ona Lise bedieviu
susirinkime davė progos taip kalbėti:
“Nieko nuostabaus, kad A. Lise nebetiki
1 Dievų. Mokytojas vietoj pasakoti juo
kingas šventųjų istorijas, turėjo pasakoti
apie protingais dalykus, kurie mergaitėms
įdomūs. A. Ūse rašė visada taip, kaip ji
galvojo. Jeigu mokytojas nori, kad ji ra
šytų beprotybes, ji atsisako. Ir jūs taip
darykite, sekdami drąsių Lise”.

. t k...

(Daugiau bus)

Ketvirtadienis, lapkr. 1, 1934
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MMN5SĮMMI į Jubilejiniatn Numeriui Paskirta

• Draugo sidabrinio jubl
liejaus paminėjimo vakaras j
vyks lapkričio 13 dienų. Lie
tuvių Auditorijoj.

Įsteigimas. Visų Šventųjų šventė, ku- . tinka ir yra panašus mūsų gyvenimui, BažShenandoah, Pa. — ftv. Ju
rių Bažnyčia kiekvienų metų iškilmingai j nyČia atidengia uždangų, kuri slepia dan
švenčia, turi sekančių kilmę: Pagonių val giškųjį rojų ir parodo visiems ir kiekvie- rgio parapija praeityje ture
dovams viesjiataujant, buvo pastatyta šven num, kad tas šventasis ar toji šventoji tu jo daug nesmagumų su neva
tovė vadinama Pantheon ir pavesta visų rėjo tuos pačius bandymus ir tas pačias ' t rust i sa i s, kurie visada kėlė'
.
“Draugo” jubiliejiniam numeriui, kurs išeis
pagoniškų dievaičių tarnybai ir pagarbai. sunkenybes kaip ir mes, ir vienok pergalė
Žlugus pagonijai, krikščionys užvaldė šią jo jas, ir taip jų pavyzdžiu mokina inus da jo savo tikslams. Nūngi, j,e laPkn cio 17 d., žymiai.padidintas, paskirta kiekšventovę, ir Popiežius Bonifacas IV., 607 lyti kaip jie darė.
aprimo truputį. Matyti, susi- vienai kolonijai agentai parinkti tam leidiniui ske
metais, jų pavedė ftvč. Panelės Marijos ir
ftv. Jonas Apreiškime parodo mums
visų šventųjų garbei ir sudėjo joje kauki- dangų, kuriame nesuskaitoma visokio am pratę katalikai patyrė, kad jų Ibimų. Visi biznieriai prašomi nepamiršti savo
nių relikvijų kiekį. Ir nuo to laiko Visų žiaus, lyties ir sąlygos šventųjų minia ne klebonas kun. Karalius, alsi- skelbim Apduoti skirtam agentui, arba tiesiog
ir U linu k ffflnvto
* *
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šventųjų šventė kas metas buvo švenčiama j apsakomoje laimėje garbina Triasmenį Die- riHVPH
jas,
uoliai
darbuojasi
parap.
pasiųsti
j
“
Draugą
”
,
nes
mūsų
katalikiško
dien-i
Romoje , ir šis visiems šventiesiems pamal- j Vų. Danguje linksminasi nekaltieji Krodo
K
piru
durnas pasiekė Prancijų, ir pamažį visų išžudytieji vaikeliai, šv. Steponas, pirmasis
jos gerbūviui. Jam gelbsti du I raščio, jubiliejinis numeris pramatoma išeis 32 j
Bažnyčių po visų pasaulį. Popiežius Sikstus krikščioniškojo pasaulio kankinys, šv. Pet- Į lietuviai vikarai: kun. DeguIV., 1480 metais, Visų Šventųjų šventei su ras, Kristaus Bažnyčios ant žemės galva, į tis jr kun Batutis. Jiedu iš puslapių. Be to, šio jubiliejinio numerio bus eksteikė oktavos garbę — aštuonių dienų pa panos, našlės, daktarai, tikėjimo išpažinto- Į
tra daug kopijų spausdinama. Ratos pagarsini
minėjimų. Bažnyčia šių šventę kas metas jai, ūkininkai ir karaliai, piemenėliai ir ka vieno atsidavusiai darbuojasi
švenčia pirmų lapkričio dienų priminti mums riai, vaikeliai ir Seno Įstatymo patriarkai. su geri), klebonu sielų išgany mų pasilieka tos pačios. Taigi visiems biznie
prisiartinančių bažnytinio meto pabaigų iv Kas gali visus juos išvardinti! Dangus yra mui ir parapijos gražiai atei- riams verta šios progos nepraleisti ir savo biznį
paraginti mus į šventumų bei uoliai Dievo visų tikinčiųjų tėviškė ir namai. Danguje į ėda i.
paskelbti “Draugo” jubiliejiniam numery, lap
malonių naudojimų, kad ir mes kitados vra ne tik šio pasaulio vargšai, bet taip j>at
Prie to reikia pasidžiaugti,
viešpatautume su Kristumi ir šventaisiais turtingieji; ne tik kankiniai, bet taip pat kad gerb. klebono pastanga i kričio 17 d.
tie, kurie gyveno šventoje, tylioje kantrybė mis parapija iš vokiečių įsi j
danguje.
Kolonijų agentai sekantieji:
Šventųjų laimė danguje. Mūsų Šven je; ne tik prispaustieji ir paniekintieji, bet gijo mokyklų, kuri tapo pa
Marquette Park - S. Staniulis.
toji Motina Bažnyčia atidaro dangų Visų taip pat karaliai ir karalienės, kurie savo vesta lietuvių vaikams. Pakoi i
i?ventjų dienoje ir rodo mums Jėzij Kristų, skeptras ir vainikus guldė prie Avinėlio ko
Brighton Park - P. Gubista.
hicvo Sūnų, sėdintį amžinojo Dievo Tėvo jų. Kiekvienas luomas, kiekviena tauta ir kas dabar mokytojauja vokie i
Aštuoniolikta - P. Varakulis.
dešinėje; sale Jo Marija, dangaus Karalie giminė 'turi teisę ir tiesų patekti į dangų. tės seserys. Tačiau, kitais me Į
nė, devyni angelų chorai ir nesuskaitoma Dievo išmintis ir apvaizda pašventė kiek tais mokytojaus lietuvaitės se
Town of Lake - L. Labanauskas
.šventųjų minia, apvilkti nekaltybės ir šven vienų gyvenimo luomų; kiekvienas gali įgy serys. Taį be galo džiuginant’
Generalinis agentas - Br. Stasys Montvidas
tybės rūbais, laikydami savo . rankose pal ti tikslų, kuris jam yra skirtas, nes, kaip nuotaika! Ir geri parapijonm
mes, pergalės ženklų ant išganymo priešų, į Dievas tvarinijoje įsakė augalams išduoti įvertina gerb. klebono tokį la«North Side - A. Bacevičius.
stovį ties Dievo sostu ir šaukia dideliu bal- vaisių pagal savo rūšį, taip atgimime Jis
Bridgeport - A. Giliene.
su: “Išganymas mūsų Dievui, sėdinčiam J i8akė T“«™8 krikščionims duoti ger» vai- mėjfrnų. Tai visa prisidės prie
soste, ir Avinėliui.” Kaip didelė laimė būti I »>». gerus darbus, pagal kiekvieno pašau- lietuvybės pajėgų sutvirtini
West Side - Br. Vladas Cibulskis.
kimų.
mo.
Dėl
to
ir
ateitis
atrodo
danguje! Kas gali apsakyti šventųjų laimę
Roseland - M. Pavilionis.
amžinai gyvenant danguje su Dievu, viso
Visi esame paskirti kitados būti dangi skaidri vietos lietuviams.
West Pullman - K. Raila.
kios laimės ir gėrybės versme! Kas gali škoje laimėje, tačiau ne visi esame pašauk
Nors parapijos neva t r ošti- J
įsivaizduoti dangaus laimės grožybes ir am- ti į tų patį šventumo laipsnį, nes kaip žvaig- sai uždarė vargonus ir trukdo
South Chicago - K. Gaubis.
žinų ramybės džiaugsmų!
Kas gali supra- i ždė skiriasi garbe nuo žvaigždės, taip vieno vargonininko uždaviniams at
Cicero - V. Šernetu lskis.
sti laimę gyventi su Dievo angelais ir 5ven- J krikščionio gyvenimas skiriasi nuo kito.
likti, bet dabartinis vargoni
taisiais! Kaip didelę laimę jaučia kiekvie- Mūsų Tėvo namuose yra daugelis buveinių;
Melrose Park - O. Švilpauskiene.
na siela patekus dangun, turėdama savyje j Yra sielos, kurias Dievas ypatinga malone ninkas A. Grigoraitis, gabus
gyvąjį Dievo paveikslų ir matydama to pa- ! atitraukia nuo visų žemiškų daiktų meilės, muzikas ir chorvedis, suma
Generaliniai agentai - Br. Stasys Montvidas
veikslo skaistumų, degte dega Dievo meile ir joR lengvai pasiekia tobulybės aukštumų, niai mokina ir veda tris elio
ir su visais šventaisiais amžinai vienijasi bet yra kitos, kurios skirtos užsiimti įvai rus. Mažųjų mergaičių choras
ir L. Labanauskas
dangiškoje laimėje.
riais pasauliniais reikalais, jos eina pama sekmadieniais gieda šv. Mi
Kristaus žodžiai išsipildė šventuosiuo ži, tačiau tikrai tobulybės keliu, sielos silp šioms 7 vai. iš ryto, vienų be
ADMINISTRACIJA
se: “Džiaukitės ir linksminkitės, nes jūsų nos, tačiau nusižeminę ir ištikmos Dievo
užmokestis yra gausus danguje.’’ Nevienas malonei. Pirmieji, kaip ereliai, savo dory rnaičių choras gieda 9 vai. ir
gyvenančiųjų ant žemės nepajėgia aprašyti bės jėga aukštai skrenda virš debesių ir žiū Šv. Jurgio didysis tnišrus cho
ar apsakyti džiaugsimų, kurį patiria šven ri į Teisingumo Saulę; pastarieji apgailė ras gieda per sumų 10:30 va
tieji danguje DievaisfiinfilWo8tė nud jų akių dami savo netobulybes, lekia; -haip ’ balan landų.
»’
.• •’i, -i -yJ “ •
X
kiekvienų ašarų, jie yra laisvi nuo šio gy džiai, tik virš žemės ir įgija siekiamų tobu
Šv. Jurgio parapijoje sek
venimo liūdesio, dejavimo, šauksmo, skaus lybę, kuri sutinka su jų gyvenimo luomu.
mo, sielvarto ir niekuomet daugiau neby Tas reiškia, kad mes ne tik privalume būt madieniais laikomu 4 mišios.
lu irs, bet amžinai dangiškoje laimėje gy šventi, bet taip pat galime būt šventi, ka Ir bažnyčioje žmųnių visada
INC.
vens. — Apr. 21, 4. Šventieji yra artimiau dangi Dievas mus silpnus stiprina, kadan pilna. Tas parodo, kad para
sioje vienybėje su Dievu ir džiaugiasi ta gi tiek daug nukeliavo pirm mūsų į dan pijoje yra daug pamaldžių ka
laime, kurių šv. Povilas Apaštalas aprašo gų, ir be to, kadangi nieko iš mūsų nerei talikų, nežiūrint nesusipratė
žodžiais: “Ko akis neregėjo, nei ausis ne kalaujama kaip būti ištikimais mažuose lių opozicijos, kuri jokio var
girdėjo, nei į žmogaus širdį neįėjo, Dievas daiktuose ir sąžiningai išpildyti mūsų gyve do nebeturi ir silpsta.
Tiktai trys blokai į rytus nuo Ashland and 46 gatv.
prirengė tiems, kurie Jį myli.” — 1 Ko r. nime atsakomingas užduoties pareigas.
2, 9. ftis džiaugsmas, ši laimė tesės amži
Iš savo pusės turiu tarti,
Mes privalome ir galime būt šventi,
Tel. Yards 1445
nai, be sustojimo, taip ilgai kaip Dievas tik turime rūpestingai darbuotis laimėjimui kad gerb. kleb. kun. Karalius
yra Dievu. Kaip neįkainuojama laimė dan nemirtingų garbės vainikų. Dievas pasky yra patrijotas lietuvių kuni
guje ir kaip mūsų broliai ir seserys yra ja rė, kad mes kentėjimais ir gerais darbais gas, kurs už lietuvybę ir ka
me laimingi ir garbingi, mes taip pat pri įgytume dangaus laimę paruoštą mums nuo
valome atsiekti tų lamę, nes Dievo yra to pasaulio pradžios. Kristus sako, kas nori talikybę guldo galvų. Be to,
kia valia, kad visi mes būtume išganyti.
būti Jo mokytinis, lai atsižada savęs, teima jis yra ištikimas vadas, lab
Mes privalome būt Šventi, nes Dievas savo kryžių ir seka Jį.
Atsžadėti savęs, darys, rašytojas, kultūrinin
Morketas atdaras nuo 8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro.
mums įsako; “Būkite šventi, kadangi Aš reik drausmėj laikyti kūnų ir visus nuodė kas, visuomenininkas ir spau
esu šventas.” Mes galime būt šventi, nes mingus pageidimus, pažeboti savo jautu dos apaštalas. Ir Visagalis
Round Steikas labai minkštas kepimui
Dievas stiprina mūsų silpnumų. “Aš visa lius ir nuolatos atmesti visa tai kas yra Dievas tepalaimina kilniai jo
galiu tame, kurs mane stiprina.” Tiesa, nuodėminga ir kas veda į nuodėmę. Paėmi darbuotei ir gausiai jam te
Roll Steikas — bargenas po........ . -| Ąę S V.
tapti šventuoju, daug privalome iš mūsų mas savo kryžiaus, tai yra, priimti linksmai
atlygina už visa tai, kų jis
pusės pridėti darbo ir pastangų, kad galė
Pot Roast, geriausi plovimai iš vidųtume Kristaus nurodytu, siauru, erškiečiuo- visus kentėjimus ir vargus, kuriuos gauna- nuoširdžiai aukoja Įįetuvių iš
tu keliu keliauti į dangų, tačiau galime eiti me iš Dievo rankos, nes jie yra malonės, eivijos gerbūviui ir sielų išga
Rib Roast — suroliuotas be kaulo labai ge
ir tapti šventais. Taip yra Amku, bet gali kurios užves mus ant išganymo kelio, stip nymui.
' Sąmata
rėti
gerame,
atsilyginti
laikinų
bausmę
už

ma. Jei mes turime palinkimų į dorybę,
ras .......................... 17c «Vnieks mūs geriau nepatrauks, kaip pavy trauktų mūsų nuodėmėmis ir padidinti mū—
Spalių
mėnesio
2
dienų
~ padrąsinimui siekti to- sų garbę danguje. Kristaus sekimas. Tvirzdys. Dievas mūsų
Beef Liver labai šviesus ir labai ge*
bulybės pažadino žmones kiekviename am- I lai laikytis tikėjimo, turėti Dievo ir artimo Klaipėdoje buvo iškilmingai
...
.
—
- —
*
vm
įiima va 1 n ♦ i
rmiblio
žinje atsižymėjusius šventumu, kad pasau meilę ir parodyti juos nuolatine veiklia atidarytas pirmasis Lietuvojelis žinotų kų žmogus gali gelbstant Dievo krikščioniškų dorybių ir gerų darbų lavv- prekybos institutas, šis insti
Aviena nuo šolderoko po ......................
V.
G V tk
*
malonei. Tačiau, gyvenančiųjų ant žemės ba. Ir jei savęs atsižadėjimas, prisimari- tutas prilygintas aukštajai mo
Kulšys po ..............................................
dorybės yra netobulos, Bažnyčia stato prieš nimas, savo kryžiaus nešimas ir Kristaus kyklai. Ligi šiol institutan už
sekimas
sutiktų
kėblumus,
nenustokime
drą

mūsų akis palaimintųjų dorybes, kurių šven
sirašė 193 studentai. Jame mo
Jauni Paršiukai po........................
t urnas yra neužginčinamas, nes Dievas jau sos, nes Dievas su mumjR, Jis suteiks rei kslas tęsis apie 3 metus. Tuo
juo* apvainikavo garbe. Jie yra apvalyti ar kalingą malonę nugalėti kliūtis. Dirbkime,
Kulšiukės po...........
16c sv,
atgailos ar meilės ugnimi, ir taip apvalyti, grumkimės ir kentėkim^ ant žemės kaip šven būdu, dabar Lietuvoje jau yPetukai po.......................................
pašvęsti ir nesutepti įėjo į Viešpaties link tieji darydavo, tad kitados linksminsimės ra 4 aukštosios mokyklos: Vy
su
jais
danguje.
tauto Didžiojo universitetas,
smybę. Kurių gyvenimas geriau mums pa
žemės ūkio akademija, Kauno
Taipogi turime labai skanaus Com Beef be
ARKIVYSKUPAS JURGIS “ARKIVYSKUPAS JURGIS Kun. A. Petrausko, M I. C. konservatorija ir naujasis pre
kaulo specialiai šiam išpankviMATULEVIČIUS”
MATULEVIČIUS. Labiau u
kybos institutas Klaipėdoje.
Knyga parašyta ne vieno
labiau auga pasitikėjimas fiin<
šventu vyru, mūsų mylimu tau Žmogaus, bet daugelio mūsų Atsiminimai iš 1906 — 1914
OŽKABALIŲ
pergyventų laikų
liečiu. Nebetoli gal ir tie Lai Lietuvos profesorių, kunigų.
MARKETAS YRA PO EEDERALĖS VALDŽIOS
I
dalis
pusi.
96
kai, kada Dievas leis jį išvys- ; mokytojų. Knyga yra didelė;
II dalis pusi. 192
su stipriais kietais viliais, su
INSPEKTORIŲ PRIEŽIŪRA KAS UŽTIKRINA
ti šventuoju paskelbtų.
UŽ ABIDVI DALIS 26c.
Kiekvienam įdomu pažinti persiuntimu kaina 31.90, dar
galima gauti
TAMSTOMS GERIAUSIA MASĄ, 0 KAINAS PA.
Prisiuntimui 6c.
to garbingo Vilniaus vyskupe gulima gauti.
“DRAUOE”
“DRAUGA8” PUB. OO.,
TYS MATOTE.
“DRAUGAS” PUB. CO.,
gyvenimas. Jį sužinosime ii
2334 So. Oakley Avė.,
2334 So. Oaklev Are. Chicago, Iii
2334 S© Oalciey Avė.,
“DtLAUQJL&”
neseniai išėjusios knygos.
Chicago, UI.

Agentai

le

GERKIT PIENĄ
JAUSKITĖS GERIAU

Išgerkite stiklų šilto
pieno kas vakarų prieš
eisiant gulti. Miegosite
geriau, nes šviežias pa
sterizuotas pienas pa
deda nervams nurimti
ir taip lengva jis su
virškinti.
Išgerkite nors po sti
klų pieno su kiekvienu
valgiu, ir pamatysite
kaip lengvai jausitės.
Įsakykite pieniui atve
žti po kvortų kasdien
kiekvienam šeimos na
riui. Taip yra paranku
ir taupu pirkti.
MII.K FOl'NDATION, INC.
A non-proflt organizatton
endowed to gtve out »clenttfic facts on general health

205 W.Wackcr Drlve, Chicago

Nauja Galia Nusilpuslems
Organams
NUOA-TONE stimuliuoja nusllpuniun
organus. Tai puikus pilvui tonikas
geringa apetitą, ir padedąs malimui.
Skatina plaukimą syvų pilve ir žar
nose. Vidurių judėjimas pasilluosuoJa. NUOA-TONE veikme J Alrd) l«taųkla didesnę
energiją jos įvai
rioms furtkeijoms. Sveikstant po su n
Ilgos, tai vra stebėtinas tonikas,
lt NUGA-TONE Šiandien Persi-

rlnklte ftlo tonlko Nauja galia,
ė nešto trytmentas tik už Vienų Do
leri. Pasėkos garantuotos arba pini
gai gražinama. Parduoda visi aptlekorikl.
Nūs užkietėjimo Imkit—UGA-SOi,
— Idealų Unosųotoją vidurių 26c i
Ir »0e„
, - ’
,

1400 W. 46th Street

DIDŽIAUSI BARBENAI DEL PĖINYČIOS IR
SUBATOS, LAPKRIČIO 2-RJį IR 3-ČIJĮ

-| YC SV.
........ 12c 8V.
: ■: t- . 5
ras po . ...... 78C‘^C SV.S
-| 2C SV.SVąr
2‘A<j gv.
. 'Y V
. mni po...... 12#© 8V.

Praeities Pabiros

DAINOS

«A.
A.

Pain— Agony Starta To L«a*a ia
24 Hottra "
Happy Daya Ahead for Too
Thlnk of lt—how thls old world
doss maks progresą—now eomea a
prescriptlon whlch 1« knovm to pharmsclats as Alienru and wlthln 41
tears aftsr you start to take thla
bsdft kettng formola pain, agony and
(nfiatnrnation oaussd hy eaceas orto
itcld has starteri to depart.
Ailsnru does Just what thls rrstlos
Saye lt wlll do—lt is guaranteed. You
san get ona generous bottle at leadIng drugstores everyvvhėre for M
osntfl and If lt doesn't hrlng the Joyous results you eipeot—your moosy
artlola heartedly rcturnsd.

VISADA
UŽMIRŠTA
' •V
C" A* JT'ė
Ar Hnot, kodėl Jos oemegoT
JI pati nef.loojo.
jos blogas kvapas buvo
pr’efastlm. nes blogo kva-

po niekas nemėgsta. Vlobok visi tą gali padalinu.
Gargaliuok «n Ustsrine Ir
ta- atliks kas reikia. Var
tok kasdien. Bandymai r*,
dn

kari «la raistan atlieka

greit. kO kiti vaistai napadaro per 4 dienas.

LAMRERT PHAKMACAL

OOMPANT
ttt

Louls, Mo.

LISTERINI
i aon’t Mda In 41

Ketvirtadienis, lapkr. 1, 1934

PHAVQAS

vyzdingas jaunikaitis, AlenuSpalių 28 d. Tretininkai lai 4 d. 3 vai. popiet, Sv. Izidorio
tė taip pat dora ir pavyzdin kė mėnesinį susirinkimų, ku jiarapija rengia card party, pa
ga mergaitė. Bažnyčios alto riame klebonas jiatiekė konfe rupijos svetainė.), Seventh St,
Yru sakomu, kur daug švie- ra darydamas dažnai patys- riai buvo gyvomis gėlėmis iš rencijų ir, pasimeldę prie 6v. ir Talbot Avė. Dus labai graži
REDAKCIJOS ADRESAS:
sos, daug šešėlio.
'skriaudžiami darbininkui su- puošti ir takui baltu audeklu Praniškaus, baigė susirinkimų. dovana už įžangos tikietus;
Pitteburgh’o Lietuvių Žinios
gražios dovanos kiekvienam
Kuomet kitos šalys nusisku-1 sideda su tais, kurie kovojo iškloti. Pamergės buvo apsi
409 Tubor Street, Esplen, Pittsburgh, Pu.
Teko girdėti, kad šiomis die lošiančiam stalui. Vienus mū
ndžia dėl nedatekliaus, čia, A-J religijų, paskendę materializ- taisiusios padoriai. Bažnyčia
KOSTANTAS J. VAIŠNORAS, generatis agentas
merikoj, visur pastebianias pe-'ine garbinu dolerį. Doleris* už buvo puspilnė žmonių, kurie i nomis Dėdula ir Cibukas žadu sų parapijonų, ūkininkas \ in
2013 Carsou Street, S. S. Pittsburgh, Pa.
Telephone Hemlock 2204
rteklius. Ūkininkui priaugina rioglintas ant sosto, o k riks visi jaunavedžiams linkėdami, Į sugrįšti nuo farmų, nes, naba- cas Varnagiris, paaukojo ‘‘soi daugiau gyvulių Įjei javų, ne čioniškoji artimo meilė bei tei kėlė savo mintis prie Aukš gai, netekę darbo, ten turėjo mtink spesbul”, tai yra šutvė
rimas, kuris turį 4 kojas ir
Vėpla
gu jų reikia pragyvenimui. Di- singumas pastumti į šalį. Į čiausiojo, kad laimintų tų jau arti ir akėti.
visados dainuoja b-a-a-a. Pa
rbtuvės prigamina daugiau darbininkų žiūrima kaip į pa nų ir dorų porelę.
Spalių 24 d. buvo iškilmin
mat vaite kaip atvažiuosite. J
daiktų, negu jų galima suvar- prastų daiktų, kuriuomi nau
DŪŽIA YRA DVASIA
domu, kas tų sutvėrimų ;aitoti. Moksliški laboratorijų dojasi tol, kol patinku ir pra gos vestuvės Stanislovo Viltra
kio
su
Rožyte
Vitkauskiūte.
Aplinkybių priverstas, pra
Braddock, Pa. — LapkričL
MIRAS: — Jonai, gražiai tyrinėjimai, mašinos bei išra šalinama iš darbo neatsižvel
(Tęsinys 5 pusi)
dedant sunkų darbų — Pitts- aiškini man, kad žmogus turi dimai duoda galimybės leng- giant kas atsitiks su darbiniu Jaunasis pasižymi rimtumu ir
burgho žinių tvarkymų, net dūšių, kad ji yra dvasia. Bet vai nuveikti daug darbų irįku ir jo šeimyna jam netektu dora, taipgi ir Rožytė; pri
NAUJA KNYGA paveikslais Tvirtais popieti
baimė it šiurpuliai mane ima. visgi yra žmonių, kurie netiki pagaminti begales įvairių iš- darbo. Mažinimui bedarbės va klausė prie sodaliečių, kurios
niais viršeliais tik 25 centai,
Tie šiurpuliai ir baimė ne iš tam, nes jie negali matyti, ne dirbysčių. Mašinomis atlieka ldžios pastangomis kaip iš gani pasirūpino gyvomis gėlėmis al- “Pašaukimas į Dvasinį
vienų imant, dar reikia pridėti
to kyla, kad jau taip būtų su gali jausti, negali čiupinėti. mi darbai palengvina darbi sybės rago atsirado daugybė por*us PaPu°šti ir takus baltu
Luomą
”
už persiuntimų 5c.; o gražiais
nkus tvarkymo darbas, bet iš j įj, ai kam dabar reik tikėti: ninkams atlikti sunkius dar įstatymų — kodeksų įvairioms audeklu iškloti. Rožyte yra
Parašė ir išleido
audeklo viršeliais 50 centu.
to, kad tos žinios luitų į vai jums, ar tiems netikėliams?
bus. Tai šviesioji gyveninio da pramonės bei prekybos ša- n,?bnia dukrelė stambios Sv
Kun. Pr. J. Vaitukaitis
2334 So. Oakley Avė..
, rios ir, kad jos būtų noriai
lis, turinti daug šešėlio. Ma koms, kuriais nustatoma dar- taipgi i<’ \ iltrakiai nuo dau
Knyga 95 puslapių įtalpos
Arba pas patį Autorių
, įkaitomos. Tos žinios lai ži-Į JONAS:
Mikai, ramiai šinomis atliekami darbai su bo valandos bei užmokestis. Vincento bažnyčios lėmėjos,
8801 Saginaw Avė.,
į? neles turėtų būti netiktai iš atsisėsk, sveikai pagalvok ir mažina darbininkų skaičių Tie visi teisingo veikimo (fair!^c^° Ine^1.1 panašiai pasižymi ir gražiai iliustruota šventųjų
,,f J, Pittsburgho, bet ir iš kiekvie- prieisi teisybės. Tu sakai, kam prie atliekamų darbų ir bedar practice) kodeksai, be ubejc Pamergės labai padoriai buvo
LIETUVIAI DAKTARAI:
i '®os, net ir mažiausios, apvlin- reik tikėti, man, ar bedieviu bių skaičius visoj šaly siekia padarė šaliai nemažai naudos apsitaisiusios, kas turėtų būti AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:
f'-;kės kolonijos, be jokių išpū- ins? Čia aiškiai pasirodo, kad milijonus šeimynų. Prie to pri Savaimi tie kodeksai vra ne pavyzdžiu ir kitoms ateityje.
Tel. CANal 0357
’ 'tiinų bei pasigyrimų. Ot, tik- nemokytas žmogus turi turė dėjus sukoncentravimų šalies kas kitas, kaip tik įgyvendi- ^a^n-(’a ',u'° pilna žmonių,
Rcs. PROspect 6459
ti
vienokį
ar
kitokį
tikėjimų,
X
' tai tada bus jos įdomios ir jturto nedidelio skaičiaus žmo nimas krikščioniško moralioj nes a* jauna porele buvo plaDENTISTAS
ĘOvairios visų noriai skaitomos'. t. y., ar teisingų, ar kreivų. nių rankose ir susidaro baisus kodekso darbininkų atžvilgiu ) ‘la* pa^tama.
144* SO. 49tfa CT., CICERO, ILL.
Jis turi tikėti kitų pasakiniu:.
Utar., Ketv. Ir I’ėtn. 10—9 vai.
yra
Turime čionai gabių rašyto Bet vien pasakymas, mokslo šešėlis — tikra šalies nelaimė. Krikščionijos pagrindu
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
8147 SO. HALSTED HT., CIUCAGO
Spalių
28
d.
iškiimingui
šve

teisingumas
ir
prakilni
artime
IS21 SOUTH HAIiSTED STREET
Nelaimė
yra
tame,
kad
pasau

Paned.
Sered.
Ir
Suimt.
I
—
9
vai.
jų, kurių plunksnelė labai klau
srityje, yra tuščias dalykas.
Rezidencija 6400 So. Arteeimi Avė.
lis nutolo nuo krikščioniškų meilė, kurios dėsnius įgyven ntėme Kristaus Karaliaus Sve
80, bet kyla klausimas, ar jie
Teisybė tik ten, kas įrodo mo žmoniškumo, artimo meilės irfdinus pasauly viskas virstų ge ritę. Sv. Sakramentus buvo iš Dienoms Tel. LAFayette 5798
Valandos; 11 rylo iki 3 popiet
'"N
įpfcnorės savo lengvų plunksne ksliškais faktais ir patyrimais.
Naktimis Tel. GANai 0403
statytas
viešai
adoracijai
ir
6 iki 8 v. vakare
rojon
pusėn,
užžibėtų
šviesa,
teisingumo principų. Vietoj se
lę panaudoti, kad tos Pittsbuper visų dienų žmonės skait
MIRAS:
-Nu,
kokie
gi
ykti mokslų ir pavyzdį Kris pranyktų šešėliai.
• rglio žinios būtų įdomids ir
Tel. LAFayette 7650
lingai rinkosi, kad atiduoti pa
Vanaginis
Office: 2643 W. 47th Street
Ų įvairios ir noriai skaitomos? ra tie faktai ir įrodymai, kad taus, kurs ėjo per pasaulį ge_______________________ ____________________ garbų Kristui, mūsų širdžių Vai.: 2 Iki 6 popiet, 7 iki 9 vak.
dūšia yra dvasia?
dį klausinių išris ateitis.
Nedėlfoje pagal sutarti
MIKAS: — Jonai, trumpai nematai, neužčiuopi, tai arba i Karaliui. Ši iškilminga diena
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
JONAS:
—
Pirma
negu
pra

J pasaulinis gamtos mokslas y baigės procesija, kurioj daly Į Omce Tel. REPublic 749#
£ Lietuviai mūs myli ir noriai
sakant, kas yra dūšia?
4140 Archer Avenue
,, Res. Tel. GROveblU O«17
vavo
mokyklos
vaikučiai,
gra
(aito žinias bei žineles, ypa dėsime kalbėti, kad dūšia vra
i
ra
be
vertės,
arba
visi
bedie

VAI.:
2—4 ir 7—9 vai. vakare
JONAS: — Dūšia yra gry
1017 S. FA1RFIELD AVĖ.
dvasinė
būtybė
(dvasia),
tu

žiai
motinėlių
paruošti.
tingai kiekvienas iš savo ko
Res. 2136 W. 24th St.
na dvasia, arba dvasinė būty viai yra bepročiai. O jeigu ti
rime
suprasti
žodžių
reikšmę.
lonijos ir jeigu tų žinių negauki,
kad
yra
daiktų
kurių
ne

Tel. CANsl 0403
Kuomet sakome, kad dūšia y- bė, neturinti savyje nieko že galime nei matyti, nei užčiuo
Tel. LAFayettc 8057
S43S W. MAJMJUETTE ROAD
■ Aa iš katalikiškų laikraščių,
miško.
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Res. and Office
Office Phone
į$»i, be abejo, jie ima skaityti ra dvasinė būtybė, tai nereiš MIKAS: — Jonai, kaip mes pti, tai turi tikėti į pasaulinį
VaL 3-4 ir 7-9 rak. Kstr. 9-11 ryto
kia, kad “šventa būtybė”.
3350 So. Leavitt St
FROspeet 1038
NedėlfoJ
susltarue
ikius kreivų pažiūrų ir net
CANAL 0704
žinome, kad ji yra dvasia? Juk gamtos mokslų. O pasauline
Dvasinę
būtybę
tik
atskiriame
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
^dažnai šlamštus.
gamtos
moKslas
yra
ne
spėji
X-SPINDULIAI
nūo' medžiaginių daiktų, nes dvasios negalime nei matyti,
mas,
daiktų
buvimo,
bet
žino
3051
Weat 43rd Str.
Šlamštai moka ir net speci- medžiaginiai daiktai yra arba nei lytėti, nei ragauti. Kaip
(Prie Archer Avė. netoli Kedzfe)
jimas.
Kadangi
mokslas
lak
PHY81CIAN and 8URGEON
Valandos: nuo 2 iki 8 vai. vaanro Tol. CANal 9123
įalizuojasi panaudoti progų ir lengvi, arba sunkūs, šalti, arba gi galime sakyti, kad dūšia
nedėllomls pagal
tiškai įrodo, jog dūšia yra; Scredomls Irsutarti
DENTISTAS
2403 W. 63rd St., Chicago
ištraukti iš katalikų skaityto-: žilti. Jie yra irtatomi; juos ga yra dvasia?
OFFICE HOUR8:
2201 W. Cermak Road
JONAS: — Kada airis yra dvasinė ir tobula būtybė, to
jų centelius. Kieno -gi čionai linie jausti, lytėti, ragauti. Bet
2 to 4 and 7 to 9 P. M.
(Kampas Leavitt St.)
Sunday by Appolntment
bAFayette 3650
[-Rtsakomybč ? Pristumti prie dvasinių negalime nei jausti, klausiamas, jis visuomet atsa dėl, jeigu netiki tam, lai ne Ofiso Tel.: Rez.
ValandOB-. Nuo 9 iki 12 ryto
Tel.:
VIRglnla
0669
tiki mokslui. 0 kas netiki nic
.lianos ir turime prisipažinti, nei lytėti, nei ragauti, nei ma kys klausimų klausdamas kito
Nuo 1 Iki 8 vakaro
kslui, yra ur dgnorantas, tam
SeredoJ pagal sutarti
atsakomybė-puola ant tų, tyti. Taip gi reik suprasti ski klausimo. Ir aš darysiu taip
DR. STRKOL’IS
siausias žmogus, ar nesveik,
DENTISTAS
rie gali, bet tinginio liga rtumų tarp dvasinės būtybės pat. Mikai, kuomet prieisi prie
GYDYTOJAS Ir CHIRUROAS
GAS
X - R A Y
į
J. V. S
TeL CAJTal 9133
ii užmeta tų lengvų plu grynos — vienatinės būtybės. šuartos dirvos, kų manysi a- proto.
4143 ARCHER AVENUE
4645 So. Ashland Avė.
Kampas Francieco Avė.
lėlę kur nors į kampų.
Pavyzdžiui, visos dvasinės bū pie jų? Ar pati dirva susiarė
OFISO VALANDOS:
ar ten turėjo būti artojas? Tei
Nuo 2 Iki 4 Ir nuo 6 Iki 8 vak.
tybės
yra
grynos
vienatybės
(•‘‘Tat, nuoširdžiai kviečiu vi-Į
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Nedėllomls pagal sutarti
singas yra pasakymas, jeigu
būtybės
yra
dvasinės
būtybės,
Ofiso
telef. BOUlevard 7820
tuos gabius rašytojus 1
2201 W. Cermak Road
yra padarytas darbas, tai, be
k.
v.
elektronai
yra
gryna
vie
Namų TeL FROspeet 1930
kad ir iš mažiausios ko
Valandos 1—S Ir 7—8 vak.
abejonės, ten turėjo būti ir
jos parinkti žinių bei ži natybės būtybė, bet nėra dva dirbėjas. O koks darbas, toks
Jau daug metų, kaip čiona
Šaradomis ir Nedėllomls pagal sutarti TeL ROULevard 7043
sinė būtybė. Gyvulių gyvybė
lų,
ir iškalno užtikrinu,
REZIDENCIJA
gyvenu,
beĮ
niekuomet
neteko
ir darbininkas. Pavyzdžiui, ra
DR. VAJTUSH, OPT.
jos bus sunaudotos “Brau yra gryna vienatybės būtybė, šytojas su plunksna negalėjo matyti tiek daug sutuoktuvių,
6631 S. California Avė.
LIETUVIS
bet ne dvasinė, netobuliausia
k” Pittsburgbo Žinių skyriųOFTOMKTRlCAU/r
AKI
U
DENTI8TAS
Telefonas HKFnblIc 7M8
SPECIALISTAS
būtybė. O žmogaus dūšia yra suarti dirvos, nei artLtas so arba vestinių, kaip šiais lai
Palengvins
akių
(tempimą,
kuris
4645 So. Ashland Avė.
dvasinė gryninusia vienatvbė savo teptuku. Ten tcr'jo būti kais. Turbft, ar tiktai nebus •eti prieiasUml galvos skaudėjimo,
svaigimo
aklų
aptemimo,
nervuotoOfiso:
Tel.
LAFayette
4017
arti 47fh Street
artojas su arklu. Taip pat ar galas tai Remtai bedarbei. mo. skaudamų aklų karėti, atitaiso Ras.: Tei. HEMlock <3M
J. Vaišnoras, vedėjas tobuliausia būtybė.
Vai.: -nuo 9 iki 8 vakare
trumparegyste ir tollregystg- Priren
Spalių 2<Ld., buvo iškilmin gia
SeredoJ pagal sotartl
tojas su savo žagre negali pa
teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose
egsamtnavimas
daromas
so
rašyti knygos. Todėl darbas gos vestuvės Antano Skrebio elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speclalė atyda atkreipiama 1
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
,
aiškiai įrodo savo darbininkų su Alen.ute Zakareckiūte. An mokyklos
vaikus. Kreivos akys atl4142
ARCHER
AVĖ.
talsomoa
Valandos
nuo
10
iki
S
v.
Mikai, ar matei hydrogerų tanas Skrebis, baigęs mokslų NediltoJ nuo 10 Iki 12. Daugely at- Ofiso valandos: 2-4 Ir C-8 vai. vak.
Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas
slUkimų akys atitaisomos be aUnių. Rezidencijos OfLw: 3454 W. 49tb SU
(vandendarį) ir oxyger.ų (de “civil engihers”, doras ir pu Kainom
ĮDOMIAUSIUS LEETUVIAKUS KATALIKIŠKUS
pigiau kaip pirmiau.
2515 WBST 69th 8T.
Valandos: 10-12 ir 8-9 vai. vak.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. Šaradomis ir Nedėllomls pagal sutarti Of. ir Rez. Tel. HEBDock 6141
LAIKRAŠČIUS
gi)?
Phone Bonlevard 7589
MIKAS: — Ne, nemačiau
Valandos:
JONAS:
—
Nu,
kur
tu
ma
LAUGAS”, vienintelis Amerikos lietuvių katalikų dien
2-4 popiet; nuo 6-8 vakarais
raštis, išeinųs 2334 S. Oakley Avė., Chicago, Dl. Me tysi, kad jie via gazai? O che
GYDYTOJAS IR OHIRUROA8
tams $6.00.
įnikai sako, kad čia vra van
4157 ARCHER AVENUE Office TeL Wentworth 4480
Pritaikyme akinių dėl viso
TeL VIRglnla 0084
praneša
Res Tel. Hyde Purk 8894
kRBĮNINKAS”, Lietuvių Sv. Juozapo Darbininkų Sųjun- dendarys (hydrogenas) ir čia
Ofiso
vai.: 3—4 ir 4—I p. m.
kių
akių.
Ekspertas
tyrimo
aAtmaina ofisų valandose.
Nedėllomls pagal sutarti
yra
degis
(oxygenas).
Kaip
č
gos organas, išeina dukart į savaitę, 366 W. Broadkių ir pritaikymo akinių.
Dabar valandos šiokios:
vvay, So. Boston, Mass. Metams $4.00. Pusmečiui $2. jam galime tikėti, kad yra to
Tel. Ofiso BOULevard 1918—14
JAS”, L. R. K. S. A. organas, savaitraštis, 73 E. So. kie elementai? Nematome, nei
MOTERŲ IR VAIKŲ LIGŲ
RflS. VlCtory 3843
f?
negalime pačiupinėti, tiktai iš
Street, Wilkes Rarre, Pa. Kaina $2.00 metams.
4/
0900 SOUTH HALSTED ST.
2403 WEflT 63rd STREET
jų
(tų
gflzų)
darbo
(fiasek
LVAS'’, savaitinis Tėvų Marijonų žurnalas, 2334 So. Oak
• ‘ * * A.
Ofiso tai. nuo 1-8; noo 9:89-4:30 filnndoe: 1 Iki 4 po pėetų. 7 iki 8 vak.
Ulių) žinome, kad tiesa. Ffei- Kampas Western it 63rd St.
ley Avc^ Chicago, Illinois. Metams $2.00.
756 W. Sfith Street
Telefonas PROspect 1133
kai sako, kad tarpe saulės ir
JDĖNTŲ ŽODIS”, A. L. K. Studentų organizacijos žur
Panedėlio,
(Utarnmko,
Ketvernalas, 366 W. Broadway, So. Boston, Mass, Metams žemės, pilnos erdvės yra ete go ir Pėtrtyčios vakarais nuo
0PT0MSTRI8TA8
ĮVAIRŪS DAKTARAI:
rio. Kaip galime žindti, kari
$2.00.
7 iki 9 vai.
- -. .................... — ......... • ■-!.............
1801 S. ASHLAND AVENUE
yra toks daiktas — eteris 7
Platt Bldg., karnp. 18 st.
?ERŲ DIRVA”, A. L. R. K. Moterų Sąjungos mėnesi
2 ankštas
nis žurnalas, 2334 So. Oakley Avė., Chicago, III., Me Juk jo negalime matyti; nei
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
OFISAS
užčiuopti.
Ir
daug
yra
tokių
tams $2.00.
Pastebėkit mano iškabas
•
'n
4729 So. Ashland Avė.
2 E. 103rd PLAOE
4631 80. ASHLAND AVĖ
daiktų, kurių nematome, ne3 labos
1”, Lietuvos Vyčių mėnesinis žurnalas, 4736 S. Wood
t«i. VARAI OS94
Valandos nuo 9:30 ryto iki
CHICAGO. ILL
pačiupinėjame, bet tikrai žino Kampas State ir 103rd PI. 12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8:00
St., Chicago, 111. Metams $1.80.
Rez.:
Tel. PLAsa 2400
OFISO VALANDOS:
Telefonas PULlffian 5950
me,
kad
yra.
Jeigu
Hiikščieu
Nao 10 iki 18 vai. ryta nuo 3 iki ė
_
Valandos:
vai.
vakaro.
Nedėliomis
nėra
LKA” savaitraštis. Leidžia Lietuvių Universalis Biu
vai. po pietų fr nao 7 Iki 8:80 vai.
Kas popietų'nuo 3 iki 6, skirtų valandų. Room 8.
Nuo 14-12 v. ryto; >-> ir 7 8 v. v
vakaro. Nedėllomls nuo 14 iki 12
ras, Ino. Kaina metams $1.50. 423 Grand Street pasakytiems dalykams neno’-;
NadAMienisis
kuo 10 iki 11 dia
Seredomis iki 9 vak.
valandai dienų
7
tikėti, Miknų tik dėlto, ka? •Subntouus vis§ dienj iki 9 v.v.
Brooklyn, N. Y.
_______ ___ _ ___ ____ _
PUoae OBDil 0fi23

Kur daug šviesos - daug šešėlio

pnrsBURffl’o

PITTSBHRGHO ŽINIŲ
VEDĖJO ŽODELIS

ĮDOMŪS PASISKAITYMAI

REIKŠMINGOJI DIENA

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. A. J. JAVOIŠ

į.-

DR. F. C. WINSKDNAS

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. A. RAČKUS

l.KOWAl

DR.6.I.DL0ŽIS

DR. V. E. SIEDUNSKIS

DR. S. BtEŽIS

ŠIS - TAS B WEST END
RITTSBURGHO

DR. C. Z. VEZEL’IS

DR. A. G. RAKAUSKAS

SKAITYKITE

DR. J. RUSSELL

ADVOKATAS
J. P.WAITCHES

25 METŲ PRITYRIMO

DR. SUSANA A. SLAKIS

MAROUETTE PK. OFISE;

DR. A. J. RERTASH

DR. JOHN SMETANA

A

DR.MADIKGEKAHN

DR. CHARLES SEGAL

ROSELANDO OFISE:

VR.

.

A,...,.

1904

VIETINES ŽINIOS
IŠ HORTH SIDE PHTSPittstHrglio žik BURGHD PADANGĖS
AMlK&MlMObil DlfcNA

taus Karaliais įdiegti į žino-į parengimuose vargonininkas
nių širdis didesnį teisybės ir turėtų vadovauti. Pašaliniam
teisingumo pajautimų. Išstaty žmogui neaiSkū, bet aiškinti
tas altoriuje Švenčiausias su nesiimu* Gal kas vietinių pa
kėlė pas visus ypatihgų pa aiškins. Girdėjau, jis Vm jau
maldunio nuotaikų. Kiekvienai nas vyrAs ir gabus, tik dauge
stengėsi pasisakyti savo Ka lis nusmkubdžia, kad savd ga
raliui, pasislėpusiam Ostijoje, bumų hibkur neparodo, ypač
kas skauda ir kokie rūpesčiai parapijos rtattdai. Muzikos me
slegia krūtinę. Šventė baigėsi no sritis čia aptelsta.
vakare iškilmingais Mišparai*
Svečias iš toliau
ir procesija.

PADĖKA
, Širdingai ačiū mano vardi
nių iškilmių rengėjams it re

ngėjoms. Taip pat ačiū vi
siems ir Visoms už suteiktas
toje dienoje įvairias gražias

ir btangias dovanas.

kilčiai buvo surengę programų, rolę atliko Rūta Vyšniauskai

j

pagerbimui klebono, kun. Ma tė. Reikia puminėti ir Rožę
gno J. Kazėno, vardinių pro Valentuitę, kuri lošė Rozalija .
ga. Pirmiausiai padainavo pa Aklos Kunigaikštytės rolę, Ln
sveikinimo dainų “ Sveiks, sėjos užsipelno pagyrimo, nes
sveiks”. Paskui sveikinimo ka daug darbo veikalo pasiseki
lbų pasakė Ona Valteraitė. mui įdėjo. Kitos taip pat gra
Svarbiausia programos dalis žiai utliko savo roles, būtent;
buvo drama “Liurdo Pieme-i Liudvikos, jos motinos
Punė” arba ‘‘Akloji Kunigaikš rvickuito S.* Eleonoros, kuni
tytė”. Ibnmu giažiai sulošta, gaikštytės — Narvinaitė 1L
Ypatingai gražiai Bernadetos',
(Tęsinys b pusi.)

Džiaugiamės visi, kad mūsų
ftnn. Magnna i. fetetnu
mylimas klebonas kun. A. Si
(Tęsiny? ii? 4 pusi.)
_
mkevičius
eina
sveikyn.
Per
mest Viri kviečiami atsilan
patto skolų nemokėjimas, oav
paskutinius sekmadienius taip
kyti.
la nekaltų žmonių, bet čia Vrišrodė liguistas ir suvargęs,
—
Kristaus Karaliaus šventė patto jau rtebėrių jis WtfcbSpalių 28 d. iškilmingai ap kad net graudu buvo į jį ir
M
te*
Spalių 28 d. įvyko
Moterų
labai iškilmingai apvaikščiota, ville, iii. Čia gi Viparto įpč
r
vaikščiojome Kristaus Kara žiūrėti. Turbūt, šaltis kankinn Altoriaus draugijos susirinkididis skttrsta — vargsta natta
liaus šventę, l^abai daug žmo ir kadangi jau ne jauni mete mas. Nutarta, prigelbstant sb- Švč. Sakramentas buvo išsta
gelis. Kalbama, kad jam u*.
nių ėjo prie Dievo stalo. Per liai, tai greitai ir pavargsta. dalietėms, surengti lapkričio tytas visų diertų. 3 valandų po
piet buvo bendra adoracija, Viparto skolas jdU ir “šiušės '
Kažin, delko sodalietės šios
visų dienų btivo išstatytas Šv.
mėnėsyje card party parapijos per kurių giedota Suplikacija, skolininkai išnešė. VęstvilitSakrameritas. Visų dienų žmo kolonijos taip ramiai ir sal naudai.
V. kas darė labai malonų įspūdį. čiai Vipartui turėtų taip pa
nės lankė bažnytėlę, kad ati džiai miegat Iš kitų kolonijų
Vakare lygiai 7:30 prisirinko daryti, kaip kad pittsburghiedavus pagarbų Karaliui ant tenka dažnai tėmyti sodalieI&ABELA SECKA1TE
čiai padarė, o pittšburghiečiai
pilna
bažnyčia
žmonių,
kurių
čių
veikimų,
bet
iš
šios
kolo

Persiskyrė su šiuo pasauliu
karalių. 3 Vai. popiet Gyvojo
spalių 29 d., 10:U0 vai. ryto,
nezaliežninkai
turėtų
mesti
už

VINCENTAS
tarpe
matėsi
atvykusių
iš
ki

1984 in.. sulaukus 17 metų am
Rožančiaus draugijėlė atkalbė nijos nio nieko negirdėti.
žiaus.
lzahvla
£irnė
Chicagoje,
MELLENS
tų parapijų: North Side, Brad- sispyrimų, klaidatikystę ir gių
Vyrukai šios kolonijos pasi
III.
Mirė Spalių 31 d.. 1084 m.
jo balsiai rąžančių. Vakare kle
Mūsų klebono vardinės pri
Paliko dideliame nuliūdime
1:30 vai. ryte, 17 metų amž.
šti tikrojon Kristaus — Ro
mylinių, motinėlę Adelą. po t‘ėGimė Chlcagoje. III.
bonui pašakihs įspūdingų pa žymi rimtumu, bet moterėlėms puola lapkričio 1 d., bet, pa dock, Carnegie. Begalo gilų įvais Hhalvąlte, tėvų. Antanų. 2
Paliko dideliam nuliūdime
mos Katalikų — Bažnyčion.
brolius Antanų, ir Albinų, semotinų
Emilijų,
dvi
seseris
mokslų baigės toji brangi die tai beveik nęprosalį būtų pa togumo dėlei, iškilmingas pa spūdį darė vyrų dalyvavimas
sarj Adele, tetų Hudinsklenę Ir
Paulinų ir AJice, du brolius
procesijoje
su
žvakėmis
ranDabar
būtų
visiems
gera
prodšdę Šhalvaltj Ir jų šeimynas
Antanų Ir Vladislovų, drftugus
na pamaldomis, procesija ir rsikviesti su kočėlu Taradai- minėjimas surengta spalių 28
Ir gimines.
ir sužystam us.
kose. Rimta jų eisena tiesiog oa- &v- Kazimiero R. K. bažkų,
nes
kai
kurios
per
links

Kūnas pašarvotas randasi
palaiminimu. Visa tai darė la
Kūnas pašarvotas 2146 West
d. Programa buvo turininga. žavėte žavėjo. Tai tikrai, gali- nyčioje bus misijos nuo lapkr.
3622 South Union Avė.
2 3rd Plaee.
Laidotuves Įvyks penktadieni,
bai gražų ir malonų įspūdį. mai ir plačiai užčiodamos gy Vadovaujant seserims PratfeiLaidotuvCs Įvyks fieštadlenĮ,
lapkričio 2 dienų, 9:00 vai. ry
ma sakyti, vyrai, Kristaus Ka-,
iki 27 d. Jas ves malonus
lapkr. 3 d.. 1934 m. Iš namų
to 15 namų j ŠV. Jurgio para
Ne vieno dalyvavusio per vei vena.
8:00 vai .b'-.s atlydėtas J Aud
pijos bažnyčių, kurioje Įvyks
škietėms, mokyklos vaikučiai ra|jaug gįų dienų armija. Tai ' misijonierius,
domininkonas
ros Vartų parap. bažnyčių, ku
gedulingos pamaldos už velio
dus nuriedėjo džiaugsmo aša Vyrų čionai yra daug rimtų įvairiomis kalbelėmis reiškė1
rioj Įvyks gedulingos pamaldos
nes sielų, o iš ten bus nulydė
pasauliečiai
apaštalai,
Kris-j
kun.
Bonaventūras.
Visi
turtuž velionio sielų. Po pamaldų
ta Į šv. -Kazimiero kapines.
ra. Bažnyčia, ypač altoriai, ir energingų, bet iš vaikinų linkėjimus savo klebonui it
bus nulydėtas j šv. Kazimiero
Visi a. a. Izabelos Sečkattėų
taus
vardo
ginėjai.
Visi
ėja
ta
proga
pasinaudoti.
Švč.
kapines.
gimines, draugai ir pažystami
buvo labai gražiai išpuošta. mažai kas užsiima. Vyrukai, įteikė dovanų. Be to, sulošė įNuoširdžiai kviečiame visus
esat nuoširdžiai kviečiami da
Jėzaus
Širdie,
pasigailėk
jų!
Švč.
Sak
ramento
procesijoje,
gimines, draugus Ir pažysta
lyvauti laidotuvCse ir suteikti
Labai dėkingi A. Vihčiūnie- dažnai rašydami nors trumpas spūdingų dramą: “Littrdo Tie
mus dalyvauti
šiose laidotu
jai paskutin) patarnavimų ir
Girdėjau, kad praeitą sek
išskyrus du, kurie trinėsi šuo
vėse.
atsisveikinimų.
Uei, tretininkei, kuri nesigai žinutes iš £io« kolonijos pada menaitė”. Lošikčs visos Mer
Nuliūdę
11-serys Ir
liekame. Tetai. Ilmle, lig būtų prisvilę. Turbūt, madienį pas nezaliežninkus bu , liai.Nuliūdę
Sesuo, Teta, liede Ir Gi
Broliai.
lėjo darbo, nei laiko bažnyčiai rykite jų daug veiklesnę.
gaites, gbrai seserį} išmokytos
minės.
LaldbtuVėue patarnauja grab.
Laidotuvėse patarnauja graTat, vyrai, į darbų! Rankio kiekviena gražiai atliko savo jiedu buvo iš T. P. K. abazo. vęs mitingas pasitarimui, ką
Lochatticz ir Hunai. Tol. Canal |
išpuošti. Tai tikrai sumartus
borius J.. P. Eudeikis, Telefo
2515.
C
Kitų met ir jiedu eis.
J. R dalyti su pralošta byla. Sako
nas Y arda 1741.
darbas. Sekantieji padėjo pas kite žinias bei žineles ir sura rolę. Publika buvo sužavėtai
ma, ten huvęs delegatą?; net
kandinti altorius gėlėse^ paau nkioję siųskite į Pittsburgho kai kurlehis net ašaras iš a
Mūsų nelaimingi neznlitčni- iš Westville, J11., kad pasitei
Nykštukas kių išspaudė.
kodami gėlių. K. Sargautis, A. Žinių redakcijų.
nkai prilipo liepto galų. Spa rauti apie Vipartą. Neteko su
Barzdelis, V. Visockienė, E.
ROSELLI BROTHERS, INC.,
Ant galo klebonas tarė ke lių 24 d. teisme pralošė, bylų žinoti, ką tasai delegatas at
PAMINKLŲ DIRBĖJAI
Pampikienė, O. Sargautienė,
letą padėkos žodžių. Džiaugė už skolų nemokėjimų. Teisėjas vežė iš Westville apie VipaiSpecialistai iškalime ir išdirbiO. Martinaičiūtė, M. Leščin
si, kad paminėjimui jo vardu priteisė Kazlauskui ir Meškė tą. Tik tiek žinome, kad dele
me visokių rūšių puniluk’.ų Ir graskaitė, O. Jenulevičienė ir tre
vių nors ir ne tų dienų sureng nui viską, kas tik vinimis ne- gatas galėjo daug ką sužinoti
bnamlų.
tininkės.
Mūsų šeimyna specializuoja šia
ta graži programa ir kad to prikalta pasiimti iš nezaliež apie Viparto darbus Pittsburme darbe per šešias kartas.
Bridgeville, Pa. — Gyvena kia skaitlinga minia susirin ninku kirkužės, nes jiem “pa- gke. Gal tasai delegatas, gų
Veskite paminklų reikalus tie
Sunkiai serga Elzbieta A- me sunkius laikus. Milijonai ko. Sakė, kad jam labai ma
siai su pačiais išdirbėjai a.
rapija” skolinga. Dabar kai žęs į Westville, atidarys užsi
domaititenė< Meldžiame Dievo, žmonių jaučia didžiausį neda- lonu, jog randasi užjaučiančių
Katalikas
bama, kad jie ,veš viską: var spyrėliams akis.
kad jai Sveikatų sugrąžintų. teklių “kasdieninės duonos”. jo užslopintų ir “mizernų” gy
gonus, altorius, stacijas, sėdy
Sugedusi žmogaus širdis, pa venimų senoje, visai griūvan- nes, šėpas, rūbus, indus ir net ŠV. KAZIMIERO MOKYK
Praeito penktadienio bingo neigdama meilės įsakymą, pa- čioje klebonijoje. Visgi turįs Į kiuris, nes jos vinimis neprikaLOS ŽINUTĖS
vakaras buvo sėkmingas. Mat, plukdė pasaulį ašarose ir sku vilties kada nors susilaukti Jtop Paliksią gį tik grindis
Vienas blokas ] rytus Omo
didžiulių Tartų
yra gerų dovanų. Tat žmonės rde. Tos bejausmės artimo ne-1 naujos, patogesnės klebonijos. | jr sįenas> Tai kų reiškia Vi- Spalių 28 d., mokyklos vai
tuos vakarus lailko.
I laimei širdies nėra galimybės Sugiedojus Lietuvos himną,
Trys telefonai:
pakeisti be dangaus pagalbos. visi pakviesti į kitų svetainę
Augustas
Re*.
PENSACOLA BO11
vakarienei.
BELMONT S48&
Programų sumaningai vedė
Praeitą sekmadienį šios a, Office: IIILLKLDK 5845
“DRAUGAS”
Vincent Roseili, aeer.
pylinkės lietuviai, susirinkę į jaunas moksleivis J. Gudaus
parapijos bažnytėlę, reiškė Vi kas. Gabus vaikas. Ateities vi
Katalikiškas!
sagaliui Dievui savo ištikimy ltis. J, ,/
Lietuviškas I
GRABORIAI:
Gardžios vakarienės progra
bės jausmus ir maldavo Kris,
Patriotiškas!
mė vedė S. Simonavičius. Per
LACHAWICH Telefonas YARds 1138
».i
-------------------——--------vakarienę pasakyta daug gra
IR SONOS
žių kalbų, tik gaila, kad dau
LIETUVIAI GRABORIAI
GRABORIUS
gelis išėjo, nes bažnyčioje pra
Patarnauja laidotuvės* kuoplglausia
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano Turiu automobilius visokiems
ridėjo pamaldos, tar visi sku
darbą būsite užganėdinti
Tel. OAMM Mik arba Mik
reikalams. Kaina prieinama.
binosį pasimelsti. Svečių tar
2314 W. 23rd PU Ohicago
3319 Lituanica Avenue
Jau prasideda įdomioj rudeninės ekskursijos į.
pe buvo James Malone, buvęs
Chicago, III.
senųjų Europą. Daug kaš mano, kad šiuo laiku ke
1439 S. 49th Ct Cicero, I1L
miesto tarybos pirmininkas,
liauti laivais per Atlantiką nepatogu, kad Lietuvoj
Tek ciokro mi
senas mūsų klebono draugas.
nėra kas veikti. Tačiau tie, kurie yra keliavę rudens
Teu. LAFayctte 3573
Prie progos reikia pasaky
metu, žino, kad kelionėje tai nesudaro skirtumo, o
J. Liulevičlus
ti, kad labai gražus dalykas
Lietuva yra gTaži visais metų sezonais. Lietuvos mie(.rnbortus
GRABORIUS
■ stuose rudenį prasideda didelis judėjimas, dėl to kas
yra pagerbti savo dvasios va
ir
Koplyčia dykai
Hal'KimiiiUijM
nori pamatyti savo senosios Tėvynės kultūrinį ir vi
dų už jo nenuilstantį parapi
1410
SO. 49th COURT
Patarnauja Chic*
suomeninį veikimų, dabar laikas yra važiuoti.
jos ir visuomenės naudai da
(toje ir apylinkėje.
Cicero, Illinois
Dienraščio “DRAUGO” laivakorčių agentūra iš
rbą. Visiems rengėjams ir ttt- I*4“
Didelė ir rražl
Phone Cicero 2109
Koplyčia dykai
rūpina visus kelionei reikalingus dokumentus ir par
ngėjoms už tai priklattso di
Visi
Telefonai:
4002 Archer Avė.
duoda laivakortės attt; visų linijų
u
ir visų patogiausių
delė garbė. Tik vienas daly
laivų. Rašykite arba atvafiuokite.
kas man neaišku ir čia nok
A. MASALSKIS
čiau pažymėti, kodėl parapijos
GRABORIUS
ORAB0RIU8 ir LAIDOTUVIŲ
vargonininkas - muzikas su
VEDBJAS
3307 Lituanica Avė. ,
1646 West 46th Street
savo choru nedalyvauja ir ne
Tel. BOUIerard M0»—*4i»
Tel. Boolevard 4139
prisideda prie tokių parengi
mų. Man rodos, kad tokiuose
•• - ' ‘
'i ..La

SOUTHSIDE

KRISTAUS KARALIAUS

ŠVENTĖ

MOUNT CARMEL
KAPINĖSE

HILLSIDE, ILLINOIS

STANLEY P. MAŽEIKA

Važiuojam!

ANTANAS PETKUS

lyds 1741-1742

LAIDOIAM PIGIAU NEGU KITI

Atttbuldrtce Patarnavimas tHenę it Naktį
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS

N«ė'

naudokite
anfchor

Laidotuvių Direktorius per 30 Mėty
4605-0? Soi Httndtage Av^nue

PAIN-EIPELLERI
Pain-E*P*Heri» visuomet
pslengVftta skausmus

ik

mus

pšin

J

I. J. Z D L P

JUOZAPAS EUDEIKIS
IR TĖVAS

Jeigu norite dailumo
ir nebrangumo laido
tuvėse... Pašaukite...

SIMON M. SKUUAS

GRABORIUS ir BAL0AMUOTo.JAl
Patarnavimas (eras Ir nebrangu*

718 West 18th Street
Telefonas MOVroe M77

,

J. F. RADŽIUS

REPublie 8340

Ino.

5340

So. Kcdzie Avė.

{Neturime sąryšių su firma

tuo fiačiu vardu)

LIETUVIŲ O R ABORTO s
Palaidoj* už |15.00 ir aukSėlan
Uodamlilta koplyčia dykai
M* W. ISth 84. f*l. < AVal 0174

__ _ __

caiMTk itt.

__

.

•
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<
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Ketvirtadieni*, lapkr. 1, 1934
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VISKAS GERAI SEKASI!

A^dla
ilankius į John Store,! ..e,IŠ POLITIKOS LAUKO
1447 So.
50
Avė:,
pas
sav.
Jo.■
, •aeA'vF1, e
nų Brazauskų, paklausiau kas BUS PAVIETO IŽDININKU t-9 VkVLVrO TEISĖJAS
dėl skelbinio. Jonas mandagiai
atsakė: “Nebūčiau vertas bi
znierium vadintis, jei neduo
čiau skelbimo. I’raloščiau auk
sinę progų, kur galima geriau
šiai išgarsinti biznį, nes tūks
tančiai žmonių įsigvs “Drau
go” jubiliejinį numerį.”

Kas dėl “Draugo” jubilic
jinio koncerto ir jo istorinio
numerio, kuris bus išleistas
lapkr. 17 d., viskas čia sekas.
Pasitarimai jau prasidėjo su
draugijomis, profesijontilula,
biznieriais ir visais gerais
J. Keserauskas, R. Ph., sav.
“Draugo” bičiuliais. Kai kuGrant VVarks Pbarmacy, 4847
nuoa biznierius jau teko ap. J.
ilankyti
i’J- ir
• pasikalbėti
ii-i- dėl
i-i i i !”■
st
K
erai
patyręs
skel-’ . . ,
.
\
. vais>
..
... .
,
. . tininkas ir receptus visados
nMK'Nei vienas dar neatsi..................... . .
...
sąžiningai išpildo, sake ir gi
sakė; visi pritaria ir žada duo
tlpusiųs skelbimų.
ti 'skelbimą su gerais linkėji
Kai kurie biznieriai sakė,
į mais “Draugui”, ir jo leidė
kad tų dienų, kada išeis ‘ Drau
jams bei vedėjams, už teisin
go’ istorinis numeris, numa
gų ir gerų patarnavimų visuo
žins kainas ant visokių prekių.
menei per 25 metus.
Dėl to patarčiau visiems įsi
----------gyti istorinį “Draugo” num.
Federacijos 12 skyrius savo
ir pasinaudoti nupigintum kai
mėnesiniam
susirinkime vienL jj * » *
*
nom.
balsiai nutarė prisidėti prie
“Draugo” sidabrinio jubilie
Dar neteko kalbėtis su gerb|
jaus. Paskyrė $5.00 iš kasos?
dvasios vadais, bet nėra abe
Garbė valdybai ir visiems
jonės — visi prisidės.
nariams, kad neužmiršta ka
talikiškos spaudos.
Gerb. kleb. kun. J. H. Vai
parašė
Geras pavyzdys kitom drau čiūnas jau gražiai
gijoms. Visos galėtų prisidėti “Drauge” ragindamas visus
prie išleidimo istorinio “Drau prisidėti. Be to, prie kiekvie
go” num. Nors maža dalele nos progos bažnyčioj ragina
atsilygintų “D.” už skelbia parapijomis užsiprenumeruoti
V. A
mus dykai įvairius jų parengi 'Draugų”.
mus. Draugija dėl to nebūtų
nei kiek biednesnė.
PLATINKITE “DRAUGĄ”
t#

Dienraščio “Draugo”

25 METŲ JUBILIEJINIS

R0BERT M. SWEITZER

Tai seniausias ir žinomiau
sias demokratų partijos kan
didatas šiuose rinkiniuose.
<•
Roberto M. Sweitzerio var
dų ir jo teisingų tarnavimą
žmonėms žino visa Chicago.
Visi jį gerbia be partijų skir
tumo.
Per daugelį daugelį metų
jis buvo Cook pavieto klerku
Pirmu syk į tų vietų jis buvo
išrinktas 1910 metais ir nuo
to laiko visuomet jis buvo iš
renkamas didele balsų didžiu
niaDabar jis yra kandidatu į
Cook Pavieto iždininkus.
Jis, yra padaręs daug gero
žmonėms ir kaipo-valdininkas
ir kaipo žmogus. Jo labdaringunių visi žino. Darydamas
geių, jis neklausia žmogaus
pažiūrų ar tikybos.

KONCERTAS

Jis suorganizavo Katalikų
Labdarybę Cbicagoje (Catholic Charities) ir tarnauja šitai
organizacijai kaipo vedėjas 1h1
jokio atlyginimo.

Sekmadjni, Lapkricio-Nov. 181,1934

rj p • j

LIETUVIŲ AUDITORIJOJ

ŠIANDIEN BUDRIKO
' PROGRAMA

3133 South Halsted Street

šio jubiliejinio koncerto programa bus labai Praeito sekmadienio radio
įvairi. Visų Chicagos lietuviu parapijų vargoni programa klausytojams labai
ninkai, chorvedžiai, pasirodys su savo rinktiniais Patlk°, k9 liudija, prisiųsti ko-

=B

šiol ir tarnavo savo įmonėlių SV. KAZIMIERO MOKYK
LOS ŽINUTES
didžiausiu atsidavimu. Jia
į buvo pirmininku daugelio (M
(Tęsinys iš 6 pusi.)
MICHAEL L. IGOE
Į eagos miesto komisijų. Jo vieLuoillos, jaunesnės duktės, —
Mieįiacl L. Igoe yra vienas šas darbavimasis per 22 me
Pociūtė M.,
« Laurindos, valdi
'žymiausiu progresyvių demo tus yra švarus ir rodo jo nenininkės — Barsauskaitė o .
kratę Illinois valstijoj. Jis y- priklausomybe nuo visokių' Antonijos, valdininkės — Ja
ra dabar kandidatas į kongre
blėdingų įtakų. Jis bus puikus gminaitė G., Minos, palociaus
srnanuR nuo visos Illinois vai I
ponios — ArmanaviČiūtė A„
(Congressman at large).
į šerifas.
Gertrūdos, palociaus sargo pa
Micbael L. Igoe yra ehica- I
šios — Obiecūnaitė P., Agnie
gieda ir ilgus metus darbavo
Pranešimai
tės — Takarfskaitė L., SteĮlos
si politikoje. Aštuonis sykiusr
— Jurkonytė A., Teresės, jos
buvo išrinktas į Illinois legis- Į Lietuvos Vyčių 24 kuopoi
latūrų, kur pasižymėjo sųžini sus-mas įvyks lapkričio 1 d.; dukters — Bernatonytė O.,
nguinu ir darbštumu.
Nuo po pairaldų, parap. salėj. Vi Masienos, gubernatoriaus pa
1915 iki 1917 metų buvo Uni si nariai kviečiami atsilanky čios — Zilionytė E., Dozonieted Stktes District Attęrney ti. Yra daug reikalų svarsty nės, gydytojo pačios.— VaEDMUND K. JARECKI
lukevičiūtė E., Vergezaitės,
j vyriausiu padėjėju. Nuo 1924 mui.
broliaduktės gubernatoriaus —
Pavieto teisėju Edmund K. Į metų buvo South Park komiValteraitė O., Izabelos, GertJareeki yra lenkų kilmės ir sijonierių tarybos nariu,
— Prieš kurį laikų Klaipė- rūdos draugės — Niedžinskaiypatingai- draugingas Metu- • Gyvena Cbicagoje 5434 Cor
>s miškų medžiagos padirbi-1 tė I., Lidijos — Daukaitė B.,
dos
viams. DatijgeTyj įvairių atsi- « nell Avė.
mo sindikatas buvo pradėję* Marytės, Bernadetos sesers -y
tikimų teisėjas Jarecki parodė
vesti derybas su Sovietų Ru Volungevičiūtė J., Juzefos Zj
savo palankumų lietuviams ir
KANDIDATAS Į ŠERIFUS sija dėl didelio kiekio miške Vaiskelionytė I., Inezos — Ro- ’
bėdoje davė tikrų pagalbų.
ALDERM0NA3
pristatymo apdirbti Klaipėdoj čiukė O., Elenos — Rutkaus
Cook pavietas niekad netu
1 lentpiūvėse. Per lapkričio
rėjo ir neturės tokio gero it
kaitė E., Amelijos, Liurdo me
JOHN TOMAN
nesį į Klaipėdą buvo atgabea
teisingo kaip JSdmund K. Ja
rgaitės — Baltrenaitė G.
Kandidatu į šerifus denio- ta apie 30,000 kietmeterių mirecki.
Kaipo pavieto teisėjas, jis kratų partija pastatė labai są ško medžiagos. Dabar šios de
turi spręsti apie pamišėlių ir žiningų, darbštų ir gabų žmo rybos su Sovietų Rusija ja’.i
bepročių reikalus Psychopatų gų asmenyje aldermono Jone yra baigtos. Nuo lapkričio pra
džios darbo turės visos Klai
ligoninėje, ir čia jis parėdė Tomano.
žmoniškų širdį ir nelaimingų Aid. Jonas Toman yra 'če pėdos lentpiūvės ir uždarbiu
BRIGHTON PARK
"
# #
L
bus
aprūpinti
keli
tūkstančiai
kas.
Jis
buvo
aldermonu
iš
jų padėties supratimų. Jo pra
2 aukštų mūrinis namas, 2
šymu valdžia pastatė ligoninę 23 wardo nuo 1912 metų iki darbininkų.
po 4 kamb. fletai; basementas,
aprūpinti proto ligonius ser-'
2 karų garadžius, arti bažny
gančius veteranus. Jo pastan
čios. Speeialė kaina $3,650. Sa
vininkas:
gomis buvo padauginta įsta.
2608 WEST 47th ST.
gų skaičius ' silpnapročiams
vaikams. Jis visuomet stengė
Parsiduoda tavern ir luncb
GERKITE AMBROSIAN ALŲ
si pagelbėti žmonėms taksų
room arba mainysiu ant gero
reikaluose. Jis visuomet sten
automobilio. Kreipkitės 3000
Nes šio alaus skonis jus visus patenkins nuo pirmo pogėsi suvaldyti apgaules rinki
W. 47th St., Chicago, UI.
ragavimo.
Reikalaukite visi ir visur AMBROSIAN
muose ir nubaudė kaltininkus
B EEB.
Teisėjas Jarecki yra visiems
PARSIDUODA
šios kokybės Ambrosian alų išdirba.
prieinamas he puikybės vyras
Našlė moteris priversta par
duoti 60 akerių farmų labai pi
pasiryžęs tarnauti žmonijai.
giai. Visas informacijas suži
Jis turi žmonų} ir tris vaikus.
nosite
pas Oną, Kimber, sav.
Jo sūnus advokatu.
'J
1324 So. 49th Avo., Cicero, Dl.
Mį sykį Cliieagos ir Cook (;
Urmu — vvholesale parduoda ir pristato į alines kom
pavieto žmonės,} kaip ir pi r-1 panijos dalininkas ir atstovas
Parsiduoda bučeraė ir grorniau jį vėl išrinks į tų pačių!
cernė. Nėra kitos bučernės per
L. M. NORKUS
tris blokus, šaukitės prie 243
vietų dalele balsų didžiuma.
KANDIDATAS J KON
GRESA

6ARSINKITĖS
“DRAUGE"

BUKITE VISI LINKSMI!

SOUTH SfflE BREM CO.

GARSIN KITĖS
“DRAUGE”

1 niplinientai Budriko krautuj vėn. Ąrj jof. Jelenos Rakauskie- J
Parapijų vargonininkai, kurie išpildys kon- nės, taipgi liaudies dainų duBANKAS
certo programą yra sekantieji:
etai v- (innauskaitėK ir V- Ascilos klausytojus žavėjo. Bu
tiETUVIAWS
Šv. Jurgio — Prof. A. S. Pocius
driko radio orkestrą, pavieniai
ir sustatė, gražiai savo dalį Taup.vkit savo pinigus
Šv. Kryžiaus - VI. Daukša
išpildė.
šiame banke
Dievo Apvaizdos - K. Sabonis

Tel. Yards 2084 ------------arba —

Gerkit ir Reikalaukit

Boulevard 7179

JOHNJ ' • B.
BORDEN
’
'■
Lietuvis Advokatas

-

Visi pasiklausykite Budriko
Nekalto Prasidėjimo - J. Kudirka
HALSTED E1CHANGE
radio programos šį vakarų,
Aušros Vartų - J. Brazaitis
tarp 7:3(1 ir 8:30 vai. iš sto
NATIONAL BANK
£ ;
Šv. Mykolo - N. Kulis
ties WHPC, 1420 k. Reikia Halsted St ir 19th PI
manyti, kad ir šio vakaro pro
Gimimo Panelės šv. - B. Janušauskas
Narys KEDERAL
grama
klausytojams
daug
linINS1RANCE KORPORACIJOS
šv. Juozapo - K. Gaubis
ksmumo suteiks.
Klausęs
Šv. Antano - A. Mondeika
šš. Petro ir Pauliaus - S. Raila .
Visų Šventųjų - J. Rakauskas
• aipgi dalyvaus Šv. Baltramiejaus dainininkai iš parap- choro iš Waukegan, III. po vado
Visose AIMss
vyste St. Žibaus.
Mutual Trliu
V8^ programą tvarkys KOMP. ANTA
NAS S. POCIUS, kuris deda visas pastangas,
kad padarius šį koncertą vieną iš geriausių ir sma
giausių bile kada girdėtų ir matytų Chicagoje.
Nepamirškite dienos: Sekmadienį, Lapkričio
(Nov.) 18 d., 1934 m.; vieta: Lietuvių Auditori
joj, 3133 South Halsted Street, Chicago, III.
Ta proga bus išleistas specialia ‘‘Draugo” nu
meris, kuris, pramatoma, bus 32 puslapių. Visi
biznieriai ir profesionalai prašomi savo skelbi
mais prisidėti prie išleid'tno šio numerio.

So. 13th Avė., Maywood. UI.

3225 So. Lituanica Avė.

—----

CICEROS ŽINIOS

—

■

B

INSURANCE

PERKAM

NOTARY

LIETUVIŠ

PUBLIC

KUS BONUS

’*-

2201 W. Cermak Road
(We»t 22nd St.)
(Metropolitan Stato Bank Name)
Valandoa Kasdien nuo • Iki B
2>anedėllo. Beredoe Ir Pėtnyčioe
t
rakaratk • tkt •
Telefonas CANaI 1175

REAL ESTATE — SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Namai: 6469 S. Bockwell St.

Prisirašykite į Mūsų Spulkų. Teisingumu Pamatuotas Biznis

Telefonas REPubHc HOd

TeL LAFayette 1083

2608 WBST 47th STREET

P. CONRAD
fotografas

31,000,000.00
PASKOLOMS ANT
PIRMĮJ MORGIČiy
NuošimtiR tik už liku
sių sumų, ant lengvų atmokėjimų nuo 5 iki 20
metų. įstojimų ir jokių
bausmių nereiks mokėti.
Į,stok į šių draugijų sistematiškai taupyti pini
gus. Draugija moka divi
dendų nuo 4% iki 6% kas
6 mėnesiai. Taupymo sky
rių gali pasirinkti, pavy
zdžiui: ant $1000.00 gali mokėti po $5.00 į mėnesį arba
po kiek nori, kolei sumokėsi $1000.00. Draugija mokės
dividendų už sumokėtų sumų.
Ai Draugija yra po U. S Government priežiūra ir Val
džia deda pinigus į šių Draugijų. Dėl platesnių žinių
kreipkitės į Draugijų.
»-» v -K

11

ra fy Į

9

f!

2324 S. LEAiVITT 6T.
T«l. CANaI 1678

JISTIN
IANDederal
S
avings
LOAN ASIOCIATION
MACKIEWICH
OP CHICAGO
Raiti nlnkae

Atsidarė nuosava, modermSka studlo su Holly*ood Šviesomis.
410 WE8T llrd ST.
Ea<lewood 5540—5M1

Crane Coal Co.
6332 So. Long Avė.

Katrie perkate an*lla m
dralvsrlų. Muškite juos
J
CRANE COAL CO. Gausite
(eresnes

anrlta.

ui

aiatlau

pinta).

Naujoj

Tumons Coal Co.
12100 So. Halsted St

. Telefonai:
Pullman $296 ir 8092

‘ilsųjį

V
J

