DRAUGAS

DRAUGAS

VIKNATIN18 TAVlTNCfl P»
nKYUINftS MINTIES LUBTUVFV UIF.A KASTIS
RI&OJB.

THE MOST INFEVEN1IAL

►'

LITHUAN1AN DAILY UI
AMERICA.

___________________________
No. 270

AILY

FRIEND

“Draugas,,J 2334 Bo. Oakley Avenue, OKIOAGO, ILLUfOU
KETVIRTADIENIS LAPKHICKVNOVEMBER 15 D., 1934
A 0 O P T
EMTEREP AB gBCOMP-CLABl MATTBR MARCH »1. ISIS. AT CHICAOO. UJLENOUB UNDER THE ACT OT MARCH «. 1»T»

Jc A
Telefonas: Canal

OOFT
7790

METAI-VOL. XVIII

VYSKUPĄ MATULION
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vyriausybė tiesia an-..1?^
asmenų
areėtavitnai..
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kiečių teisingumui

NACIAI SPAUDŽIA
TARPININKUS

BERLYNAS, lapkr. 14. —.
tus, kad krašto įstatymai ne-,truosius bėgiui greta transai-‘ X.7S‘U0?““ to bavu8l° kan/; Kainų skyrimo komisionie-

turėtų būt išpučiami, kadangi

visus įstatymus viršija kanc
lerio Hitlerio žodis ir valia.

AREŠTUOJAMI SVETIM
ŠALIAI RUMUNIJOJE

V^sta ’tarp kurių yra žymiųjų as- rius Goedeler pradėjo spaus
ti tarpininkus, kurie tarpi
milžiniškas darbas. Šin dar-i
menų ir net studentų.
ninkauja tarp gamintojų ir
ban pastatyta dešimtys tūk
vartotojų. Siekiama arba
stančių darbininkų, vyrų ir
MEXICO
CITY,
lapkr.
13.
jgj
U08 tarpininkus visiškai ismoterų. Tai vergai. Visi dirgen. Antoniof^^į pelnų, kadangi imamas
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JŲ PAJAMŲ DALYS TURI TEKTI
VARGŠŲ ŠELPIMUI ,

BOLŠEVIKAI
KANKINA
BERLYNAS, lapkr. 14. — MOTELIS SUNKIAISIAIS
MKXJCO CITY, lapkr. 14.
‘ Vakar ryte I>a Šalie gelž- profesionalų, veikėjų ir jmoRyšium su paskelbtu genekelio stotį užplūdo minios nininkų. Visi džiaugėsi turo* Prūsijos premjeras Goering 1
DARBAIS
t
revoliuciniu
lietuvių, kurie susirinko pasi- darni pirmų progų susitikti kalbėjo nacių akademijos vo- { NOVOSIBIRSKAS, Vaka-. rolo Villareal

tikti Garbingųjį Svetį J. E. su Vyskupu Kankiniu ir
Vyskupų Teofilių Matulionį, 'jo išgirsti keletu žodžių.
Minios tarpe buvo lieveik vi-, m
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AVASHINGTON, lapkr. 11.
— Prez. Rooseveltas, kalin
damas į National security
konferencijos delegatus, parei
škė, kad susirinkusiam ko n
gresui įduos įstatymo prci< k
tą, kuriuo tuojau turės būt
nustatyta visam krašte nedar
bo apdraudos programa. M ii
žiniškus fondus kontroliuos vy
riausybė.
' Apie kitas sociales proble
mas, kaip tai pensija senat
vėje ir šelpimas ligoje, sakr
esąs netikras. Apie'tai, rasi,
bus pagalvota paskiau, k ui
nepadarius klaidų. Nedarbo
apdraudimo progTama bau
dien yra svarbiausias daly
kas.

gon. Jų dauguma yra tremti
tams. Tuo tarpu komisioniekr. 20 d.
niai už įvairius nusikaltimus
Gen. A. Villareal yra bu riaus pareiga yra kovoti
vęs kandidatas į Meksikos pro prieš dideles kainas.
Kalvaitis
kun J Jakaitis klaas® 8U didžiauaiu susido- |įn „orima
išgaudyti visus |z,unnt’ Jle yra knminallnlii- zidentus. Jis yra revoliuci
Vyriausybei pradėjus tvar
teroristus
ir
kriminaiininkųs, kai ’’ *“» o5ra
Provineij’olas Ir visa eM ln’
Kalbėjo , kabai ®ranės partijos oponentas. Prezi kyti kainas, visam krašte už
WASHJNGTON, lapkr. 14,
tų dvasininkų ir pasaulininkų. ž,al lr "uoSird*'ab paiymMa, kurie ikišiol turėjo pneglau- mo. Visi turi dirbti
. sunkiau- dento rinkimai įvyko liepos
daroma
daug
parduotuvių.
— Federalinio šelpimo a.hm
-•■H pat pirmo pasirodymo mas sav0 P»‘»»Wnimų ir dū-ldos ir sankalbiavo prieš kraš- 81u8 darbus
T,8,škal su- mėnesį. Suprantama, “laimė
Pardttbtttvininkai
negali
versnistratorius H. L. Hopkins
klumpa. O šis milžiniškas dar
Vysk. Matulionis padarė gra- kln8rum^‘ Svwbaa Mra lr | tų valdovu, ir kitus žymiuojo” valdančios Meksiką revo tis su pigiomis kainomis. Pa-)Siandien kalbėdamas Nationbas atliekamas vien su pri
šiaušių įspūdį į Chicagieėins. įtrumP°j kalb«j. taZ'ia“ P™' sius asmenis.
liucinės partijos kandidatas. ti vyriausybė uždaro daug ai security (krašto apdrau
mityviais
įrankiais — kastu
Net svetimtaučiai pastebėjo,'^ PraSd “ laikytls ^J1"Nuo to laiko gen. Villareal parduotuvių. Kai kuriuose stos) konferencijoje nurodė,
vais ir karukaiSš
kad tai' yra labai
malonus rao d8Bni,»’. a<iišfižads“ sa™
kažkur dingo.
miestuose yra sunku gauti kad darbo ir butų (namu)
žmogus ir nors daug išken-ltaotybė8- vienybėje darbuoti,
Sovietų vyriausybė skar Dabar paskleistas jo mani mėsos, o kai kur ir duonos 'apdraudimo programai vyki Iv
bolševikijos nelaisvėje, Dievul ir Tėvyneidžiai skelbia, kad ji pripaži festas, kuriam pažymėta, kad jau nepakankama.
*ti galima įsigyti pakankamai
no moterims lygias teises su Meksikai būtinai reikia grą
f tačiau jo akyse daug gyvuŠiandien Vyskupas yra Tė
fondų iš turtingųjų šio kraš
BRIUSELIS, lapkr. 14. - vyrais. Iš tikrųjų gi, jas pa žinti religijos ir spaudos lais
mo, vilties ir nenugalimo pa vų Marijonų svečiu .jų vddhto žmonių, kad ir skyrus imu
vergs
lygiomis
su
vyrais.
Vi

vė.
Kadangi
su
vyriausybe
su
Vakar
atsistatydino
visas
bei
siryžimo.
moj dvasinėj seminarijoj,
jus mokesčius už jų ,pajam i<
Iš stoties Jo Ekscelenoija Hinsdale, III. Sekmadienį 10: gų kabinetas, kadangi parla sam pasauly nerasi tokios tarimas nieku būdu negali
Tad be reikalo vyriausybės
su palydovais nuvyko į arki- 00 vai. laiko pontifikalines mento dauguma pasipriešino baisios vyrų ir moterų vergu mas, reikalinga imtis ginklu.
priešai plepa, kad šios pruvės, kokia šiandien gyvuoja Kai kas sako, kad tas ma Lietuvos ūkininkai šiemet
vyskupijos koneeliarijų. Vė- Mišias Aušros Vartų bažny belgų pinigų devaliuacijat
gramos vykdymui lėšos 1u
ir vykdoma sovietų Rusijoje. nifestas nėra gen. Villareal
,liau grįžo į Palmer House čioje “Draugo” jubiliejaus
Sudarytas naujas rnin. ka
priaugino daug žąsų. Kadan tų būt imamos iš valstybė^
Sako, greičiausiai gi vokiečiai jau visai subieGviečjhfutį, kur buvo ant grei proga, o vakare dalyvauja binetas. Šis kol kas sutiko Nežiūrint to, bolševikai smer- darbas.
iždo ir tuo būdu būtų paker
tųjų suruošti pietūs. Pietuo dienraščio sukaktuvių pami dirbti išvien su parlamentu. ’kia carų laikus, kada žmonės bus pačios vyriausybės agen nėjo ir žąsims pirkti neturi tamas vyriausybes kredii i
bifvo spaudžiami. Tačiau visi tų sngal-otas, kad gavus P™- pinigų> „ į kitu8 kraStn9 irgi
se dalyvavo apie šimtas ripk nėjimo iškilmėse Lietuvių Au
Hopkins pasiūlė, kad būtu
pripažįsta, kad carų laikais gos dar daugiau kaltinti it 8unku
ui Lle.
tiniausių Chicagos lietuvių ditorijoj.
.j ? ;
____
toli mažiau buvo skurdo, per pulti katalikų vyskupus ir tuvoje jos labai atpigo ir kai skirti tiesioginiai mokės'im
didiesiems lobiams. • Nes kas
sekiojimų ir negyvavo vergu kunigus.
[kuriuose' miesteliuose jos par
vė. Karo metu bolševikams
Pati vyriausybė dabar gaua ■ davin5jam0R p„ 2 Htu. Nora gi šiandien darosi? Vargšai
pavyko pagrobti carų val progos nurodyti, kad kas gi dabar
pigu, darbininkai gyvena išmaldo
HONGGONG, lapkr. 14. —
džią ir šiandien jie virto toli čia dailgiau kovos už religi bet tokjps kainos ūkininkams mis, o turtuoliai be jokio dar
Kantono kariuomenės vadai
Mrs, A. Cozzi, 32 m. amž.,
VIENA, Austrija, lapkr. skelbia, kad jiems pasisekė didesniais tironais už carų jos laisvę,)jei ne katalikų vy yra nuostolingos ir atima po bo didina sau lobius įvairios
skupai ir kunigai. Sakys, kad rą ką nors gaminti, bei au rūšies dividendais.
1119 So. Mozart avė., trečia- 0 4. — Austrijos kancleris apginti Šiučovo miestą, ku laikų biurokratus.
Taip pat jis pranešė, ka»l
matyHama t,,jam namų bute mggino įkurti Kurt Schusohnigg pareiškė riam grasino komunistų gau
Transsiberinio geležinkelio tokia kova yra priešinga kon
LietoToa nrian
(kių padėti, Lietuvos
vyriau-. P™id8"t» ’kirt« »Pd™»dO’
pečių su sprogstančiu skysti- anglų amerikiečių laikraštinin jos. Suimta 30,000 raudonų pavienių bėgių nutiesimas rtitucijai ir Štai naujas var-b^
'
- komitetas dar nepagamino
brangiai atsiejo caro vyriau gas vyskupams ir knnigams.,8yM projekta(>ja įsakyti vi.
mn,
kų susirinkime, kad apie at- jų__
" *•
' •' sybei. Šiam darbui reikėjo k pats manifeatas juk nega-, >ieIng Taldfalinltams pirkti fj>. socialės programos.
• Staiga pasireiškė baisus Įstatymų monarkijos Austrijosamdyti darbipinkai. Naujie Įėjo būt viekai paskelbtas lie-,ja jr ,a0 palaikyti jų kainas
sprogiinas ir visas virtuvės I
negali būt kalbos ir tas
RASTA NUŽUDYTA
LIETUVIŲ DAILa
__
»x. ms Rusijos valdovams — bol vyriausybės leidimo.
bei padėti ūkininkams. Išleividus ėmė liepsnoti. Trys vai įvyks ne greitai.
LONDONE
dus šį abiem pusėm naudin
NASHVlCLE, Tenn., lap ševikams nieko nekaštuoja —
kai, 10, 9 i ų 5 metų amž., ėmė
gą ir originališką parėdymą,
AŠTRIAI NUBAUSTI
kr. 14. — Spalių T9 d. namo vergai, vyrai ir moterys, ne
klykti. Susibėgo kaimynai.?
Londone rengiama tarptau
Du plėšikai žudikai, Eų Sch eidama iš mokyklos staiga mokamai dirba.
tektų Lietuvos v valdininkus
tinė dailės paroda, kuri b<K
Mrs. Cozzi mirė nuvežus ją walge, 23 m. amž., ir R. Denprieš Kalėdas apdovanoti tam
j dingo 6 metų amžiaus merį ligoninę.
LONDONAS, lapkr. 14. — tikrais žąsų čekiais ar to visą lapkričio mėnesį. Šioje
ANGLIJA PASIRENGIA
ining, teismo nubausti dvilype gailjg Dorothy Ann Distelparodoje dalyvaus ir 4 IJeTiršti rūkai vakar apnyko nais.
aSnžeisti ir visi trys valkai, j bausme. Už žmogžudystę skir hurst.
APSAUGAI
tuvos dailininkai: Varnas,
Angliją ir plečiasi po visas
9 metų mergaitė vargiai išliks ta po 99 metus kalėti, o už
Dabar jos lavonas rasf&s
LONDONAS, lapkr. 14. — krašto dalis. Daug kenkiama NENORI TARTIS SKOLŲ Žmuidzinavičius, Galdikas ir
gyva.
,
| plėšimą — lino vienerių menetoli įkastas žemėn. Vienoj Anglijos vyriausybė revolin- susisiekimui. Keletas asmenų
ftlapelis.
KLAUSIMU
—u----------- ——— 4
j tų iki gyvos galvos kiekvievietoj galvutė įskelta. Ją iden cionizuoja krašto apsaugos vakar žuvo ant geležinkelių.
SNIEGO PŪGA KANADOJ (nas.
tifikavo dentistas.
ANGLIJA, lapkr. 14. — j
sistemą, ypač strateginėse
Kai kas spėja, kad, rasi, vietose. Tarp kitko tvarkoma MANILA, lapkr. 14. — Nau Anglijos vyriausybė nuspren
OTTAWA, Kanada, lapkr. T MASKVA, lapkr. 14. — Če
CHTCAGO IR APYTJN14, — Didelė sniego pūga iš- ka suėmė apie 40 turtinges- automobilininkas ją suvažinė taip, kad karo metu visns jas didelis viesulas (taifūnas) dė šį kartą neatnaujinti jokių
tiko šį miestą ir apylinkes, niųjų valstiečių Uzbeke. Kal- jo, nusivežė tolėliau ir naktį fabrikus pakeitus ginklų ir ištiko kai kurias Filipinų sa derybų su Amerika karo sko KES. — Šiandien debesuoti'
lų klausimu.
užkasė žemėn.
•
amunicijos fabrikąis.
las.
-4 *
ir šilčiau.
žuvo du asmenys.
tinami sabotažu.
joro Edvmrd Kelly vardu ( TruraPaigražiai kad* nuosprendžiu, visoj Rumuni
teisėja, Eugene Holland, pa- > ir Vyskupą.
Matui,™,. joj vyksta svetimšalių ir įtaAiau'Liet^š konsul’a,’’/A '‘Aukito>
kalbo8 i5 fri«n,jų areštavimai. Tuo ta,

NAUJA VYRIAUSYBĖ
BELGIJOJE

LIETUVOJE LABAI PIGIOS
ŽĄSYS

KINUOJ SUIMTA 30,000
KOMUNISTŲ
ŽUVO MOTINA, SUŽEISTI NEGREIT NUMATOMA
' MUKAT^ :
MONARKIJA

AN6LIJA PANARDYTA
RŪKUOSE

ORAS
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Ketvirtadienis, lupk r. 15, 1934

S

kuosius papročius, kovoti su nutautėjimu.,
Nerasi kito lietuvių laikraMio, kuris būtų
ISetna kaaillen, Uakyrus sekmadienius
LMEKATOS KAINA: J. Amerikos Valstybėse:
tiek daug sielojęsis, raginęs savo tautiečius
IB —» |«.00. Pusei metų — $1.50; Trims mėnesiams
$3.00; Vienam mėnesiui — 76c. Kitose valstybėse
steigti lietuvių pradžios mokyklas, jaę pa
tmnerata: Melams — $7 00; Pusei' metų -— $8.00.
23,000 finansinių įstaigų vi iš anksto $5.00 už paskolų. Ki
Rašo DR. O. i. BLOZIS, dentistas, Chicago, 111.
•Olc.
laikyti ir savo vaikus į jas siųsti, kad jie
8mų kainos prisiunčiamos pareikalavus,
tais
žodžiais,
skolindomasis
sam
krašte
jau
gatavos
teikti
kdradarblams Ir korespondentams raitų negrąžina,
gautų dorę, tautinį išauklėjimų, kad išmok
Beprašomu tai padaryti Ir neprlslunčlanta tam llks$100, jis gauna tik $95. Jeigu Negalienė turėjo vargingų dantukas gražus; atrodo, kaip
_ paito ženklų.
tų savo tėvų kalhę, geriau pažintų tėvų gim namų savininkams paskolos,
naktį, būtent mažas; sūnelis pearles įdėtas į raudonų šil'A***$Uori'un priima — auo 11:00 Iki 11:00 vai.
tinį kraštę. Lietuvių aukštesnių mokyklų stei-1 ^.att a*M^*H* rodo, kokių milai jis nori atmokėti j metus, tai
moka $8.00 j mėnesį. Panku nedavė miegoti; serguliavo, kų.
lbiroai sekančiai dienai priimami iki
ginto obalsianis “Drauge” būdavo daugiau niškę programų vyriausybė įvedė, kari tik žmonėms būtų tinis mokestis bus tik $7.00 biskį karščio turėjo, labai bu-; — Tai reiškiu, kad tęvo
sia vietos pavesta. “Kuo šviesesni bus atei
darbo ir pačiu laiku kad būtų Nėra jokių patarnavimo urbs vo neramus, tat ir Negalienė ; vaikas tik vienų dantį teturit
vių
vaikai,
tuo
geresni
bu*
lietuvifct
”
—
daug
visai mažai gavo pasilsėti, i Aš manau,
^DRAUGAS*
kitokių lėšų.
kartų rašė (niūsų dienraštis. Labdarybė irgi pataisyti tautos namai. 6ių die
Biznio firmos ir ūkininkai Vienok savo kasdieninį darbų1 suvėlavęs su savo
nų sunkūs laikai ne tik žino
užėmė pirmų vietų “Draugo” skiltyse.
įjau privalėjo turėt
nes nuvargino^ iki paskutinio gali gauti paskolos irgi tokio atlikinėjo.
PtibUshed. Dplly. Bkcept Q«uiday.
/y
<
Nėra jokios abejonės, kad “Draugas” laipsnio, bet laikas ir kiti e- mis sųIygomis kaip ir namų f Beprausiant mažyti, vaikus 'lis.
UPT1ON8: Opa :Xear — $8.88; 8lx Mentbs
Three
760.
Negalienė ligi nusiminė ir
ir tautos reikalais, neužmiršo ir lietuvių eko- lementai palengva pradėjo blo savininkai. Ūkininkai gali ap kažkaip susmuko į maudynę
»pa>4- One Year — $7 00; 8lx Months — $8.00;
'iMČ į
das
visuose
tautiniuose
darbuose
ir
reikaluo

ilo< ln ‘-"DRAUGAS'* brtngs best reeults.
ginti net 25,000,000 namų, ku mokėti sezonų, ir ne mėnesi ir į burnų pagavo dikčiai vau kaip greitai baigė kalbų su
r_vl*< ratas ©n applloatlon.
se. Jis su dr. Vincu Kudirka nuolat laukė — riems irgi reikia naujų, išlau niais mokesčiais.
dens. Kūdikui, matyt, tas ia- teflvo drauge, tuojau* ėmė
KJOAS” 2334 a Oaklay Avė., Chicago
lietuviui, “kelkite, keikite, kelkite!” Su Mai kinių drabužių; stogai neat
Daug naudingų patarimų, bai nepatiko, ne« iš visos ger- žiūrėti į jai išduotų
roniu judino tautų —
vyrai, pajudin- laiko lietaus, sienos plyšta ir norintiems tokios jiaskolos y-|klės pradėjo rėkti, verkti. Tas apie dantų užlaikymų, jų met
kim žemę!”
'
JIMAI
iliustruotoj knygutėje: [įvykis davė progos motinai bukį, dygimų ir t. t. Na, ir
kitos bėdos namus užpuolė. rą
“llo\v Ouncrs of Komes and' pastebėti, kad valkas jau turi Štai, kų Negalienė mato. KūAtvyksta Amerikon iš Lietuvos visokios Daugelyje atsitikimų savinin
I'
'
L
dikio dantų dygimas ir kritidelegacijos, kalba apie svarbius tautos rei kai visai negalėjo nieko dary Business Proptrty Gan Seeure vienų apatinį dantį. Tas ir
,.
įToni
1
*• i' t„ •> tt8 rtf, t
the Benefit of the National davė jai suprasti, kodėl prač ųias šiaip sustatytas:
kalus, prašo aukų, “Draugas” eina į talkų. ti, nes neturėjo iš ko.
Priešakiniai dantys“ dyg
auį Adlbjaj!
per Peoples Kįla Pasaulinis Karas, per Lietuvų eina di
Housing Act”, kurių galima jusiu naktį jis buvo toks au
Nauju planu, naujai įsteig
sta tarpe 5 ir 7 įnėn.; krinta
'ituriTCo. fa<W ‘valandų)' i
džiųjų ' valstybių armijos, daugybė tremtinių toj Federal Housing Adminis- ganti pasiunčiant laiškų į- dringas.
tarpe 5 ir 7 m.
1909 metais, liepos dėdienę išėjo pirmas badauja — “Draugas” pirmutinis stoja į tration (F.H.A.) kiekvienas “Federal Housing Administra Onytė pamiršo ir apie sa
Šalatiniai dygsta tarpe 7 ir
vo nedamiegojimų ir nuovar
’Praugo” numeris Wilkeą Rarre, Pa. mies- darbų, ragina gelbėti karo nukentėjusius. Sau- atsakomas namo savininkas tion’ VVasliington, 1). C.
9 mėn;. krinta tarpe 7 ir 9
gauti [;ai.k(lloSi moksJa.
gį. Užmigdžius vaikutį pasi-1
Ytdinas, jau praėjo 25 metai, kai “Draū- kia seimus, konferencijas, organizuoja fonm.
nuoSimli> jeigu tjk
šaukė draugę, kad pasigirus
■” tarnauja ir vadovauja Amerikos lietu- dus, tarybas, atsistoja priešakyje tant.nio ju-,
Akiniai dygsta tarpe 18 ir
vaiko dantuku.
i 20 mėn.; krinta tarpe 11 Ir
visuomenei. Dėl to būaimųjį sekniadianj, dėjimo dėl Lietuvos nepriklausomybės iško toji paskola bus naudojama ne
no 18 d., Lietuvių Auditorijoj,- švęsi- vojimo.
— Žinai, drauge, — sako Į 13 m. •
judinamojo turto pataisoms ir
IH
• • •
| •
'
.
.
..I
mūsų laikraščio sidabrinį jubiliejų.
Negalienė, — didelę naujiena į
pagerinimams.
“
Draugas
”
,
besirūpindamas
savo
skai

Pirmas krūminis dygsta
afegTiA
1
turiu
pasakyti.
Bet
spėk,
kas
?
tytojų
informavimu,
švietimu,
organizavimu
®same laimingi, kad apart daugybės mūtarpe 12 ir 14 mėn.; krinta
Valdiškos įstaigos neskolifts
Niekienė, matydama Negalic- tarp 9 ir U
"^*iulių ir rėmėju kurie ruošiasi atvykti ir tautos reikalais, neužmiršo ir lietuvių eko
Ligi
šiol
Lietuvos
pramonė
pinigų. Tai bus atlikta per
“Draugo” jubiliejinę šventę, atvyksta ir nominių bei biznio dalykų. Jis nuolat ragino nacionalius ir valstybinius ba įmonėse pagirtinos tvarkos ne n linksmų, manė, kad gal ji
Antras krūminis dygsta
pasauliui pagarsėjęs Vyskupas Kan- tautiečius specializuotis įvairiose biznio ša nkus, taupymo bankus, staty buvo. Nežiūrint, kad pramonė gavo iš kur nebūt didelį tur tarpe 24 ir 30 mėn.; krinta
T. Matulionis. Susirinkusiems į mūši} kose, kibti į tuos biznius, iškėlė obalsį savas mo ir paskolų draugijas ir pa plėsdavosi, bet fabrikų darbi tų, tarė:
tarpe 9 ir 11 m.
— Tai tu jau gavai nuo ko
žmonėms Garbingasis Svečias pasakys | pas savų, ,nes jautė gyvų reikalų lietuviams našias įstaigas. Kiekvienas ninkai nebuvo apsaugoti ir
Reiškia, vaikas viso turį tik
ginui, be abejojimo, visiems bus įdomi. kopti aukštyn, nes nuo ekonominio stiprumo kvalifikuotas namo savinin juos įmonės savininkas galė bors tūkstantinę.
dvidešimts dantų; dešimts, a“~ię pildys geriausios Chicagos ir apy- daug pareina ir tautinis stiprumas ir ateitis.
davo
visaip
išnaudoti.
Dažnai
—
Tas
dalykas
yra
vertes

paėioj ir dešimts viršuj.
kas galės gauti, nuo $100 iki
ę muzikos ir dainos meno jėgoų.. Koo-. , « Politikų, dųrbininkų ir visokie kitokie
vargas
darbininkams
būdavo
nis
ir
už
pinigus,
—
atsakė
Negalienė peržiūrėjus duo
$2,000 ant kiekvieno namo iki
dalia prasidės 5 vai., o šokiai — ba reikalui Draugo” buvo ir yra rūpinami ri
atgauti
atlyginimų
ir
atleidi

Negalienė.
tų jai sųrašų apie dantų in
penkių. Jis galės atmokėti pa
8 vai. vakare.
mtai ir nuolat.
mo
atveju
kompensacijas.
— Nagi, nagi, kas jau taip formacijas labai nudžiugo,
skolų mėnesiniais mokesčiais
lOį*& _ • t
i.
Dabar
jau
išleisti
atitinkami
kad jos mažo sūnelio dantis
“Draugo” vardu kviečiu visus atvykti
pas tave įvyko?
• Aš jaučiu, kad po tokio intensyvaus da neilgiau kai per tris metus.
įstatymai,
kurie
šitų
opų
klau
į istoriškas ir gražias iškilmes, pasveikinti
— Ogi mano sūnus jau tu dygsta normaliai ir su pasirbo, dirbto per 25 metus, “Draugas” nusi- Nereikalaujamu, rnorgičių, ar
simų
sutvarRė.
ri vienų apatinį dantį prieša- didžfertimo savo drauge pasa
padėkos. £ąip put nuo ba kitų užstatų, ir nereik pri
•pandos darbininkus ir paremti jų ^lengvų
Tačiau, nežiūrint to, dar ir j j.y j,,
j^u dygsta, o, kad kė, kad pas jos mažų Jonelį
darbų.'1' .
~
, širdžiai tikiu, kad Chicagos ir apylinkių lie statyti vienų, arba daugiau,
dabar
eilėje
pramonės
įmonių
tanigta
matytum
koks uv, viskas yra tvarkoj.
tuvių. visuomenė sekmadienį, lapkričio 18 d. kad pasirašytų po prižadu
kad risi geros valios gausingai susirinks į “Draugo” jubiliejinę
pasitaiko fabrikantų įvairių
Paskolintojas turi duoti tik
^^^li įvertina “Draugo” nuopelnus. Per
sauvaliavimų ir įstatymų ne Panašus reikalas yra ir su Lietuvos pramonės įmonių lišventę. “Draugo” laimėjimai yra mūsų visų savo asmeninę notų.
dvidešimts penkis metu&jjįs arė Amerikos laimėjimai. Dėl to dalinkimės jubiliejiniais
paisymų. Darbo inspektoriai pramonės darbininkų apdrau-'gi šiol nebūdavo reikalingų įPirm negu bus nota priim
tautinius dirvphda, Jis mus informadžiaugsmais visi. Praeities gezais darbais ta, jis turi pristatyti įrody suranda, kad ne visi įmonių dimu nelaimingais atsitiki- rengimų. Be jų Lietuvos dar
švietė,. visuose inūsų reikaluose gelbėjo,
niais. Pasitaiko, kad per įnio Įbininkų sveikata nukentėdavo,
stiprįnasi jaunosios kartos. Tat, baigiu mū mus, kad jis ištikrųjų yra te savininkai darbininkams iš
□se patarė ir vadovavo, ragino ir aksduoda darbo knygutes, dauge nių savininkų neapsižiūrėjimų Dabar šis reikalas baigiamas
sų tautos himno žodžiais:
turto savininkas, kad taksui
lis jų darbininkus verčia dir ar apsileidimų kai kurie darbi-' tvarkyti. Pramonės įmonės Ba
“Iš praeities tavo sūnūs stiprybę tese- ir įnorgičio mokesčiai nėr už bti viršvalandžius ir užtai iliukai yra sužeidžiami ir net vo darbininkams turi įrengti
; Vartant senas, dulkėtas ‘Draugo” knysivilkę ir nepaaižadėjęs kasmet
u»W?’
jiems nieko nemoka. Jeigu da kartais tampa invalidais. Su J eilę patogumų ir higieniškuatmokėti daugiau 20 nuoš. jo
4 •>. •
_ -_
rbininkai pareikalauja užmo tokiais fabrikantais dabar Lie
įeigų. Jo metinės įeigos turi
kesčio, tai savininkai juos at tuvoje vedama smarki kovų.
pat1909
suminėtieji pramonės
būti penkis sykius didesnės už
leidžia ir visaip išsisukinėja Toki sugaunami ir baudžiami, darbininkų būrio pagerinimui
sumų metinių fttmokėjimų.
priklausomų uždarbį užmokė Nelaimingu atveju garbiniu- į ]abai teigiamai atsiliepė į pa
vajhs. Žinant, kaip svarbi ši organizacija ir
Visi pasiskolinti pinigai tu
**Draugas”, Jis šaukė Lietuvos išeivius kaip reikalingas yra laikraštis “Darbinin ri būti praleisti ant nejudina ti. Pasiremiant naujais pramo kas nustojęs darbingumų ar I (-iu8 darbininkus. Dabar jie
j tuos stipruosius mūsų religi- kas”, reikia laukti, kad visa mūsų organi mojo turto. Jis^gali, jei nori, nės darbininkų įstatymais, to sveikatos yra aprūpinamas fa-1jau atsidūrė nevisiškoje fabri*
ki nesųžiningi įmonių savinin
ir (Autinius centrus — parapijas, skir- zuotoji visuomenė tų kilnų darbų parems.
ko savininko- priklausomybėje.
pats darbų atlikti, vartodamas kai yra baudžiami ir jiems už brikanto lėšomis.
nuo lenkų ir kitų tautų. Jis nuolat ir HeiktŲ, kad ir Chieagoje susiorganizuotų pinigus medžiagai.
Taip pat tvarkomi ir įmo duos daug plačiau globoja ir
tai kai kuriam laikui atimama
ragino lietuvius susiorganizuoti į bent keletas LDK kuopų. Manome, kad į tai
Už kiekvienų
paskolintų teisė vadovauti pramonės j- nių sveikatingumo reikalai. atitinkami valstybės įstatymai
kopijas ir organizacijas, kad vieningai gi- atkreips rimto dėmesio A. L. R. K. Federa
Juk. ištiesę didelėje dalyje bei įstaigos.
$100 namo
Hninkas moka monei.
aavo tautinius idealus, palaikyti lietuvįš- cijos apskrities veikėjai.
09
EWii JTedler
myn tuos savanorių reporterių sąjungos apic ji kalbėti? Nešinau nieko gero ir j pačiam labai! Gal būt, artimas pats vic- Dabar tai bus! Tai bus! Tačiau Kristus
apie antrąjį — noriilčiani gali taip atsi šai suteršė savo garbę. Tai via jo daly aiškiai ir suprantamai taria: “Kas iš jū
narius. x.
kas! Bet sakyk, ar pritinka mėtyti akme sų be nuodėmės, tegul pirmas meta į jų
Bet ar daug yra tokių žmonių, kurie tikti — tai laikysiu ^učiaupęs burnų.
Jei aš tik vienas žinau artimo kaltę, nis į lavonų? Nedaryk to, jei tu nori būti akmenį!” Ir vėl pasilenkęs rašė toliau
taip galėtų padaryti, nebūdami patys pir
smėly paslaptingų raštų, Dievo sprendi
gerai: nieks jos iš ipanęs nesužinos! Aš švarus žmogus!
miau laiptais žemyn nustumti?
Juk ir paleistuvaujančios kaltė buvo mų žemės dulkėse. —
laikysiu savo garbe priklausyti prie kil
Kokia yra mėgiamiausia pasikalbęji
Jie vienas j>o kito ėjo šalin, prade
niausio ir rimčiausio Įklūbo: tylėjimo klū- viešai žinoma. Gerieji ponai pariziejai, tas
..e'.;. (Daugiau bus)
mo medžiaga, kada susieina bendramin
bo. — Jei kas nori (būti gatvės šmeižtų amžinas visų akmenimis besimėtančiųjų dant didesniaisiais ir garbingesniaisiais
Ii Ui ta begėdiška liga. Įvyksta keis- čiai, net dar ir tokiuose rateliuose, kur
moralės ir dorybės sargų ]>aveiks!as, pa rėksniais. Pasiliko tik: Nesuteptasis Ir
lapelis — tebūnie! B4t aš tokiu nebūsiu!
į. Štai, kas nors sėdi prieš tave nieko panašaus nebuvo laukta, net to
akmens.
Jei artimo kaltė yra paslaptis, ir sistengė, kad visas miestas sužinotų tų nusidėjėlė. Bet Jis į ję
maloniai kalbasi. Po penkių minučių kiuose namuose, kurių sienos papuoštos
tik aš vienas jų žinau, tai mano didžiau naujausį įvykį. Didžiosiomis gatvėmis jie Svarusis buvo jos išgelbėtoja*, bet ne jos
■ta* pats žmogus pradės pasakoti apie
religiniais paveikslais ir šūkiais! Kai tik
sių pareiga ję išsaugoti. Juk artimo gar atvedė prie bažnyčios vargšę, tos sūnų teisėjas.
kaimynų visas jo blogybes. Ir tai su pasibaigia trumpa kalba apię orę., pra
Yra labai nustabu, kad tiek daug
bė mano rankose! —» Broli, tu gali būti gaujos užtampytų moteriškę, iš kurios
didžiausiu įsitikinimu, kad jis atlieka ge gyvenimui reikalingų gerybių kainas, tai
ramus! Mano rankoję ji saugiai laikoma. aukštyn pakeltų akių veržėsi mirties bai krikščionių yra visai ramūs ir visai ne
tų darbų.
tuojau susirinkusiųjų kompanija pradeda
Aš tavo garbės nesuteršiu, tavo silpnybių mė. Prie Mokytojo iš Nazareto! Stok čia, kreipia dėmesio į šiuos Kristaus žodžius:
Labai nesimpatiška toji liežuvninkų kreipti visų savo pasikalbėjimų, nors dar
“Neteiskite, kad nebūtumėt teisiami”,
niekam neparodysiu. Aš nemesiu akmens! kekše!
^kampanija. Lyg kokie juodvabaliai rau- iš karto ir kukliai, bet jau žinoma kryp“nes kokiu teismu teisiate, tokiu ir jūs
Aš esu krikščionis! Mano Mokytojas ne
Išganytojas atsigręžė su pasibiaurėjifdiaat jie ten, kur dvokia, ir dar pilni išir pradeda jį arba ję — kurių, žino
mėgsta mėtymosi akmenimis. — Tiesa, inu. Ne į puolusių moterį Jis metė savo būsite teisiami ir kokiu saiku seikėjote,
rdidaus džiaugsmo niša tie žmonės — gy- ma, čia nėra — leisti, prisilaikant visų
daug yra tokių, kurie nors nešioja Jo var pasibiaurėjimo žvilgsnį! Ne! Bet į tnoR tokiu bus ir jums atseikėta ” (Nfrat. 7, 1
>vnin:fc>i kitų žmonių nešvarumus savo taisyklių, per šmeižiamųjų
Ar dar gali būti aiškiau? Daugelis
dų ir naudojasi daugeliu kitų Jo gėrybių, bejausmius žmones! Viešpaties viduje su/Iraugufift Įr pažįstamiems ir jaučia dide- vienų pabaigę, tarsi šaukia: duokite man
yra pamėgę mėtytis į kitus akmenimis. liepsęejA pyktis. Bet iš išorės Jis atrodo krikščionių mano, kad jau pakanka šį
pasitenkinimų, kad jie tuo gali būti
Viešpaties posakį vien iš atminties mokė
Tokie daro nekrikščionių įspūdį.
rainus. Jis pasilenkia žemyn ir savo pirš
tiems įdomūs.
Kiekvienas krikščionis turi laikyti*
ti. Tokie krikščionys mano, kad Kristus
Taip! Bet jei istorija jau yra visiems tu rašo smėly paslaptingus žodžius. Jie
Drauge, jei tu mėgsti ramunių, tyrų šio absoliutinio principo: apie savo arti
tai nelaiko svarbiu dalyku!
f
om orų ir švarų savo kambarį, tai tuo mų aš kalbėsiu tik gerai! Jei nežinai nie žinoma? Argi tada begali kų pakenkti? nesiliauja lėkę! Tada Išganytojas pakelia
(Daugiau bus)
kti ir be niekur nieko stumk laiptais že ko gero, tai kam aš turiu kų nors blogo ‘ — Artimui, gal būt, ir nelabai, bet tau
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sijbs išganingam sielos reika-.gus kambarius aukštesnei mo-doriniai įvykiai. Buvo ir pu
lų sutvarkymui yra rengiamos’kyklai. Tuo sumanymu labiau-j moji Tęstinė gintuvė, ir kilos
Šv. Kazimiero R. K. bažny šiai susirūpino jaunimas ir, tvirtovės, kurios kadaise tu
rėjo kokį susirišimų su PittsTeisingai yra sakoma, kad ir laikraščius. Geros knygos čioje nuo lapkričio 19 d. va nei kiek neatidėliodamas, ėm4
REDAKCIJOS ADRESAS:
laikas — tai pinigai. Dabar bei laikraščiuose straipsniai karo iki lapkričio 27 d. va si darbo, kad sukelti užtekti mrgbo istorija.
Pittsburgh’o Lietuvių Žinios
tiniais- -r“bedarbės
laikais dau- tobulina, pakelia mus aukš- karo. Šiam išganingam dar- nų fondų visam tojo sumany
409 Tabor Street, Esplen, Pittsburgh, Pa.
.
t
Kaip jau girdėjote, mūsų
gelis mūsų turi daug daugiau tyn, padeda nžmirSti nedatek- bui vadovaus malonus, prity mo įvykdinimui. Dabar ge
KOSTANTAS J. VA16NORAJS, generalis agentas
liuoso laiko, negu pinigų. Rei liūs bei vargus. Naudingas, I «*> ««'» ganytoja* misijooie- | riausių pelnų neša, tai “bln- parapijoj lengiamasi prie mi2013 Carson Street, S. S. Pittsburgh, Pa.
(Tęsinys ant 4 pusi.)
Telephone Hemlock 2204
kia tikėtis, kad, laikui bė užimantis skaitymas palieka r'u8 bun' Bonaventūra, domi- go”, kų ir lošiama, kas tre
čiadienis
j
r
sekmadienis
va
nikonas.
Jisai
turės
nypapfa
gant, piniginė ir abelnai ma gerų įspūdį ilgam laikui, duo
meni, kas dėdavos Rusijoj, ka teriale mūsų padėtis pagerės, da džiuginančių bei stiprinan stų galybę sutvarkymui, kad karais lygiai 9 valandų. Pra
da carui gimdavo sūnus!
bet liuoso laiko tai, matomai, čių minčių, kurių galima sem ir labiausiai suklydusių sie eitų sekmadienį nepaprastai
MIKAS: — Ne, Jonai, nie mums nestokuos, nes aukštos tis vis daugiau ir daugiau.
lų. Turės valdžių sutaisyti ne daug žmonių buvo prisigrūdę.
ko apie tai nežinau.
teisėtas ir maišytas moterys Sumanymas be abejo bus Jtechnikos ir ištobulintų maši
Štai,
mūsų
dienraštis
“
Drau
JONAS: — Sūnui gimus, ca nų gadynė duoda galimybės
tęs, paklydusius ir atsiskyru vykdintas. Tat, nors sykį mū
DŪSIA YRA NEMIRTINGA
gas
”
jau
per
visų
bertainį
ši

ras tuoj paskelbdavo! manife trumpu laiku nuveikti daug
sius nuo tikros R. K. Bažny sų jaunimas pamatę reikalų
mtmečio
rodo
mums
šviesos
ir
čios, priimti juos atgal palen susirūpinti parapijos reikalais.
MIKAS: — Jonai, ilgais ar stų. Reiškia, didžiausi prasi darbų. Kad davus darbo didetiesos
kelių.
Kas
galėtų
suskai
gvintu būdu.
Vienu žodžiu, Tik toli gražu ne visas. Dau
gumentais įrodinėjai man, kad kaltėliai, kurie buvo nuteisti niam darbininkų skaičiui, vis
tyti,
kiek
įdomių
žinių
bei
teiks palaimų visiems. Tat vi gelis vis dar labiau rūpinusi
dūšia yra, kad žmogus turi 20 arba 50 metų į kalėjimų, bus trumpinamos darbo va
dūšių. Bet žmogus miršta, dū- nežiūrint už kokius prasikal landos ir tokiu būdu liuosos kilnių straipsnių tilpo jame si ateikite ir pasinaudokite savo “campėmis”, kaip nau
svarbiais mūsų reikalais bėgy minėtose dienose nepaprasto dingu darbu, bet tikjmos, k ar
Šia gali sykiu numirti ir vis timus, tapdavo paliuosuoti nuo valandos taps ilgesnėmis.
25 metų. Mes, lietuviai, gali mis Dievo malonėmis. Pamo ir pastarieji pamatys šio gra
kas užsibaigti, nes taip sako Į bausmės. Todėl didžiausi praKįla klausimas, kaip sunau
kai kurie bedieviai.
sikaltėliai labiau laukdavo gi- doti liuosų laikų! Pasižvalgius me didžiuotis turėdami lietu kslai bus rytais 9 vai., o va žaus sumanymo naudingumų
Garbė tam jaunimui, kutu
JONAS: — Mikai, jei yra ' mstant carui sūnaus, negu tarp bedarbių ir mažai dirba- viškų katalikiškų dienraštį karais 7:30 vai. Misijų prad
“
Draugų
”
.
žia lapkr. 19 d. 7:30 vai. vak. dirba, tų gražų darbų vykdo
įmOnių su gailesčiu ten
lievių, kurie taip sako, tai pats caras. Kodėl? Kad netu-1
neturi daugiau smagenų, retų bausmės. Taip ir bedie- ka pastebėti, kad tik maža jų Nepalyginamai skaitlinges- Baigsis 40 valandų atlaidai: O kuris dar abejoja, neatidėliodamas turėtų sykiu stoti j
kaip žuvis, kuri negalį nei maž viai visas pastangas deda, dalis tinkamai liuosų laikų su rii angliškai kalbantieji kata antradienį, lapkr. 27 d.
mąstyti, arba tiek tamsūs, kad kad užginčijus dūšios buvimų, naudoja. Daugelis taip netiku likai vos tik išlaiko vienų die Brangus katalike, pagalvok darbų. Vieningai dirbdami j
DEL GEROS
gerai, kur eini ? Atsimink, kad sigysime ir reikalingas, atsa
nežino nei žmonių istorijos, kad nebereikėtų kentėti už vi siai naudoja liuosų laikų, ktųl nraštį.
SVEIKATOS
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mato,
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aGerkite
stiklinę švie
nei pasaulinio mokslo.
tarp kitų bedarbės blogybių Prisimindami pereitų 25 me
tevisi
prie
naudingo
darbo
žio pasterizuoto pieno
MIKAS: — Nu, kam gi tiek tiek tos dūšios bijo, kiek bau dykinėjimas ir išdykavimas tų mūsų “ Draugo naudingų teina, omžinastis laukia; gal
su
kiekvienu valgiu.
o
jo
vaisiais
visi
gerėsitės.
mažai jie (bedieviai) teturėtų sinės. O kaip žinai, kai ku (dėl stokos užsiėmimo) ypač veikimų neprošalį bus mums laiminga, o, gal, nelaiminga
Jis
lengvai
suvirškina
Jonas
smagenų ir argi jie negali va riuos laukia geroka bausmė!
tarp jaunimo tampa viena iš labiau su juo susidraugauti. Priklausys, kaip šias misijas
mas ir palaikys jus ge
MIKAS: — Kodėl kunigai didžiausių šių dienų proble- Mes lengvai galime paįvairinti atliksi. Nepaniekink Dievo ma
roje sveikatoj. Gydyto
rtoti savo smagenų!
jai pataria kiekvienam
Praeitų sekmadienį bažnypamoksluose sako, kad mirrfaip neturėtų būti. Dau- ir naudingai sunaudoti tas ne lonių, kurias taip lengvai ga* JONAS: — Aiškuse dalykas,* site amžinai”, kad “esate įni
vyrui ir moteriai gerti
jei kas drįsta sakyti, kad dū
gelis mūsų jaunimo negeriau- retai nuobodžias, monotoniš li įsigyti, nepraleisk šios pro- (*°Je užsakyta, kad moterys‘ * pakankamai pieno ”,
tės luoman eina: Bronius Runes jis turi visus tuos
šia gali numirti, toks žmogus rę, kuomet papildote nuodė sia kalba ar rašo lietuviškai. kas liuoso laiko valandas skai gos.
pšlaukis
su
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Simona*
mę
”
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Jeigu
esame
mirę,
tai
elemtntus reikalingus
Kun. M. J. Kazėnas
ar proto neturi, ar jo nevar
Tikrai tinkamai laikų galima lydami ir uoliai platindami
palaikymui kūno gero
vičinte, abudu iš šv. Kazimie
toja. Daleiskime, kaip galėtų daugiau nebūsime gyvi.
, praleisti besimokinant, skai- mūsų lietuvių katalikų “Drau
je
sveikatoje. Užsisaky
ro parapijos. Šliūbas bus atei
Mikai, turi su-j |an^ geras lietuviškas knygas g4 •
dūšia numirti jei ji yra dva JONAS:
Vanaginis
Šv. Kazimiero R. K. parapikite pas savo pieno iš
nančių savaitę.
verioto jų dabar. Jis pa
sia? Dvasia neturi medžiagos, prasti žodžių reikšmę. Dūšia
i jos jaunimas subruzdo, sus!
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yra
bū

liks jį kasdien pas jū
neturi dalių, tat nėra kam ski
rūpino parapijos reikalais,
ruošus,
vasario
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viskas
gerai.
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sų duris — tai paran
rstytis, nes, mirtis, tikrai sa tybe. Tiktai, kada žmogus pa Lietuvos Nepriklausomybės pa dar neužtenka. Sielos išgany Praeitų rugsėjo mėnesį įstei ŠVENTO KAZIMIERO MO
kus ir taupus būdas pi
KYKLOS ŽINUTĖS
kant, yra atsiskirstymas da pildo mirtinų nuodėmę, tada minėjimui. Būtinai reikia at- mas, tai labai opus klausimas gus, aukštesnę mokyklų, pasi
rkti.
tampa
atskirtas
nuo
Dievo.
O
lių į savosios rūšies. O dūšia
MII,K POVND/VTION, INC.
dūšia yra sutverta Dievui, tik sakanciai tų dienų paminėti, reikalaująs stropaus rūpesčio, rodė būtinas reikalas parūpi
A non-proflt organizatlon
Lapkričio
9
d.,
Pittsburghą*
yra dvasia, tat nėra kam ski
epdowed to glve out eclennes tinkamas prisiruošimas pa uolaus darbo, kad viskas bū- nti keletu kambarių klesoms minėjo 175 metų jubiliejų. Dm
per
nuodėmę
būna
atskirta
tlflc facta on general health
rstytis, todėl dūšia negali mi
805 W.Wuier ttrlve, CHi< ago
darys įspūdžio į čionai girnų- tų tvarkoje, nes per ilgų lai- ir pagaminti atsakančių vietų tos priežasties vaikučiai buvo *
nuo
Dievo
ir
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sako

'lįi 'irt
-rrt uut
rti. Tiesa, žmogui gyvenant, 1 X
sį jaunimų. Kitaip, kokiu bū kų visųpirma žmogus atšala svetainei, nes 'dabartinė sve paliuosuoti nuo pamokų ir su* M—
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Pav.,
nukirsta
dūšia yra susijungusi su kū
du užinteresuoti čionai gimu maldoje, atbunka tikėjimas, tainė, nors gana ruiminga ir teikta galimybė pamatyti mie
nuo
medžio
šaka
yra
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nu, bet dūsios gyvavimas vi
sį jaunimų? Jie Lietuvos ne sutingsta Dievo tarnyboje. Tat vietos užtektų, bet labai nepa
siškai nepriklauso nuo kūno va, vaisiaus atnešti nebegali, matę ir, jeigu tiktai paviršu reikia karts nuo karto ypa togioje vietoje — ant trečių ste paradų, kuris buvo suren SAUKAS
dėlto, kad dūšia nepriklauso bet toji šaka neišnyko, ji te tiniai apvaikščiojant, tai jų tingo sųžinės perkratymo, jos lubų. Tat kilo sumanymas jų gta to jubiliejaus proga.
LIETUVIAMS
Parade buvo galijna matyti
prie tų pačių teisių. Jeigu, Mi bėra, tik yra mirusi. Taip ir nepatrauksi ir ne užinteresuo sutvarkymo, sielos apvalymo. nukelti nuo trečiųjų ant pir
a & ' nuE''v • . * mųjų lubų, o iš dabartinės sve Pittsburgho vystymusi ir aiikai, skaitytum moksliškas kny dūšia negali būti panaikinta, fei.
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šešis
ruimingimų.
Uotais
atvAi?duotii
i
s
gas, pav., psichologijos ir fi tik atskirta nuo Dievo. Ka
šiame bari-c
Tat, ir pradėkime tų darbuo kolekcijos, misijos. Tokios' milosofijos, rastum, kad dūšia dangi dūšia yra gryna dvasia, tę, idant tinkamai ir atsakan
yra skirtinga nuo kūno, kad paeinanti iš paties Dievo, to čiai tų brangių lietuviams die
«atSTE0 E1CHA86E
dūšia yra dvasinė būtybė, o dėl ji yra nemirtinga, nes dva nų paminėjus. ,
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sia negli mirti.
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rastum, kad visi žmonės tikė
jo į ateinantį gyvenimų. Ki
Kiekvienas vartojamas dai
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taip sakant, jie tikėjo, kad
ktas reikalauja nuolatinio pri
reikės gyventi po mirties. Kuo
ĮMOKĖTI
Lietuvis Advokatas
Lapkričio
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buvo
Fede

žiūrėjimo.
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šeimininkė
piet Jokūbas išgirdo savo sū2201 W. Cermak Road
įaus mirtį, jis tuojau pasakė, racijos apskričio susirinkimai). kasdien namų dulkina, maz
Geroka nuolaida už >
(West 22nd St.)
jūsų senų valytojų
L'kad mudu vėl susieisime a- Tarp gyviausių ir svarbiausių goja ir valo, bet sykį į metus
I
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Z
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' *■ t
.
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Valandos Kasdien nuo S Iki 6
įme pasaulyj” (Gen. 37, 35). šiomis dienomis reikalų, buvo daro nepaprastų namo valy
PSBeUėlio, 8eredoe Ir Pėtnyčio*
svarstoma reikalas seimelio. mų ir pertvarkymų visų raNepraleiskite šio pasiūlymo! Jisr yra
vakaratk S Iki S
TMefouae CANal 11711
Pas žydus, Sename Įstaty Nėra abejonės, kad, tinkamai kandų ir sienų plovimų. Ar
daugiau negu paprastas bargenas. PreNamai: 6459 S Roc.kwell St.
mier Special yra naujas, specialiai su
me, žmogui mirus, arčiausia ir gerai apgalvotai įvykdinus ba, sakysim, jūreiviai laivų
REPuMio
planuotas,
pilnai
garantuotas
—
tvir

giminė turėdavo daryti atgai tokį seimelį, kiek tai būtų čio kasdien valo ir peržiūri visų
tas. lengva - jį - vartoti, ilgai tveriąs.
lų, kaipo atlyginimo aktų už nai naudos, ir kiek daug toks jo mašinerijų, bet sykį į me
Turi pritaikomų motonr varomų šepetį.
Bali - bearing, oru - šaldomas motoras.
mirusį. Didžiausi pagonai.— seimelis gero padarytų,
tus uoste daroma stropus ir
Tuzinas
kitų žymių pagerinimų padaro
rOTOC.RAFAK
grekai ir romėnai, tikėjo, kad
Katalikų veikimas visur pla nepaprastas viso laivo peržiū
ktatdar* nuosava, moPremier Special vienų iš geriausių pir
už blogus darbus po mirties čiai ir aiškiai pasirodo, taip rėjimas, valymas ir nudažy
lertiiAfca atudlo au Holkinių bile kada pasiūlytų. Pasiklauski
ytrood Šviesomis.
bus tamsybėse. Egiptiečiai ti-, įr Pittsburghe, nors veikiama mas, toks ypatingas peržiūrč
te apie jį šiandien.
ASO WERT tftrd OT.
kėjo, kad už blogų gyvenimų Bažnyčios ir tautos labui, bet jimas būtinai reikalingas, kad
IŠBANDYMUI DYKAI SAVO
dūšia neturės atilsio per tris tų veikimų padidintų. ViRi pa- apsaugoti keleivius nuo neti
NAMUOSE
Piskite Tropicair anglių,
Pašaukite RANddph 1200, Local 535
tflkstančius metų. Ir kiekvie- geidauja, kad ir Jo Rkscelen- kėtos nelaimės. Arba, šaky
Lump arba Egg $6 00, Min<‘
noje tautoje, nežiūrint, kaip ja vyskupas Matulionis jame s i m, žmogaus kūnas per me
Run $5.75, Screenings $4.75.
TIKTAI
ji tamsi, arba mokyta, visi ti dalyvautų.
tus ir gi pavargsta, nuilsta ir
NORTHERN COAL CO
kėjo į ateinantį gyvenimų. O
50
Merrimac 2524
Tad, vienbalsiai ir prašo kasdieninio poilsio neužtenka,
tai liudija jausmingas lai kun. M. Kazėno, kad jis kreip reikalauja ilgesnio polisio, adotuvių apeigos. Kxlėl jie ne tųsi prie vyskupo Matulionio tostogų, kad vėl savo jėgas
Crane Coal Co.
darydavo jokių apeigų nugai su prašymu, kad jis teiktųsi sustiprinus, kad žmogus galė
5332 8o. Long Ava,
šusiam arkliui arba kitam gy mūsų kolonijas aplankyti ir tų toliau Ir pasekmingiau ka
Al* «*•»! lt» ttUJ
vuliui, o vien tik žmogui? Del dalyvautų seimelyje. Gavę ži sdieninį darbų dirbti.
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to, kad žmogus turi nemiršta
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4SS4 te.
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mų dūšių.
MMt«. SmS
pranešime PittsburgŪo ži kaluose. Nors žmogus kasdien
1)-* —
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kalba poterius, ateina sekma
Katrie perkate anglis tl.
MIKAS: — Kodėl bedieviai nių skyriuje.
W. Adams St.—132 So.Dcarborn St.
1111< t. Mkfciaaa Ava.
dralverlų, atųaklte juos
J
Antras svarbus klausimas, dieniais ir šventadieniais į ba
CRANB COAL, CO. o« ...ue
Telapbont flANdolpb iioo~Loc*l įįį
visas pastangas deda, kad nž
•ereanea anglis ui magiau
S
tame susirinkime buvo, kad žnyčių šv. Mišių išklausyti,
ginčijus dūšios buvimų?
FEDERAL C O U P O N S O I V B N
ptnArųJONAS: — Mikai, ar atsi tinkamai ir atsakančiai prisi- atlieka velykinę ir, rodos, kad
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aukų. Taipogi E. Ogentienei
Knyga parašyta ne vien*
Moterų Altoriaus draugija nojo gražiu ir sveiku sūneliu. kričlo 10 d. iš Šv. Vincento
1
už
$55.00
aukų
(pelnas
nuo
fcmogaua,
bet daugelio mūaų
ir sodalietės labai stropiai re Motina ir kūdikis jaučiasi ge bažnyčios.
I bunco party jos namuose) ir Lietuvos profesorių, kunigų,
Amžinų atilsį.
ngiasi prie eard party lapkri rai. Klebonas per Krikštų šv.
Houiestead, Pa. — Sodalie- to vakarėlio komisijai E. Ge mokytojų. Knyga yra didelę
čio 18 d. Vienos renka dova- suteikė Roberto ir Juozapo
tės rengia eard party lapkri dvilienei, B. Kalvaitei, O. Ja '
SOUTH SIDE
stipriais kietais viršais, su
Lapkričio 11 d., S. L. It K.
1 nas, kitos pardavinėja tikie- vardus. Kūmai buvo Juozapas
. čio 18 d., 3 vai. popiet jaira rgaitienei ir C. Jančauskūi. 'persiuntimu kaina $1.90, dat
'• tus ir kviečia pažįstamus už Leščinskas ir Marija Kašutė. A. 35 kuopa laikė mėnesinį , pi jos naudai. Taigi kiekvie
(Tęsinys nuo 3 pusi.)
Lai Sv. Pranciškus gausiai I galima gauti.
eiti į jMirapijos salę pamušti Visi džiaugiamės, kad sušilau susirinkimų.
nas purapijonas privalo prisi atlyginu visiems mūsų prietosijų, kurioms vadovaus Tėvas “tūzų”. Svečių laukiama at kėni vienų parapijonų daugiau
DRAUGAS ’ PUB. CO ,
dėta prie šios eard party, kad liams.
Sv. Vincento Lyceum vaikiBonaventūra, dominikonas. Mi vykstant iš visų kraštų. Kor
2834 So. Oakley Ate.,
būtų pasekminga. Rengėjos ši
Sv.
Pranciškaus
Seserys
sijos yra visiems, liet ypatin tų lošimas prasidės trečių vai.
Moterystės luoman eina Vi- nai darbuojasi su rengiama
rdingai kviečia visus iš Home
gai išklydusiems reikalingos. popiet.
ncentas Šeštokas ir Marija Le- pramoga eard ]>urty. Pramo stead ir apylinkės į šių eard
Na, ir vaikučių tarpe atsiran
ščinskiūtė. Susikurs naujų šei ga įvyks lapkričio 27 d.
ARKIVYSKUPAS JURGIS
party. Bus gražių dovanų ir
•
Cibukna
da tokių, kurie neina tikru
Lapkričio 10 d. sodaliečių mynėlė mūsų parapijoje. Lin
MATULEVIČIUS. Labiau ii
visokių pamarginimų.
Dievo keliu, nors ne visuomet Į surengtas balius sutraukė į kime jiems pasisekimo. Vestu
Kų tik ittjo ii sp&udoa
Mažytė labiuu auga pasitikėjimas šios
jų kaltė. Todėl ir jiems šio* į parapijos salę gražų jaunimo vės įvyks lapkričio 29 d., 9:30
šventu vyru, mūsų mylimu tai Novena, prie Šv. Antano 15o.
misijos turėtų atnešti dvasinę būrelį. Visi padoriai šoko, li vai. ryto. Nors abu yra čia
N o vena Neoeretojančioe Pa
tiečiu. Nebetoli gal ir tie lai
naudų. Tikimosi, kad misijų- nksminosi iki vidurnakčio.
gimę ir augę, bet tėvynės mei
galbos
........................ .... 10c
kai, kada Dievas leis jį išvys
nierius ir vaikučiams suteiks
lė ir tėvelių kalba visuomet A. PELDMAUS PAVEIKS
Novena prie Sv. Teresėlės,
ti šventuoju paskelbtų.
LUOBE
DALYVAVO
ypatingų pamokinimų.
Praeitų sekmadienį įvyko jiems yra mylima ir gerbia
Kiekvienam įdomu pažinti Mažos Gėlelės antroji laida lOo
Pitteburgh, Pa. — Sv. Pra
MIESTO
MAJORAS
Daugiau imant, duodame
S. L. K. K. Am. vietinės kuo ma.
neiškaus Vienuolyno Rėmėjų to garbingo Vilniaus vyskup«
pos susirinkimas. Mūsų orga
nuolaidų •
gyvenimas. Jį eužinoeimo iš
E.
Vandergrif/;
Pa.
šLs'
3
»
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y
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«
K
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Chicago,
Ilk,
rink
Girdėjau kad mūsų klebo
nizatoriai: Urbonas su Mažie‘DRAUGAS’ PUB. CO,
'iavoj prie Sv. Kryžiaus baž neseniai išėjusios knygos.
nas,
kun. V. Abromaitis, pir miestelis randasi 35 mylios
čiu atvedė du naujus kandi
“
ARKIVYSKUPAS
JURGIS
2334 So. Oakley Avė..
nyčios surinkta $100.00 vie*
datus: J. Žimūntienę ir J. Ja- madienį ir antradienį buvo iš nuo Pittsburgbo. Jis apsup ' nuolyno naudai.
MATULEVIČIUS”
Chiccgo, III.
kštytę. Kas dar nori prie Su- važiavęs 40 valandų atlaida tas milžiniškais kalnais. Ji
Reiškiame širdingų padėkų
Maža žemėje teisybės, mcl
sivienymo prisidėti be įstoji- lns i ^v- Marijos parapijų, surasti nežinančiam labai su
LIETUVIAI DAKTARAI!
visiems aukotojams ir skyriui
lės ir užuojautos. Visur tik
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS KARIAI:
mo mokesčio, paskubėkite, nes Nanty - Glo, Pa , kur klebo nku, nes į jį galima. įvažiuoti
Ypatingai dėkojame didž. ge
išdidumas, egoizmas, turtų tro
artinasi vajaus gulas. Katali nauja kun. T. Marcinekas ir tik viena siaura gatvele.
4387
rb. klebonui, kun. A. Skrip- Ofiso: Tel.
Tel. CANal 0357
škimas ir kūno geiduliam pa
kai dedasi prie katalikų. Su kad pasakė 2 pamokslus lie Miestely yra apie 150 lietu- kui už leidimų daryti rinklia- Ui: TeL HKMtodk
Res. FROepeet SS5II
taikavimas. Dėl to žmogaus
sipratę jaunuoliai tęsia toliau tuviškai ir angliškai.
vių šeimynų. Lietuviai kata vų, J. Šiaudvitienei, U. Mažei
gyvenimas pilnas skausmo, bai
savo tėvelių pradėtų darbų —
likai turi savo bažnyčių, ka kienei. O. Sriubienei, J. Raz
mės, blaškymosi ir nerimo, lva*
Lapkričio 18 d. per pirmą
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS
palaiko jų organizacijas. V.
GYDYTOJAS ir CHIRURGA8
rioje klebonauja vokietis vie- Sadauskaitei, S. Mikutaitei,
paneigiama Kristaus mokslo
4142 ARCHER AVE.
1821 8OVTH HAUSTBD HTREBT
sias šv. Mišias tretininkės pri nuolis benediktinas tėvas Juo-' e. Ogentaitei, I’. Turskienei
Ofiso valandos: 1-4 ir 8.8 vai. vaM.
dėsniai, visada susilaukiama
Reaklenctju *M0 So. Artisdan Avė.
ims šv. Komunijų in corpore.
Realdcncljos Ofisas: 2453 W. 33th St
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už
pasišventivargo, nedatekliaus ir sielos
Valandos; 11 ryto iki S popiet
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Po šv. Mišių bus konferenci kęs lietuvių kalbų. Parapijie- Įnif) auk„ rįnkįme.
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NedSUomls
pagal
sutarti
kančių. Be Dievo nėra mora
C iki 8 v. vakare
ja ir susirinkimas.
čių
jis
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labai
mylimas
ir
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Padėkos
žędis
šv.
Kryžiaus
lės. nėra teisingo socijalinių
gerbiamas.
Tel. LAFayette 78BO
parapijes tretininkams už $10
reikalų supratimo, švarios po
Lapkričio 11 d, ŠŠ. Petro
litikos. Kur paneigiama mei
DENTISTAS
Spalių 24 d. garnys aplan ir Povilo draugija turėjo su
Nors čia nedaugiausiai yru
TcL LAI'ajei lt- 3037
1443 80. «Mh CT., CICERO, ILU
lės Įsakymas, tenai pastato kė J. Radzevičius, gyvenan sirinkimų ir daug kų svarbaus lietuvių, bet miestelio majoru
UUr., Ketv. Ir Pėta 10—» vai.
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
1147 SO. HALSTED KT., CHICAGO
yra lietuvis p. Kibirkštis, g,
čius 137 Mills St., ir apdova- apsvarstė.
ma žmogaus laimei taškas.
4140 Archer Aveniu
Paned. Berad. Ir Subat 1—0 vai.
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
ras katalikas ir susipratęs lu
Vui.l
8—4 tr T—S vaL vakare
X—SPINDULIAI
Vincentas Šaputa buvo iš tuvis dzūkas. Nors jis Amen
Otonams Tel. liAVtoyetto SfM
3051 West 43rd Str.
Res. 2136 W. 94th St.
Naktimis TeL OANal 4MM
Archer AVe. netoli Kedsfe)
važiavęs į Wilkinsburg, Pa- koje gimęs ir augęs, bet gra (Prie
TeL CANal MM
Valandos: nuo 2 Iki 8 vai. vakaro
žiai
lietuviškai
kalba.
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beredomto
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nedėllomto
pagal
kur jam padaryta gerklės ope
sutart)
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Res. and Office
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Tel.:
LAFayette
3060
aukštų
lietuvių
valdininkų.
jo ir dabar eina geryn.
; CANAL O7M
VaL: 3 Ikt B popiet. T Ui t vek.
Rez. TeL: VIRginta, 0«6»
Nedėlioję
pagal
sutarti
Šitame nežinomame užkam
ražus, spalvuoti su naujais paveikslais, “Drau Lapkričio 16, 8 vai. vakare, py daugiausiai apsigyvenę Vi
Offtce Tel. REPublio 7SM
DENTI8TA8
bus bingo, parapijos svetainė lniaus krašto dzūkai, bet visi
Km. T.-l. GROvehlll )l«17
PHYBICIAN and 8URGEON
G A S
_____ ,X - R A T
go” sieniniai kalendoriai jau atspausdinti ir gali
4143 ARCHER AVENUE
7017 S. FAIREI ELD AVR.
je parapijos naudai.
Visur susipratę lietuviai ir karšti
2403 W. 6SrtI Bt., Chicagu
Kampas Franclsco Avė.
ma gauti pas visus agentus. Kalendoriai labai kviečiame atsilankyti.
OFFICE HOURH:
patrijotai. £ia teko susitikti Kph. I’hohe
2 to 4 and t to 1 P. M.
Office Phone
tinkama dovana pasiųsti į Lietuvą saviškiams.
Julius Cliicogos vatg. Kasto Sabonio EN(.ljewood (.fili
Bunday hy Appointment
TItlanglc 0041
UIS W. MAHųUETTE KOA n
GYDYTOJAS
Ir
CHIRURGAS
brolį, Vainius, Zanevičius ir
šįmet “Draugo” kalendorių atspausdinta ap
VaL »-4 Ir 7-« Vak. Ketv. »-ll ryto
Nedtlfoj kantarus
!
kitus.
Dzūkai
begalo
vaišingi
DR. STRIKOL’IS
ribotas kiekis. Kalendoriai bus duodami ir siunGYDYTOJAS ir CHIRURGAS
1 ir malonūs (žmonės.
L
7850 So. Halsted Street
fiami dykai tik nuolatiniams “Draugo” skaityGYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
ROOM 210
Sekmadienį, lapkr. 4 d. A.
4645 So. Ashland Avė.
Naujai užsisakiusieji “Drauge” 1935 m.
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakaro
j Peldžius rodė judamuosius paTel. CANal S1SS
OFISO VALANDOS:
it gaus kalendorių dykai, šiaip kalendo
DENTISTAS
Mho 8 1M 4 ir
4 Utį • vak.
l veikslus. Prisigrūdo pilnutėlė
NeOUtomto
pagal
»«tart<
, 2201 W. Cermak Rotd
salė žmonių. Atėjo paveikslų
riaus kaina 25c visur, kaip Amerikoje, taip ir
Oftoo MM. BOUtevuM 1SM
(Kampan
tauvltt
St)
Mėnesinis bendras priėmi
Naan» Tel. PRO*** 1«M
pamatyti ir miesto majoras su
Lietuvoje^^;
.,>/• į
;
Valahdto; Nuo > Iki 18 ryto
mas 6v. Komunijos Šv. Vardo
žmona. Paveikslais žmonės la
Nuo l iki 8 vakaro
Visi “Draugo” skaitytojai, kurie nori gauti draugijos narių daro nepapra bai patenkinti ir kvietė PelŠaradoj pagal sutarti
DR. VAITUSH, OPT.
dovanų kalendoriy, prašomi pasiskubinti atsitei stų įspūdį. Taipgi tame sek džių vėl progai pasitaikius at
madienyje būna Šv. Sakrame
LIETUVIS
M. . CANal Sll
sti užsilikusias prenumeratas. “Draugo” agentai ntais išstatytas visų dienų vie važiuoti. Pd paveiksiu miesto
OPTOMETRICALLV AKIU
bPEClAIJSTAN
akių įtempimą, kurto
visose kolonijose daro pastangų, kad iki Naujų šai adoracijai. Ši draugija vis majoras A. Peldžių pasikvies estiPalengvins
priežastimi gaivos skaudAjima
464#
tė pas tave į vaišes, klausinė- svaigimo akių aptemimo, nervuotu
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
jų Metu užbaigtų senas sąskaitas su'savo kostu- darosi skaitlingesnė, nes kie jo daug apie Chicagoa lietu- KiaSSSST.
gfa teisingai akintus. Visuose atsiti
2201 W. Cermak Road
meriais. Kaip žinoma “Draugas” metams kai kvienas gerai žino ir supran vius ir jų veikimų.
kimuose erraminavimaa daromas su
Ai
ta svarbų dažnos Šv. Kornuni
elektra, parodančia maHausiaa klai
Valandos 1—8 Ir 7—8 rak.
nuoja #6.00; pusei mėty #3.50; trims menesiams jos. Dažna Šv. Komunija sti- Čia sa darbais taipgi žmo- das. Speclalė atyda atkreipiama i
nokyktoa valkus. Kreivos akre etlIr Nedaliomis pagal sutarti
tsivomos Valandos nuo 10 iki 8 v
prina mus ir daro ištvermir. nės vargsta — dirba po 2-3 Ned41foJ
#2.00; 1 menesiui .75c. Pavienis numeris 3c.
nuo 10 Iki lt. Daugely at
REZIDENCIJA
sitik imu akys slilaisonHM be iktnlij
gaiš atlikti šių audringų ke dienas j savaitę. Pittsburgietds OatatoM
Lietuvis
pigiau kaip pirmiau.
6631 S. Califomia Avė.
2515
4712 80. ASHLAND AVE.
lionę. Kn Kristumi viskas ga
Telefonas RFJ*ub:ic 78M
Of.
ir
Res.
Phone Boulevard 7589
Įima, net šios Žemės našta va
Valandas:
rgų tampa lengvesnė. Tat, ir
2-4 popiet; nuo 6-8 vakarais
nėra ko stebėtis, kad ši gar
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
HALSTED STREET binga draugija auga ir bujo
4157
ABCHER AVENUK Offieo ToL Wentwortfc 8883
Pritaikyme akinių dėl viso
praneša
Trt
jakių akių. Ekspertas tyrimo Ar
Roa Tol. Hydo Purk B8»i
Orte© vaL: 8Ir I—t p. m.
Yards 52)5
Atmaina 'ofisų valandose.
kių
ir
pritaikymo
akinių.
Dabar valandos šiokios:
lapkričio 11 <1. moterų eard
DABAR Skatinam ir Perkam
Tol. Ofiso BOfJLevard MIS—14
party nieko sau gerai pavyko.
Z/
Raa. vtcaory ssas
MOTERŲ IR VAIKŲ LIGŲ
f'/
Pirmus Morgičius.
Svetelių atvyko net ir iš to
SPKCIALIHTft
2403
WEĘT
63rd
STREET
6900
riOUTtt
HA URTEI) ST.
limesnių
kolonijų.
Dovanos
bu
Perkam Lietuviškus Bonus
Oftoo vai. kuo l-8( nuo 8:83*8:8* Valandos: 1 iki 4 popiet; 7 Iki t vak.
vo įvairios. Pramoga davė ne Kampas Western ir 63rd Št.
IMItyrus Seredoms
Telefonas
PROspect
1133
756 W. S5th Straot
mažai pelno parapijai.
Panedėlio, Utaminko, Ketver
0PT0MKTRIBTA8
gi ir Pėtnyčios vakarais nuo
PERKAM
Lapkričio 8 d. mirė a. a. Je
INSURANCE
7 iki 9 vai.
1801 S. ASHLAND AVENUK
nas
Paliūnus.
Velionis
buve
LIETUVIA
Platt Bldg., kamp. 18 st.
KOTARY
vienas pirmutinių organizato ’
2 aukštas
KU8 BONUS rių Šv. Vincento parapijos ir
PUBLIC
OFISAS
GYDYTOJA8 ir CHIRURGAS
Pastebėk it mano iškabas
4729
8o.
Ashland
Avė.
2 E. 103rd PLACE
duosnuK jos rėmėjas. Išgyve
4631 80. ASHLAND AVE.
REAL ESTATE — SIUNČIAM PINIGUS 1 LIETUVĄ
8 lubos
Valandos nuo 9:30 ryto iki
ToL YARdu 0M4
CHICAGO.
ILL
no
virš
80
metų.
Retai
kas
iš
Kampas State ir 103rd PI. 12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8U0
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
________
OFIRO V
AI .ANUOS
Rp».! TeL PLAn 840*
Telefonas PULlman 5950
vai. vakaro. Nedėliomis nėra i Nuo m uii ta vai. ryto. nuo t Uti 4
VAtondoa:
Prisirašykite į Mūsų Spulkų. Teisingumu Pamatuotas Biznis mūs tiek išgyvena. Velionio Kas popietų nuo 3 iki 6,
skirtų valandų. Koom 8.
Nuo 13*18 v. ryto;. 8*8 Ir f.8 v. 9.
giminės rūpinasi tinkamai paSeredorttis iki 9 vak.
w*<Hldl*atul» nuo 1 n iki lt dloug
2608 WE£T 47th STREET
Tel. LAFayette 1083 laidoti. Laidotuvės įvyks lap-. SubatouuB
viaj diena Iki 9 v.v.|
Pho»e Oaool 0523
lafetoM*
isse

SODALIEČiy PRAMOGA

Pittstmho Žinios

NOVENOS

1$ UŽMIRŠTO KAMPELIO

PADĖKA

BRIDGEVILLE, PA.
NAUJIENOS

DR. A. G. RAKAUSKAS

K SRADDOCK, PA,
PADANGĖS

DR. P. Z. ZALATORIS

DR.P.ATKMAS

DR. F. C. WINSKUNAS

DR. A. RAČKUS

DRAUGO KALENDORIA11935
METAMS GATAVI

HL A J. JAVOS

DR. V. E. SIEDUNSKIS

DR.J.J.KMVARSKAS

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. A. R. McCRADIE

ŠIS - T AS IŠ WEST END
PITTSBURG10 PA
DANGĖS

DR.G.I.BLOŽIS

DR. G. Z. K2EL1S

, fiR. S. MEžtS

ADVOKATAS
J, P. WAITCHES

25 METŲ PRITYRIMO

BR. T. DUNDULIS

OR. SUSANA A. SIAUS

MARQUETTE PK. OFISE:

DR. A. J. BERTASH

DR. JOHN SMETANA

RGSELANDO OFISE:

DR. CHARLES SEGAL

DR.MAUR1CEKAHN

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

Ketvirtadienis, lapkr. Jfi, i 934
popiet, o vakare suaugusiems. Lapkr. 25 d., 6v. Kazimiero gUriDKRALIZUOTA 81
Sėdynės rezervuotos. Prašo Akad. 5 aky r. rengia būnco
MANO DAUKANTO
me iė anksto tikietus įsigyti. party parap. svetainėj. Pare
“BFULKA”
Reikalaukite iš parap. ofiao mkime 6v. Kazimiero seseris.
telefonu Pullman 1200.
Gruodžio 2 d. metinė para-, <
i pijus vakarienė. Klebonas, ko
i
Prie lietuvių programos — .
notėtus, šeimininkė Aukškalkarnivalo, kuris įvyks Lietu
uienė su savo pagelbininkėmū ]
PASKAITOS BUS M ĮVAI
vių Auditorijoj, lapkričio 28
ruošiasi svečių priėmimui. Vi
1IŲ MOKSLO SAKŲ
d., jau rengiamasi. Zig. Ged
si parapijonai ir buvusieji aš
vilas ir kiti platina tikietus
tuoniolikiečiai , gyvenantieji ,
Liaudies Universitetas jau
Town <
po West Pullmanų. Sako, bus
kitose kolonijose prašomi ne-'
prasidėjo. Paskaitos tąsia kas d. susitv
Rap
Viai towneflakiečiai rengia labai graži programa.
pamiršti gruodžio 2 d., 7 vai.1
ketvirtadienis per 10 savaičių, jos ir
si į jubiliejinį “Draugo” ko
I vakaro atsilankyti į parap. (
Iniciatorius — A. L. R. K. Fe skyrius,
ncertų, kuris įvyks lapkr. Ii
salę.
deracijos Chicago apskritys^ būrys rėi
d., Lietuvių Auditorijoj.
T>
, x
ibus m soeiologi• i • kunigų
Lapkr. 9 d. su Ivanausku
Paskaitos
, . „. i.
■
x
i
•
i
•*
i
ndriusis)
teko nuvažiuoti į Oak Forest
jos, apologetikos ir kitų mok- .
senelių prieglaudų. Aplankė
elo šakų. Tai dvasinis neįkai..
- v
kino. }
me mūsų kolonijos ligonį J.
nuojamaa turtas, iypa<- šių dieJOSEPHINE
West
Side.
—
Aušros
VarJ
Končių, kuriam keturis sykius
nų jaunimui, Nes iš jaunystės „ '
‘
GRAMONT
tų parapijos bazaras uždarė *
i buvo koja amputuota (piau(Po tėvais Urbikaitė)
uzsigrudmęa «vo dvasių žino- ...
duris lapkričio 11 d. Duris už- 1
? ta).
gus jau nobepalaužiamAs so*’
Milė lapkričio 12 d. 19<4 ui.
8:30 vai. vak., ųulaukęa 21 me
darė
biznieriai
grab.
Lacha1
Gaila
žiūrint
į
suvargusius
tų amžiaus Gimė ChicoMX»|e.
MŪjaliznio, bolševizmo ir kito.” ..
Paliko
dideliame nuliūdime
vičius,
J.
Dobrovalskis,
P.
senelius.
Vieni
verkia,
kiti
vyrų Kuzmlerų, motinų Barbo
Kių įzmų. Tat jaunimui būti- . .
rą, tėvų Pranciškų, seserj Oną.
Kalnis, P. Šliogeris. Paskutinį
dejuoja. Gera būtų, kad atsi
l-nurlnaitis, du broliu Antanų
nai reikia lankytis į pamokas
ir Julijonų ir gimines.
vakarą buvo atsilankę daug 1
rastų
žmonių,
kurie
surengtų
Kūnas pašarvotas 4147
ko.
ir stiprėti dvasioje.
(,
Kedsle Avė. Laidotuvės {vyks
biznierių ir gražaus pelno pag jiems kalėdinius pietus, apdo
penktadienj, lapkričio 18 d.,
| lapijai padalė. Taipgi daug
Todėl, brangus jaunime, pa- tienė, J
1934. 16 namų 8 vai. bus atly
vanotų.
dėta į Nekalto Prasidėjimo Pa
a
sirūpink neapleisti nei vienų rkienė,
nelės ftvč. p?,.-apijo8 bažnyčių,
biznierių aukojo naudingų bakurioj Įvyks gedulingos pamal
Ivanauskai
kiekvieną
kartą
pamokų. Nes tau ypatingai jos V. Kati
dos už ve'ionės elnių. Po pa
zarui dovanų: Šturmai, Vai
maldų tus nulydėta Į 8v. Ka
i,
važiuodami
nuveža
ligoniams
reikalingoj. Kas sustoja lobu- nė, V. i
zimiero kapines.
čiūnai, Siminai, . VI. Neffaa ,
Nuoė/rdžlai
kviečiame visas
nemaža vaisių.
Įėjęs, tas jau eina atgal.
Lasausk
gimines, draugus-gos ir pažysJasn^juskai, A. Kaminskas, Ba
tamue-mas dalyvauti šiose lai
J Daugiau tokių geraširdžių’
Be sociologijos ir ajiologc- tė.
dotuvėse
lsevičius, Vilčiauskai, VI. No- į
tikos, kaip sakiau, bus pas-i Išrink
Nuliūdę: Vyras, žlotiaa, Se
rekas, Aitučiai, A. MascliūlŠių savaitę mūsų kunigai
Lietuvon valstybės operos
serys, Mr:itui ir Giminės.
kaitos ir iš kitų mokslo šakų,* nų Kol.
nas, A. Lenartavič.iua, Mise
) pradėjo lankyti parapijomis
Laidotuvėm pat ir '"iuja gny
solistė Vladė Grigaitienė lap
bo rlai Lą,'hs.ui- Sūnūs. Te
pav., arkitektūros, inžinerijos, mų, ku
vičiui, Paliuliui, Adomaičiai,
a — kalėdoti.
Balandėlis
lefonas CANal 2515.
kričio 9 dienų minės 15 metų
Iš tų mokslų paskaitas skai- d., Auš
A. Dulskis, P. Kalnis, Lutkal
tvs u r k Įtektas ir inžinierius
Nutaj
i Grigoniai, P. Staškūnas, O
ie »v. R.omumjo3. Nauja Gaila Nusilpusiems i
M. ŽaldokaiC^1 Mbs,' Betų viai, kurių į
Vištartienė, Akavickai. Ber
Organams
----------7
d
7
Vfll
vakare
NUGA-TONE
stimuliuoja nusilpusius)
teturime tik vienų lietuvį ar- gentai,
žanskiai, M r. Telzer, Nortl
I u., i vai.
organus. Tai puikus pilvui tonikas Į
n nartv Kklldll sn-i rerinųs apetitų Ir padedąs malimui.)
kitektų ir inžinierių.,;
Pramos
■ Pole Ice Co., Ig. Aukštuolis.
u ĮJM ty Dftuuų nu i Skalinft plaukimų syvų pilve ir žar- j
IUHi fclf Pirmu ' nose. Vidurių judėjimas pasilluosuom
x jaunimas
•
,
«x_
•
Bazare laimingiausi buvo
lotu OI. rimų
NUGA-TONE veikmė Į širdĮ ift- ,
Tat,
it senimas,
vit Pelnas
iOdt)
fotoįrr
VaitkeSaukia
didesnę
energijų jos įvaiOna
Dočiolienė
ir
grab.
Lajo įutogr. v nttKV rioips funkci
jomg. sveikstant po sun
si naudokimės proga.
J. t. na*' „
iŠ Oi)
ta iln
klos Okos. tai yra stebėtinas tonikas.
f chavičius su savo kompanija
tfe >0.00. lVttte tą UO
lmku uuGA-TONE šiandien. Persi
ąs (mips d virai nn- tikrinkite šio toniko Nauja galia.
(gavo po zuiki).
el>’ gttics vi.yo.ai nu
Mėncs)o trytmentas tik už Vienų Do
ru, vaikai «i
Prnmntru ,erJ. Pasėkos garantuotos arba pinipavetp.»ių. piMiuog-ji &1 gr^žlnenja
parduoda visi apAčiū visiems biznieriams už
gausias dovanas ir už atsilanOnos draugija.
UeNuoaužklet«jimo Imkit-—UGA-SOL
. ,
— Idealų Liuosuotojų vidurių 25c
Katalikiška*!
Kirkite tižiai tf dirbtuvės ir
1 kvmą, kviesliams už pakvieIr 50c.
laupykite pinigus
4 Lietuviškas!
8 timą svečių, darbininkams už
Patriotiškos 1
gražų pasidarbavimų.
Labd. Są-ga, kuip jau žino
Teisingai
Komisija
me,
rengiasi prie didelio kon
Naudingai!
Pamokinantis!
certo ir šokių vakaro, kuris į

vyku lapkr. 28 d., Lietuvių
Auditorijoj. Programa bus' ne
paprasta. Joj dalyvaus Sv.
lyaziiiiiero Akad. studentės.
Po koncerto bus šokiai. Šis
vakaras rengiamas ryšy su
Cliioago Daily News tautų ka
nuvedu. Daily Newa daug ra
šo apie mūsų busimąjį vaka
ru.. Kviečiama visus atsilan
kyti.

OPEROS SOUSTĖS

VENETIAN MONUMEN T CO , INC.

Gerkit ir

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois
ŠŠ. Petro ir Pauliaus para
pijos trustisas Juozas Savi
čius pasidavė pavojingai ope
racijai. Guli Aubum Park Ii
goninėje — TVinnoconna avė

Praeitą sekmadienį, 8 vai.
Mišiose buvo iškilmingas S.
Perednų 25 metų vedybinio
gyvenimo — sidabrinis šliCi
bas. Buvo laitai gražu matyti,
kaip tėvai sykiu au vaikais
priėmė Sv. Komuniją ir gavo
Bažnyčios palaiminimą.

BUKITE VISI LINKSMI!

Sekmadienį, lapkr. 18 d., Lie
tuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted St., įvyksta dienraščio
“Draugo” 25 metų jubilieji
nis koncertas. Programa bus
gražiausia. Visų katalikų šve
nta pareiga dalyvauti. ,

J. J. BAGDONAS
REP. 3100
2606 W. 63rd St.
PU L. 4151
10734 S. Michigan
Kada pasibaigia žmogaus
kelione paveskite savo rūpes
čius: Pašaukite!
Dvi koplyčios, vagonai, ka
rai, ambulansas ir mūsų ma
lonus patarnavimas dieną ir
naktį labai pigiai.

LACHAWICH
IR BONOS
LIETUVIAI OEABORIAI

J. Liulevlčlus

Grabnrlun

kr
B«lnuniė,tojaa

šio alaus skonis jus visus patenkins nuo pirmo po•agavimo.
Reikalaukite viai ir viaur AMBROSIAN
Mos leokybšs Ambvosien alų Uttirba.

Urmu — vdiolesale parduoda ir pristato į alines kom
panijos dalininkas ir atstovas
.’

L- M- NORKUS
3225 So. Lituanica Avė.
Tel Yards 9084 ------------ arba — -- ------ Boulevard 7179

Pus mus šįmet visko buvo:
piknikų, piknikėlių, bankietų •
vakarienių ir kitokių parengi
mų. Bet tokio įvykio dar ne
buvo, kokis bus gruodžio 2
d., Fenger High school audi
torijoj, prie 112 ir Wallace st.
Tbe Joyce Kilmer players ar
tistai vaidins trijų aktų vei
kalą “Driftwood”. Pertrauko
se gri'eš Sv. Kazimiero Aka
demijos orkestrą. Tikiet&i pla
tinami po visą Chicagą. Pra
dinių ir aukštųjų mokyklų stu
deniams vaidinimas bus 3 vai.

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS
Turiu automobiliui visokiems
reikalams. Kaina prieinama.
8810 Litnaaica Aveuue
Chicago, 11L

ANTANAS PETKUS
OBABOBIUS
Koplyčia dykai
1410 BO. 49th OOURT

Cicero, Uluioia
Phone Cicero 2109

Visi Telefonai:
A. MASALSKIS
GRABORIUS
3307 Lituanica Avė.

GERKITE AMBROSIAN ALŲ
<«8

TaUfonaa TABds 1138

M. Bontevard
Ambulance Patarnavimas Dienų ir Naktį
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

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

<139

JUOZAPAS EUDEIKIS
ffi TĖVAS
Jeigu norite dailumo
ir nebrangumo laido*
tuvese~. Pasaukite...

lORIUS Ir BALSAMUOTOSaa
rnarlmaa
Ir n«brw « •«

18 West ISth Btreot
TeMonM KOSroe SS77

REPublic 8340
5340 So. Kedzic Avė.
(Neturime sąryšių su firmų
tuo pačiu yardai

Ino.
UKTUVlų ORABOR1US
Palaidoja nt |25 00 ir aukMtea
Moderniška koplyčia dykai
eee w. isu> st. fd ca><u «u

K/’ >7^*7 "iVJK
D R A tl

pas

i’- *».T- et^rtadienis, lapkr. 15,

..-..e-*.

7 -4 -

1Malj
vai- po pfiet.—■——

------ - Šokiai 8 vai

a: »1 .OO; 75c ir 5Oc

Šokiams 4Oc ♦

širdingai kviečiame visus lietuvius dalyvauti šiame mūsų Katalikų Dienraščio
Jubiliejuje. Per pastaruosius 25 metus
“Draugas” yra daug padėjęs lietuvių
tautai pakilti aukštyn Amerikoje. Musų
lietuvių vienuolijos, parapijos, mokyklos, organizacijos, profesionalai ir biznieriai per pastaruosius 25 metus išaugo
ir aukštai pakilo, nes “Draugas” jų pastangas parėmė ir jiems daug padėjo at-

siekti jų tikslą. “Draugas” nori ir top
lietuvių visuomenei pagelbėti. Tat
rėmįmas šįo 25 metų Jubiliejinio V*
riduos
M
»»
-L 25 met
“Draucas” dar
nanC1US 25 ^tU8 1Jrauf^ <**' dąu
giau juins Pa es neSu padėdavo iki
• *** lietuviai rezervuokite lapkr.
“Draugui” ir atvykime pasigėrėti
miu ir gražiu muzikaliu programų.

Komp. ANTĄNAS POCIUS,

Šv. Jurgio parap. vafgohmkas, kuris vado
vauja “Draugo” Jubi/iejinio Koncerto prog
ramai.

šio jubiliejinio ko
įvairi.
Chicagos
. . . <
««* •

par. vargonininkas, ir Ameriką
linky; sąjungos pirmininkas, įu
augo” Jubiliejinio Koncerto re„

bus labai

ninkai, chorvedžiai, i

į*

•V

$

'•

,v. Kryžiaus p,?r. var
DrMigol Jubiliejinio

Šv. Kryžiaus Dievo Apvaiz
Nekalto Prasic
Aušros Vartų
B. Janušauskas
Gimimo Panel
šv. Juozapo šv. Antano šv. Petro par. Kenosha, Wis. v
Visų šventųjų - J. Rakauskas
Visą programą tvarkys KOMP. ANTA
NAS S. POCIUS, kuris deda visas pastangas,
kad padarius šį koncertf vieną iŠ geriausių ir sma
giausių bile kada girdėtų ir matytų Chicagoje.
Lietuviai myli dainas ir prie kiekvienos pro
gos jas dainuota. “Draugas” nors neturi savo
choro, bet jisai kitus skatina prie muzikos ir dai
nos.
Mūsų parapijų chorvedžiai turbūt niekuomet
taip smarkiai nesiruošė prie koncerto, kaip da
bar praktikavo dėl “Draugo” Jubiliejinio Kon
certo. Lauksime gausios publikos ir už tikrina
me, kad šis Jubiliejinis “Draugo” Koncertas pa
tenkins visus.
' ., V" •
t
** <
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“Draugas” per 25 metus visiems padėdavo
didelius darbus nuveikti. Dabar išpuola, kad vi
si “Draugo” prieteliai ir rėmėjai padėtų “Drau
gui” šį 25 metų Jubiliejų tinkamai, kaip reikia,
apvaikščioti <tr paminėti.
‘T?/

JUSTINAS KUDIRKA,

Nekalto Prasidėjimo par. vargoninkas ir visų mėgiamas
tenoras, kuris dalyvaus “Draugo” Jubiliejiniame Koncer-

te.

KASTAS SABONIS,

>ar. vargoninkas ir žymus lietuvių ba
itysime “Draugo ’ Jubiliejiniame Kon

