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Amerikon ai
KOMUNISTŲ MUŠTYNĖS SU FAŠIS

TAIS VOKIETIJOS PARLAMENTE
ANGLIJA REIKALAUJA MASK

VOS ATSIPRAŠYMO UŽ 
MELUS

MUŠTYNĖS VOKIEČIŲ 
PARLAMENTE

BERLYNAS, gr. 8. — Va

kar parlamente komunistai su- 

sikoyė su fašistais (nacional

socialistais), kada komunistai 

fine pulti prezidentų Hinden-

REIKALAUJA, KAD ATSI
PRAŠYTŲ

LONDONAS, gr. 8. — An

glijos vyriausybė pasiuntė no

tų sovietų vyriausybei Mask

voje. Sovietai Įspėjami, kad 

jie liautųsi vedę propagandų

burgu ir pagaliau fašistus. Vos prieš Angliją pačioj Anglijoj 

ne vos grąžinta tvarka. Daug ir Indijoj. Taip pat reikalau- 

lrėdžių ir stalelių sudaužyta, ja, kad sovietų vyriausybė at- 

Kai kuriems atstovams gerai si prašytų Anglijos už šineiž- 

teko. , tus ir melus, atspaudintus Ma

skvos laikraščiuose ir atkrei-

VOKIEČIŲ FAŠISTŲ ptus prieš Angliją.
TAKTIKA

BERLYNAS, gr. 7. — Fa

šistai atstovai parlamente ė- 

mėt i gudrios taktikos. Jie ne

puola kanclerio gen. Scblei- 

ebei ’io, nė nesako* kad juo 

negalima pasitikėti. Už tai ka-

VOKIETIJA RAGINAMA 
GINKLUOTIS

BERLYNAS, gr. 8. — Jei 

nusiginklavimo konferencija 

Ženevoj neturės pasisekimo ir 

nusiginklavimas bus vilkina-

I „„

CHICAGOJE

Ateinantį pirmadienį jie čia 

turės konferenciją su geležin-

r#*

nieriar šiems mokesčiams yra 

priešingi.

MEKSIKOS ARKIVYSKU
PAS CHICAGOJ

J. E. Vyskupas Petras Būčys, kiuris ši 

atvyko j Ameriką. J. E. Vyskupas Petras 

Kongregacijos Generolas, žymus lietuvių 

lininkas ir visuomenės veikėjas.

Vyskupas P. Būčy:

į GELEŽINKELININKŲ 
SUSIRINKIMAS .

Dvidešimts, dviejų geležinke 
liniukų organizacijų vadai va
kar Chicagoj turėjo susirinki-

dienomis 
Marijonų 

nioks-

rcleris gali paleisti parlamen-jmas, kraštutiniausieji vokib- 

tą. . čiai šaukia, kad tada Vokieti-

Fašistai, prieš pradėsiant ja turi ginkluotis, nepaisant 

Lovą prieš kanclerį, nori pra- taikos sutarties, 

vesti įstatymą, kad kartais

VOKIETIJA PRIEŠINGA 
AMERIKOS SUMANYMUI

ATVYKO SU VYNO 
RŪŠIMIS

gen. Sclileicher’is nepatektų 

į prezidentus susirgus ar mi

rus senyvam prezidentui llin- 

cenburgui.

ŽENEVA, gr. 7. — J. Val

stybių atstovybė nusiginkla

vimo konferencijoje, norėdama

NEMANO PADUOTI KA- L. ,. ... x ., . x.
Vokietiją sutaikinti su Pran-

RIUOMENĖS KONTROLĖS . , r ircuzija, be ko negalima siekti

invnnvAc -7 a .nusiginklavimo Europoje, pa- 
LONDONAS, gr. 7. — An-V _ . ,,

, x . x < - v. . . ... , . ,...................................davė sumanymą, kad nusigm-
Į tai atsižvelgus fasista, i.o-;g,,j„s sekretorius Indija,, S,r k|avimui siekti reikali ski.

ri, kad parlamentas koki lai- Samuelis Hoare, pranešė In-1 .. , .. . . .. . v. .
I .... , , . t*1 nuolatinę komisiją ir šiai
idijos atstovams, kad Angina I ,

‘ .v. pavesti pagaminti planą rei-

'netun pasiryžimo Indijos ka- , , - . ,v , • ... . , ,, kalaujamai Vokietijos ginkla-
jriuomenės kontrolę paduoti i-

ndams.

ką negriūtų.

NAUJOS RŪŠIES LĖK
TUVAS

MADRIDAS, Ispanija, gr. 

7. — Ispanas išradėjas Igna- 

eio Nevin padirbdino naujos 

rūšies lėktuvą be sparnų ir be 

propelerio priešaky.

ŠIMTAI SUKILĖLIŲ 
NUKAUTA

vimosi lygybei ir podraug Pra 

ncūzijos apsaugai.

Šiam sumanymui Vokietija 

priešinga. Vokietijos spauda 

pareiškia, kad tai yra niekas

TEGUCTGALPA, Hondūras, Kitas’ kaiP tik gudrus sąmoks- 

gr. 8. — Vyriausybė praneša, ^as Pr’e^ Vokietiją.

TARIASI SKOLŲ 
KLAUSIMU

kad įvykusiose jos kariuome- Savo keliu Vokietijos sutaT-

PARYŽIUS, gr. 7. — Pran

cūzija privačiai su Anglija 

tariasi karo skolų klausimu. 

Gal sutars, kad Vokietija mo

kėtų reparacijas.

10 ŽUVO, DAUG SU
ŽEISTŲ

RATHENOAV, Vokietija, gr. 

8. — Premnitz’e Farhino prie- 

moninio šilko dirbtuvėje išti

ko sprogimas. 10 darbininkų 

žuvo ir keliolika sužeista.

ŠIOMIS DIENOMIS LANKOSI 
VAŠINGTONE

IR CHICAGIEČIAI LAUKIA BRA
NGAUS SVEČIO

“Darbininko” pranešimu,IVašingtoną, o iš ten važiuos 

gruodžio 6 d. iš Romos atvy- į Sv. Marijos kolegiją, Thom- 

kelių kompanijų atstovais at- j.o į Ameriką J. E. Vyskupas jpson, Conn. Ir chicagiečiai lie- 

lyginimo reikale.' , Petras Ęūčys, Marijonų kon-guviai laukia pas juos atvyks-

gregacijos viršininkas. Iš New tant brangaus svečio.

\orko svečias tuojau išvyko į| Sveikiname brangų svečią!PARDAVIMO MOKESČIŲ 
PROJEKTAS

Illinois’o gubernatorius E- 

nunerson’as pasirašė legisla- 

pripažintą pardavimo 

Įstatymo projektų,

įstatymu apskritims, ku- 

nori, skirti pardavimo mo 

bedarbių šelpimui.

LIETUVOJE UŽĖMĖ PASKUTINĘ MAN- 
DŽIŪRIJOS DALJ

2 KILOMETRŲ VEŽIMŲ 
EILĖ PRIE CUKRAUS 

FABRIKO

Paskutiniu laiku, kai visi 

Cook’o apskrities komisijo- cukrinių runkelių augintojai

TOKIJO, gr. 8. — Japonų 

kariuomenė pagaliau užėmė 

paskutinę Mandžiūrijos dali— 

žiemių vakarų sritį, kur ilgą 

laiką veikė kinai sukilėliai.

Sukilėlių vadai ir žymi da-

vienu kartu pradėjo nuimti sukilėlių paspruko į Sibirą, 

nuo laukų runkelius ir juos kur 3U0S visus bolševikai iš- 

pristatinėti fabrikui, pasirodė ginklavo.

vežimų kamšatis. Jau antra Į Kol kas nara žinoma, ar ja- 

savaitė kaip per dienas veži- T-onai reikalaus bolševikų, kad 

mų eilės stovi išsirikiavusios, sukilėliai būtų grąžinti atgal į 

Iš San Antonio, Tex., atvy- 'poros kilometrų eilėj. Kad ne- Mandžiūriją.

ko Chicagon iš Meksikos iš- batų susikimšimų i«r tvarkai 

tremtas Guadalajara arkivys- palaikyti paskirtas policinin- 

At- Lupas Fr. Orozco y Jiminez. kas. žmonės atvykę su runke-NEW YORK, gr. 7.

va ko prancūzas vyno agentas Jo Ekscelencija svečiuosis Co- lįais, pasitaiko, kad išstovi vi

P. Larenaudie. Jis atsivežė 9 

butelius vyno rūšių. Šiame 

krašte jis tikisi gauti vynui 

užsakymų.
Muitinės viršininkai vyną 

konfiskavo ir norėjo butelius 

sudaužyti. Prancūzas užprote

stavo. Tuo būdu vynas išgel

bėtas, tačiau uždarytas muiti

nėje.

ALAUS GRĄŽINIMO 
KLAUSIMAS

WASHTNGTON, gr. 7. -- 

Kongreso žemesniuose rūmuo

se imta daug dirbti alaus grą

žinimo klausimu. Rūmams į-

SPROGIMO METU KASYK
LOJE BUVO 100 AN

GLIAKASIŲ
luinbus ligoninėje. Įfię parą prie fabriko, kol g&n-

Arkivyskupas Orozco nuola na savo eilėj atiduoti runke- ALBUQUEQUE, W. M., gr
tos gyvena Los Angeles, Cal. liūs. Runkelių kasdien prista- J. — Morgan anglių kasykloje,

-------------------------------------------- ,toma po 700 — 900 vežimų ir

16 DETEKTYVŲ ATSAKO po 2 — 3 ešalonus.

AVest North ave. policijos 

nuovados distrikte rastas Ca- 

ponės darbininkų urvas. Šio Šimonys, šio valsčiaus ūki- 

thstrikto 16 detektyvų už tai ninku laukus pradėjo rūšiuoti 

baudžiami. Jie bus pasiųsti pa 1926 metais. Darbą įpusėjus, 

truliuoti gatvėmis uniformose. buvo palikta iki š. metų. Daug

ŽEMĖS RŪŠIAVIMAS

Madrid, N. M., už 40 mylių 

nuo čia žiemių link, įvyko 

sprogimas. Praneša, kad apie 

90 angliakasių žuvo. Iš čia 

tuojau pasiųsta ambulansai ir 

gydytojai.

Kalbama, kad sprogimo me

tu kasykloje dirbo daugiau 

kuip 100 darbininkų.

karių buvo prašyta baigti rū

šiuoti. Šiais metais rūšiuoja 

stud. K. Dalinda su valsčiaus 

Norwood Park’e rasta nu- vyrais. Sekančiais metais ga- 

šauta du vyrai ir pamesta ša-' lės paskirstyti kelių taisymą 

lia vieškelio. Policija sprend- .sulig rūšies apmokamos žemės J mokės auksu

KOVA DEL ALAUS

nes kovose su sukilėliais, šim- byinas su Prancūzija ginklą- duota keletas projektų. Komi- ^a> kad nužudyti, matyt, pir-i

tai pastarųjų nukauta. \imosi klausimu neįmanomas, tetas pradėjo išklausinėjimus.

MEKSIKOS KATALIKŲ 
ENGĖJAI NEPAISO 

PROTESTŲ

kunigą. Tas jau vykdoma. 

^Guadalajara miestui palikta 

tik 8 kunigai.

-------------------------- | Visoj arkivyskupijoj užda-

AUSTIN, Tex., gr. 7. — Ne- ryta daug bažnyčių ir visa ei

senai čia lankėsi Meksikos ar- le parapijų mokyklų, taip pat 

kivyskupas tremtinys Fr.. O- kunigų seminarija ir kitos ba- 

rozco y Jiminez. Jo Ekscelen- žnytinės įstaigos.

cija yra Guadalajara arkivys- j Pačiam Guadalajara mieste 

kupu, Jalisco valstybėje. Mek-;uždarytos 25 bažnyčios, 

sikos vyriausybė jį ištrėmė, j Arkivyskupas per savo ge

nės jame įžiūrėjo didelį savo neralinį vikarą įsakė kunigą- 

priešą. Įins taikintis prie neteisingojo

Arkivyskupas tremtinys sa-!įstatymo ir teisėtu keliu ko-

REIKALAUJA MAŽINTI 
IŠLAIDAS

ldiavę alum ir alkoholiu Mel- j 

rose Park’e ir apylinkėse.
LAUKIA DARBO

ANGLIJA MOKĖS AUKSU
LONDONAS, gr. 8. — Pra

nešta, kad Anglija gruodžio 15 

d. J. Valstybėms karo skolas

GAL TAI VIDAUS DARBAS
Šaukėnai. Šiaulių aps. Klai- W»tn>otų laiSkų pagrobi- 

pėdos pirkliai Šaukėnų miikų “ lai5k,) kaiP
urėdijoj nupirko daug miiko, tik ’><’’”■» vidaus

darbas. Nes pašaliniams yra

GEROVĖS FONDAS
Gerovės (Emergency Wel

fare) fondui Cook’o apskrity kurį žada netrukus pradėti ki-

.. , , _ , . .jau 3,209,000 dol. surinkta. 4 sti. Apvlinkės darbininkai su

n jonų dol. Bankininkai nenori »» • • , ». , -1 , ‘ . , , tirti anie darbo tvarka pašte,
.. . ,. iLorima surinkti pusąstunto nn jiekantrumu laukia darbo, nes, j . p . " * p ’

NEW YORK, gr. 7. - Šiam 

miestui vėl trumpa apie 40 mi beveik negalimas daiktas pa

skolinti. Jie reikalauja dar1 

daugiau siaurinti išlaidas.
lijono dolerių. sako, reikėsią apie 300 darbi

ninkų.

ATSIĖMĖ SAVO VARDĄ
Federalis distrikto teisėjas 

J. If. \Vilkerson pranešė pre- 

HAVANA, Kuba, gr. 7. —jzidentui IIooveT’iui, kad jo 

Važiavusį automobiliu buvu-|\ardą iš senato atšauktų, ka- 

sijį Oriente provincijos mili-'dangi nėra progos, kad sena-

KUBOJE UŽPULTAS KARI 
NINKAS; 2 ŽUVO MĖNULIS BUVO PERSI 

JUOSĘS JUODA JUOSTA

nė žinoti, kas ir kada ką neša.

Tad pašto inspektoriai iš sa

vo akių nepaleidžia įtartinų 

pa’-to darbininkų. Savo keliu 

imtasi visų galimų priemonių 

susekti ir sugauti piktadarius.

Bizilionai, (Šiaulių apskr.). 

Rugsėjo mėn. 16 d. 16 vai. va

vo arkivyskupiją valdo per ge j\ oti už Bažnyčios teises. Pa- tarinį viršininką majorą A. O- tas jj galėtų patvirtinti apy-Ikaro, šios apylinkės gyvento- 

reralinį vikarą, kurs gyvena siuntė Jalisco gubernatoriui ruzą ties Marianao užpuolė gardos apeliacijų teismo teisė- jai matė per vidurį mėnulio 

Guadalajare ir kurį Meksikos protestą. Bet šiandien Meksi- nŠtuoni politiniai priešai. jju, l|pip jį buvo skyręs prezi-j perdėtą juodą juostelę, dėl ku- 

LTMA, Peru, gr. 7. — šį I vyriausybė taip pat varžo. Įkoj visoki protestai yra be rei-Į Apsišaudant maj. Ortiz’o dentas Hoover’ls. Praėjusį pa-Į rios atrodė tarytum yra du

ŽEMĖS DREBĖJIMAS

SKAITYKITE IR PLATIN 
RITE

ORO STOVIS

miestą vakar ištiko smarkus 

žemės drebėjimas. Visi gyve

ntojai spruko į gatves.

Jalisco valstybės legislatū- LSn.ės. Katalikų engėjai neat- šoferis žuvo, o majoras vieną vasarįį jo paskyrimą senate menuliai. Šis reiškinys pašte- CHICAGO IK APYLTN- 

ra sumažino kunigų skaičių —(sižvelgia į engiamųjų protes-j užpuoliką nukovė ir 2 kitus (užblokavo darbininkų organi-j b‘tas pirmą kartą ir truko a- KĖS. — Šiandien saulėta, bet 

25,000 katalikų skyrė vieną'tas. sužeidė. zacijos. • pie 8 minutes. daug šalčiau.
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voje ginčo
tai. Nekalbėkime apie tautiškumą tuščiais 

žodžiais, nes jie be darbų nieko nereiškia.

Kas iš to, jei ir vadinies lietuviu, kad neįe

ini lietuviškų įstaigų, biznierių, saviškių pro

fesionalų, mūsų tautai ir bendrai lietuvybei (

iš to nieko gero, kaip sakoma, nei šilta, nei pirmiau buvęs la-

§ajįa bai aktualiu klausimu tai gi-

Susipratusioji ir patrijotiškoji visuome- n<’as ^arP bažnytinės ir pasali

nė remia saviškius. Bet yra ir kita medalio hnės vyriausybių buvo lyg ir 

pusė. Jei, sakysim, lietuvis groserninkas ar aprimęs. Mat kilus kitiems 

bučeris garšiai apie tautybę kalba ir pyksta, 

kad lietuviai jo biznio neremia, bet pats sa

vo kaimynų biznierių aplenkia. Jei jis, pri- 8incttS buvo atidėtas patoges- 

reikus kokio daiktelio, bėga į didmiestį pir-|-”ani laikai* ^bai aplen

kti, bet neina pas savo tautietį; jei jis pa- Riečiams gerai žinomas prof.

klausiniams, k. a. Klaipėdos 

bylos, pasaulinio krizio, šis

1< Kemėšis imasi nagrinėti šį 

sunkų ir painų klausimų. Kiek

vyzdžiui neina pas savo tautietį profesionalų, 

ar amatninkų barberį ir t.t., jis ir nėra ver

tas savo tautiečių paramos. Toks žmogus nė- ^un’ Kemė-

DIENOS KLAUSIMAI

SAVIŠKIŲ RfcMIMAS

Šiandien mes, Amerikos lietuviai, gali

me skaitytis ne palaidais, bet organizuotais 

žmonėmis. Turime lietuviškas parapijas, vi

sokių organizacijų, kultūrinių, tautinių ir e- 

konominių bei finansinių įstaigų.

Senesnieji lietuviai, mūsų pirmtakūnai, 

daug jėgų įdėjo, kol suorganizavo ir parapi

jas, ir draugijas, ir šiaip jau įstaigas. Sun

ktis buvo organizavimo darbas, nelengvas bu

vo ir išlaikymas. Bet didelis pasišventimas 

paeinąs iš gilaus tikėjimo ir tyro tautiško 

nusiteikimo, viską nugalėjo. Steigėsi, stiprė

jo parapijos; jos telkė, lietuvius į krūvų, ra

gino nesiblaškyti, nesiskirstyti po įvairias 

miestų dalis. Tai davė progos išaugti mūsų 

draugijoms ir organizacijoms ir taip pat stei

gtis lietuvių biznių įstaigoms.

Sunkūs ir vargingi buvo pirmųjų mūsų 

biznierių — prekybininkų keliai, bet jie pasi- 

rįžimo ir-energijos kupini žengė savo sieki

mų keliu, kiek galėdami, šalindami pasitai

kančias kliūtis. Labiau patvrusiejį įr gabes

nieji, nors ir jauni mūsų prekybininkai, su

gebėjo visas tas nelemtąsias užtvaras nuga

lėti, ir toliau žengė prekybos srity. Savo 

tarpe turime tolokai jau pažengusių biznio 

ištaigi;, kurios ir svetimtaučių panašioms į- 

staigoms prilygsta.

Keikia vienok apgailestauti, kad daug 

lietuviškų biznių žlugo ’ pirmose užsimezgi

mo dienose. Žlugo dėl to, kad vedėjai netu

rėjo reikalingo patyrimo. Daugeliui trūko są

žiningumo ir apsukrumo. Nemaža, žinoma, 

prie nepasisekimo prisidėjo ir pati lietuvių 

visuomenė, kuri, nesuprasdama savo parei

gos, eina į kitataučius pirkti, nejausdama 

sau jokios atsakomybės. Kiekvienas, kuris 

sąmoningai eina pirkti pas kitatautį, turi ži

noti, kad jis daug blogo daro savo tautie

čiams ir net sau pačiam.

ra patrijotas, bet tik rėksnys. Kas nori lie

tuvių paramos, tas turi ir pats remti saviš

kius, savas parapijas, draugijas, lietuviškas 

įstaigas. Tą patį būtų galima pasakyti apie 

kiekvieną biznierių ir profesionalą, kuris lau

kia saviškių paramos, bet jis pats tos tai

syklės nesilaiko. Reikia žinoti, kad renka 

rankų mazgoja.

Gražųjį obalšį “savas pas savą” tik tada 

galėsime įgyvendinti, kada jo svarbą visi ly

giai suprasime; ir darbo žmonės, ir profesio

nalai, ir biznieriai.

Dienraštis “Draugas” visada ragina sa

vo skaitytojus remti saviškius ir mes nei 

kiek neabejojame, kad “Draugo” skaityto

jai ir yra uoliausi lietuvių ir kultūrinių, ir 

tautinių, ir ekonominių įstaigų rėmėjai.

Prieš Kalėdų šventes didmiesčių blizgu

čiai visus vilioja. Žmonės, pamiršę, kad sa- 

Į vo kaimynystėje turi lietuvius biznierius, ku

rių krautuvėse gali pasipirkti viską, kas ręi- 

į kia, savo sunkiai uždirbtus centus kemša į 

, turtuolių kišenius, išveža iš savo kolonijos

jau reikėtų, jei norima būti 

objektyvūs, kaip sakotės. Jei 

šitaip nedaro, nesą objektyvūs 

stebėtojai.

Mes sutinkant kad krikščio

nys demokratai yra darę klai

dų. Juk kas gi klaidų nedaro. 

Kiekvienas žmogaus darbas ar 

žingsnis yra'pilnas klaidų. Tat 

drįstame tvirtinti, kad ir tau

tininkai ir vyriausybė daro 

klaidų, kadangi ir jie žmonės, 

Tat mes norim būti objekty

vūs ir reikalaujam abipusio 

klaidų nagrinėjimo ir prie jų 

prisipažinimo. Kai šitaip į- 

vyks, tai tada gali būti kal

ba apie susitarimą tarp' tau

tininkų ir krikščionių demo-

menys krautuvėse taipojau la

bai brangūs, k. a. metalo dir

biniai, na, ir šiaip įvairūs ūki

ninkui reikalingi daiktai. Už 

tat žmonės ir galvoja, kad to

kia padėtis negalinti ilgai tę

stis: turįs kilti karas, revoliu 

cija ar kas nors panašaus.

Ketvirtadienis, gr. 8 d., 1932

Už Vieną Dolerį 
Per Visą Žiemą

galite turėti kas savaitė

“LAIVĄ”
“Laivas'’ kas savaitė duo

da šešioliką puslapių gražių 

jasiskaitymų.

“Laivas” vienatinis Ameri-
Lietuvos spauda nusiskund

žia dėl ekonominės būklės ir 

dėl krizio. Juk visos valsty

bės kelia muitus įvežamoms i “Laivas” deda gružių strai- 

prekėms, varžo, stengiasi im- P'snių apie tikybų, dorų ir Švč. 

portą sumažinti iki minimu-'Marijos garbinimų.

ikoje dvasinio turinio savait

raštis.

Riet ir Vite
(Pabaiga)

— Užteks, sesute, aš pavargau, gė
liau pamiegosiu.

Sesutė pataico jo pagalvę ir antklodę 

ir jis sunkiai nusisuka į sieną.

Saulutė švietė tiesiog į langą, o ne

toli jo buvo berniuko lovutė tat jos spin

duliai apšvietė jo galvutę ir suvytusias 

rankutes.

Rožė apie tai nieko nežinojo; jinai 

augo ir grožėjo, o kitą dieną dar labiau 

pasipuošė, nes pražydėjo, tačiau po kelių 

dienų turėjo nubyrėti jos puikūs žiede

liai. Koks trumpas gyvenimas rožės.

— Dieve, — maldavo rožė,-— kodėl, 

reikia man greitai numirti ? Nejaugi nie

kas manęs nepasigailės. O saulutė tokia 

karšta, lig ugnis, per visą dieną kaitina, 

gi lietaus nej lašelio.

Mažytis jos šeimininkas jau senai gu

lėjo lovoje ir negalėjo ją aplankyti. Sėdė

dama prie jo sesutė manė, kad jis jau 

pega; ant jos kelių gulėjo uždengta kny-

, »

šis gynė tautininkus ir vy

riausybę, gi patiems krikščio- jkratų ir tarp dvMinėį įr pa. 

nims demokratams ir jiems sb >aunttėB vyriausybių, 
mpatizuojantiems dvasiškia-

mo. Tuo gi tarpu savo prekes 

ii dirbimus stengiasi kuodau- 

giausia išvežti. Šitoks kitų kos jr jjetuvos žinių, 

valstybių nusistatymas labai 

pakenkė mūsų šalies prekybai

ma nesigailėjo aštrių žodžių, 

čia kliuvo ir Bažnyčios vy

riausybei už tariamąjį tauti- igvidavo^ kad Švietimo Minis- Įmes ūkis ir gyvuliai. Mes te 

ninku atstūmimą. Labai gaila, 

kad tik nesenai kun. prof. P.

Per keletą konferencijų pra

džios mokyklų mokytojai pa- lies gyvenimo šaltinis yra že

‘•Laivas’’ duoda iš Katali

kų pasaulio žinių, iš Ameri-

’ Laivas” atsako į skaityto-

Juk mes nei metalo, nei aukso, klausimus ir už tai jokio 

nei sidabro, nei kitų brangių- atljginhno nereikalauja, 

jų metalų neturim. Mūsų ša-

terija sušauktų Kaune visos įgalini eksportuoti tik žemės 

Lietuvos mokytojų kongresų, ūkio gaminius: grūdus, beko

Kemėšis šiek tiek praregėjo: Į kur būtų nagrinėjami opūs 

pamatė, kad tautininkai ir vy- (mokytojams reikalai ir gvil

riausybė, kovodami su krikš

čionimis demokratais, labai 

skaudžiai užgaudavo Bažnyčią 

ir labai pakenkdavo jos inte

resams. Todėl ir Bažnyčios 

“atšalimas” tautininkams pik 

nai suprantamas. Nejaugi

denami jiems svarbūs klausi

mai. Deja, Švietimo Ministe-

ną ir kitus gyvulius bei įvai-

rius žemes ūkio gaminius. A- 
not p. žemės ūkio ministerio 

Aleksos, pienas, sviestas ir

“1 *

rija šitai padaryti bijo. Tatai,kiaušiniai palaikę Lietuvos ne 

mūsų manymu šitai vykdyti priklausomybę. Gi dabar visos 

turėtų imtis kuri nors moky- valstybės stengiasi apsieiti su

tom organizacija, sakysim, 
Katalikų Mokytojų S-ga. Juk

savo žehiės ūkio gaminiais ir 

iš užsienių nieko nebepirkti.

Bažnyčia globos tuos, kurie ^įajp ap taip šis kongresas1 Kur gi mes tada savo garni 

jos interesams kenkia, kurie mokytojams būtų labai svar- 

trukdo jos apaštalavimui, e bus ir atheštų daug gero: čia

atstums tuos, kurie savo pro 

gramoj yra garantavę jai lai

svę ir tuos pažadus yra išpil-1 pinigus ir paskiau skundžiasi, kad kolonija 

visu kuo yra atsilikusi. Toks nusistatymasbūdami valdžioj? Jei esate 

lietuviams yra kenksmingas. Taip darydami/^nkdikai, kaip sakotės, tai 

mes niekada nepakilsime, medžiagiškai ne-

sustiprėsime, neišauginsime ekonominių įstai

gų, kuriose ir mūsų jaunoji karta rastų sau 

užsiėmimą ir tuo būdu nesiblaškytų, bet lai

kytus prie lietuviškojo veikimo. Ypač šiais 

depresijos laikais nežarstykime sunkiai už

dirbtus lietuviškus pinigus į svetimtaučių ra

nkas. Taupykime juos, stiprinkime savąjį bi

znį, lietuvis eikime pas lietuvį, stovėkime vi

si už vienų, vienas už visus, atmindami, kad 

“lietuviais esame užgimę, lietuviais turime 

ir būti!’’

Pažanga! Jau ir valdžia pradeda gar

siau kalbėti apie išlaidų mažinimą ir algų 

kapojimą valdininkams. Bet tai daryti tik 

tada susiprato, kada biudžete pasidarė di
džiausia spraga ir kada žmonės mokesčių
naštos nebepakelia.• * »

mokytojai galėtų atvirai pa

sisakyti visus savo skaudu

lius.

Girdėti, tarnautojams atly- 

nam gi kenkiate Bažnyčios ginimą vėl mažinsią. Čia že- 

misijai ? Kam gi ruošiate vi- -,nesniųjų kategorijų valdinin- 

sokius smurtus Bažnyčios glo- kams vėl naujo sielvarto. Juk 

bojamoms organizacijoms? Ir jy atlyginimas ir taip jau ly

dai1 pykstate, kad jūsų vėlia-1 nuliai, norima, matomaį, 

vų Bažnyčia nešventina, ne^' padaryti jį lygiu dviem nu- 

laimina. Ir amerikiečiai lais- įį-un.

ranuiai stebėtųsi, jei Am< - apyBkai,4
likos katalikų Bažnyčia iintų'liC) kurie savo rankose varta. 

ir palaiminti) masonų ložės ]ioja biudžetą ir tikrai 

vėliavas ir ceremonialus. Įtj.g; kad ,|aug ntų iSmbtoma
Kun. F. Kemėšio talkinin- bereikalingai. Voldemaro bylų 

ku pasirodė J. Keliuoiis, likimai labai ir labai verčia 

“Naujosios Romuvos” redak-;susimąstyti.

torius. Buvęs ateitininkas ir į —---------------------------------- ---  -

nius ir produktus dėsim, kai 

jų niekas nenorės pirkti. Sa

kysite, patys suvartošim. Ge

rai, bet iš kur tada imsim pi 

nigų fabrikų dirbiniams pir

ktis. Juk šiaip ar taip mums 

iš užsienio reikės šio ar to i

“Laivas” duoda žinias iš 

misijų, apaštalavimo darbų ir 

kiekvieną mėnesį išaiškina Ma 

Idos Apaštalystės šv. Tėvo pa

tvirtintas maldos intencijas.

“Laivas” mūsų darbų sky

riuje plačiai informuoja apie 

Kolegijos vienatinės Amerikos 

bernaičiams šviesti aukštosios 

įstaigos reikalus, mokslų, pa

žangą.

“Laivas” talpina Kolegijos 

mokinių lietuviškus raštus, k u 

rie visiems aiškiai rodo, kad 

mokinanties angliškai, galima 

išmokti ir Kolegijoje puikiau

siai kalbėti ir rašyti lietuviš

kai.

“Laivas” yra skaitomas ne

tiktai Amerikoje, bet ir Lie-
- . .. ttv , , , - Juvoje, Anglijoje, Brazilijoje,

parsigabenti. L z ką tada pir K .

, . T , . , * , 1 'Argentinoje, Kanadoje ir netkšime. Juk, nieko neparduoda
mi, neturėsime pinigų. Čia tai 

ir yra didelis klausimas, ku

riam išspręsti privalo gerai 

palaužyti galvas mūsų gudra

galviai ekonomistai, politikai 

ir vyriausybė. Labai gaila, 

kad tik nesenai oficialioji 

spauda ėmėsi šį klausimą gvi

ldenti. Juk mūsų piliečiai jau 

'seniai nebegali išsiversti. Mū

sų ūkininkams jau kuris me

tas, kaip sunku suvesti galus 

su galais. Jau seniai žemės ū 

kio dirbiniai bei produktai 

veik tik už centus teperkami. 

gi fabrikų pramonės dirbiniai 
kainuojami litais. Be to, ir že 
mės mokesčiai taipo.įėu tebė

katalikų pinigais išėjęs mok- į Apsilankiusiems Kaune ūki- 

sius, jis dabar drįso mušti vei- j ninkams daro labai sunkaus 

dan savo geradariams. Jie a- įspūdžio nepaprastas brangu- 

bu kalba apie provokacijos mas valgyklose. Šiaip rinkose 

dvasią, kaltina vyriausybės o- kapa kopūstų (60 galvų) kai- 

Lietuvoje išeina dvidešimts penki kata- pozicijų, skaičiuoja jos kiai nuoja, rods, pusę lito (5 ame ;ra tie patys, kaip ir pirmiau 

iški laikraščiai, jų tarpe vienas dienraštis das. 'rik. centai). Tuo gi tarpu.vai-jk®i ^em^8 ūkio produktai bu

Jei jau skaičiuoti opozicijos gyklose už lėkštę kopūstų rei- vo dar pakenčiamoj aukštu

likiški

“Rytas”. Skaičius nemažas. Tik reikia, k t A 

jie visi gausingai būtų skaitomi.

ga. Palengva nuvargusi jos galva pasvy

ru, nes vargšė mergaitė daug naktų ne

miegojo, neatsitraukdama nuo savo bro

liuko lovos.

— Sesute, — tyliai prabilo broliukas. 

Ji krūptelėjo ir pabudo. Jai sapnavos, 

lig, rodos, ji vėl sėdi prie atdaro lango, 

o mažas jos broliukas gėlyne žaidžia, kaip 

žaizdavo du metai atgal, ir šaukdavęs ją 

pažiūrėti ir pasigerėti gražiomis gėlėmis.

Atmerkusi akis ji pamatė savo bro

liuką lovoje suliesėjusį, išbalusį, nusilpu

sį. Sunkiai atsikvepia.

— Ką brongusai?
— Sesute, tu man pasakojai, kad jau 

rožės pražydo. Ar galima man vieną?..

— Galima, kodėl ne, mano brangu-
sai.

Jinai priėjo prie lango ir pažvelgė į 

rožių krūmą, ant kurio žydėjo viena labai 

graži, raudona rožė. •

— Kaip tiktai dėl tavęs pražydo to

kia graži rožė. Aš nuskinsiu ją, pamerk

siu, ir pastatysiu čia ant stalįuko. Paeinu, 

si žirkles išėjo į darželį.

klaidas, tai turėtų suskalčiuo- kia mokėti vieną litą. Visi ki

Kuomet broliukas pamatė ją grįžtant 

su rože, pirmą sykį, po dviejų metų li

gos, jis nusišypsojo ir palengva pasikėlė.

— Duok man tą rožę, — pasakė ber
niukas, — noriu ja pasigerėti ir pakvė

puoti skaniu kvapu.

Sesutė įdėjo gėlę į jo rankutę ir pa

gelbėjo jam pagelti. Berniukas negalėjo 

atsigerėti rožės gražumu.

— Dieve, kaip graži toji gėlė, — ty- ] 

iiai prabilo, ir staiga jo veidejis persi- į 

mainė, pabalo ir jis užmigo amžinuoju 

miegu.
• • *

Sesutė paėmė rožę, įdėjo į gražią sti

klinę ir pastatė prie mažo karstelio. Ap

link karstelį buvo daug visokių gėiių, į 

kurias niekas nekreipė dėmesio. Paėmusi 

tą rožę, sesutė, jiakėlė, pabučiavo ir gai

li ašarėlė nukrito ant lapelių. Paskui j- 

dėjo į storą knygą ir sudžiovino.

Po daugelio metų toji sesutė tą rožę 

man padovanojo, nes ir jinai yra baigus 

savo gyveninio dienas. Tąją sudžiovintą 

rožę aš laikau kaipo brangią atmintį.

J Julija B. Medinienė

mo.y

Lietuva brangi šalelė,

Visados aš tavo!

Vis tik prie tavęs širdelė,

Tu tėvynė mano.
Kaip malohūs t«ie krašteliai,

Kulvos ir girelės!
O tyliai senovės rauda 
Nemuns giest bangelėms.

Kur žvelgiu, kur vaikštinėju,
Man visur nameliai!

Čia kaimeliai pagirėmis,

Ten žali laukeliai;

O kur dirb’ tik žnioneliai,

Ten skamba dainelės,

Net ir liūdno vargdienėlio 

Nuramin širdelę. Vidūnas

Tiesa ne tik y fa pati savaime, bet ji 

ir sukūrė visus daiktus. Tiesa — pati 

meile. Tiesa — pati išmintis, įgimtoji do

rybė, jungianti išorinį pasaulį su išvidi

niu, Konfucijus

Afrikoje, kur tik randasi ka

ta1 i kų lietuvių.

“Laivas” pusei metų $1.09, 

metams $2.00, bendrai su Ko

legijos Rėmėjų naryste $3.00.

“Laivas” tinkamiausia Ka
lėdinė bei Naujųjų Metų svei
kinimo dovanėlė netiktai A- 
raerikoje, bet ir Lietuvoje.

“Laivas” dažniausiai ir y- 

ra Lietuvon siunčiamas gimi

nėms ir prieteliams, kaipo ma

loniausia atmintis.

Tad užsisakykite sau ir ki

tiems “Laivą” nors vienam 

pusmečiui, o nebenorėsite nie

kuomet su juomi skirtis.

Rašykite:

“LAIVAS”
2334 Šo. Oakley Ave. 

CHICAGO, ILL.

Graži moteris patinka akiai, o gera 

širdžiai; viena esti gražiu daiktu, kita — 

brangenybė. Bonaparte
• * •

Graži moteris akims — rojus, sielai 

—• pragaras, o kišenei skaistykla.

• # •

Nelaikyk save gudresniu už kitus, o 

tegu tave kiti gudresniu laiko.

• * • •

Nesigėdyk savo paties apsirikimus a- 

titaisyti. 1 ,

• » •

Įgytas mokyklos diplomas yra bran

gus apsiaustas protui ir “figų lapas” 

kvailystei.

• * •

Dėl to, kad laikyti kas nors savo ran

kose, vyrui reikalinga stiprios rankos, mo

teriškei — gražios.

• » »

Mintys, kaip skrybėlis: tinka tik toms 

galvoms, su kurių matu sutampa.
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SOUTH SIDE
X Ketvirtadienį gruodžio 8' 

dieną. Panelės Švč. Nekalto 

'.Prasidėjimo įsakyta šventė, 

kurioje kiekvienas katalikas

j aiškiai išdėstė,- kaip gali tre-

įtininkai savo pavyzdžiu ir da- 

Įrbais' apaštalauti.

X Kunigų per 40 vai. at

laidus dvasiniam patarnavi

mui, be misijonieriaus ir vie-

privalo šv. Mišią išklausyti, kunigą, mažiau aekan-
taip kaip ir sekmadienį. Pa.|člu8: Vasiliauską >š Donorą,

■:»wi i....... H

'Banikalbėjhtias Jono sj Iiau-
'"■> .J, i

į jų atvaizdus pažįsti. O ar gy

venai su jais?

KAULAS: Istorija man pa
sako.

JONAS: Ot, jau ir kitą me-

tognmo ir parankumo dėliai 

šv. Kazimiero R. K. bažnyčio

je šv. Mišios toje šventėje bus: 

6, 8 ir 10 valandą. Po pasku

tiniųjų šv. Mišių palaimini

mas Švč. Sakramentu.

X Sekmadienis, gruodžio 11 

d., yra Vardo Jėzaus draugi-lagvstę pasakei. Skaitai ir ti
ki, kas yra parašyta, taigi ti-ijos ir bendrai vyrų diena, ku-

Abromaitį iš Braddock, Čepa- 

nanį iš Homestead, Pikutį iš 

Brightwood bei Library, Mi

šių iš Ellsworth, Urboną iš 

DuBois, Šimkevičių iš North 

Side Pgh., Vaišnorą iš AVest 

End Pittsburgh, Jurgutį iš 

Bridgeville, Šteigmaną iš You- 

ngstown, Oliio, ►Sadauską išDu seni-draugai: Jonas (ka- __ ~ . ............ ____ ,
alikas) ir Kaulas (bedievis) jkgjimas padaro žmogų ramiu Irioje visi vyrai eis bendrai j Esteri ]?a.ą G arstką^ir Mišią, 

jx> ilgų nesimatę mo j,. ]aisvu> nes nereik nei pi rš-j prie šv. Komunijos ir adoruossusitiko
betų ir pradėjo draugišką pa

sikalbėjimą:

JONAS: Sveikas gyvas,| akys mus apgauna.
Kaulai, kaip einasi? Senai mu-Į 
Ju besimatėme!

KAULAS: Sveikas, Jonai, 
iš labai daug turiu tau ką pa- 
lakvti: aš išmokau - laikraš- 
■ius skaityti; apsišviečiau, pa- 
načiau senovės tamsybes; at
radau kelią; suradau, kad tol
ybės nėra; kad (niekam nereik 
ikėti ir t. t.
JONAS: Kaulai, niekam ne- 

ikėdamas, kaip-gi gali apsiš
viesti?

R AULAS: Tai dar tu tebe
iki? Dar tebestovi tamsybėse?
JONAS: Kaulai, tikėjimas

įereiškia tamsybė.
KAULAS: Kaipgi ne! Tu 

iki į tuos daiktus, kurių nema
ni; tiki visiems, ką tau kiti 
lapasakoja.

JQNAS. Kaulai, ar i.Štikrų- 
ų tu taip kalbi, ar tik juokus 
iš manęs kreti ?

KAULAS: Tikrai sakau,
:ad niekam aš netikiu, ko 
lats nematau, negaliu palytėti 
avo pirštais ir ko negaliu tik
rai ištirti ir įrodyti.

JONAS: Drauge, Raidai, y- 
■a sunku ir varginga tau gy
venti ant svieto dėl to, kad nie 
:ani netiki.

KAULAS: Ne, tai yra ge

tais čiupinėti, nei akimis ma- į V. Jėzų Švč. Sakramente iš- 

tyti, nes dažnai ir pirštai ir,statytą per visą dieną. Vaka

re 7:30 vai., baigiant tą' šven

tą dieną, bus rožančius, pri

taikintas pamokslas ir palai

minimas Švč'. Sakramentu.

KAULAS: Nu, kaip gi gali 
pirštai ir akys mus apgauti?

JONAS: O gi paimk paukš-

fio plunksiu ir akmenį. Ak- ?;mon5s tose P»'™ldose skait-

niuo daug sunkesnis už plunk
sną, o įdėk į trubelę visiškai 
be oro: akmuo ir plunksna 
sykiu kris. Tai mokslininkai 
ištyrė. Arba paimk oksigeno 
ir liydrogeno; abu gazai yra 
nematomi, nei pirštais apčiuo
piami, o sudėk juos į krūvą, 
bus vanduo. Toliau paimk laz
dą įkišk į vandenį pakreipęs ir 
tiesi lazda atrodys kreiva.

iingai dalyvauja per ištisą die

ną. Maldininkij skaičius kas 

T.iėiiuo auga, didėja.

X Gruodžio 4 d. kun. Ka

zėnas pakrikštijo Jono ir O- 

nos Pomerių sūnų vardu Mag- 

nus-Jonas. Kun. Kazėnui dar 

esant Bridgeville, Pa., 1918 

m., jauni Pomeriai buvo jo pi

rmieji mokiniai prisirengiant 

prie Pirmosios šv. Komunijos. 

Matomai, jau tada, besimokin-

Štai, prištai ir akvs žmogų ap , , . , , ,. _ ,
J narni katekizmo, Jonukas tu

rėjo akį ant Onutės, o Onutė 

nedrąsiai Jonukui pamerkda-

gauna, o tikėjimas mus apšvie 
čia ir padaro žmogų laimingu 
ir ramiu. O dar, Kaulai, ar bu
vai Komoje? Afrikoje? To- 
kyo mieste?

R AULAS: Ne.
JONAS: Iš kurgi žinai, kad 

yra tokie kraštai ir miestai?

vo. Tas paaiškėjo ir tapo fa

ktu, kuomet pora metą atgal 

jiedu susirišo moterystės ry

šiu ir pradėjo naują, rimtą gv-

šek iš Pittsburgh, Koperą iš 

Ceeil ir Škripką iš Mt. Provi

dence. Tai dar niekad tiek 

daug kunigą nemačiau mūsų t 

bažnyčioje. Labai dėkingi esa

me savo klebonui, kurs tai]) 

rūpinasi mūsų gerove.

Reikia dar pažymėti, kad 

altoriai šįmet irgi be galo gra

žiai buvo papuošti gyvomis gė 

lėmis. Tai seserų Pranciškie- 

čių gabią rankelią darbas.

Negalima praleisti nep*ami- 

nėjus, kad ir mokyklos vaike

liu misijonierius neužmiršo — 

kasdien jiems paruošė labai 

gražias pamokas. Visi už tai 

iškilmingai pasižadėjo labiau 

V. Jėzą mylėti ir Jam uoliai 

tarnauti. Dieve duok, kad jų

jų pasiketinimas išsipildytų.

Užbaigos procesijoje ėjo ir 

mūsų sodalietės “Marijos Vai

kelių” draugijos mergaitės. 

Girdėjau, kad visoj draugijoj 

yra per virš 100, o procesijo-

Moderniškas
Pioneriavimas

ŠI KOMPANIJA pristato gazo ir elektros tarnavi
mą dėlei septyniolika apskričių susiduriant su Chi

eaga—plotas šešių tūkstančių ketvirtainių mylių, ku
rioje gyvena daugiau per milijoną žmonių.

Spręsdami šitą ypatingą dalį mūsų darbo, ši Kompani 
ja taip-gi veikia pioneriavimo gazo ir elektros prietaisų 
dėl namų. Surašąs šitų įtaisytų prietaisų yra ilgas ir 
įspūdingas. Jųjų tarpe randasi plaunamos mašinos, va
ndens šildytuvai, elektrikiniai valytojai, automatiški pe
čiai, šaldytuvai ir gazo šildomi pečiai.

Kas met nauji laikui taupyti prietaisai bus išbandyti. 
Šita Kompanija ir toliau juos bandys, padarys išbandy
mus dėlei jų pagerinimo, ir rekomenduos savo kostu
meriams tuos, kurie bus tinkamesni smagumui ir pa- 
rankumui dėl namų.

Public Service Company
OP NORTHERN ILLINOIS

venimą. Dabar gerasis Dievu- ’’e dalyvavo vos tik 33. (Stebi- 

lis juos apdovanojo sūneliu, nas kaičius). Įdomu, kas at- 

RAUIAS: Iš aprašymų ir Magnu_jonu. Vienatinis jau-'dtiko_ su kit_omis, kad nepa- 

nop motutės troškimas, tai kas s*ro(kh Turbūt, buvo busy 

jos sūnelis taptą kunigu, kaip ant kamnn ar ”

Keli ypatingi faktai apie šitą Kompaniją nėra taip gerai suprantami, 

kaip turėtų būti. (1) Ji yra grynai veikianti kompanija, ne po vado

vyste arba kontrole kitų kompanijų/ (2) Daugumas jos šėrininkų gy

vena arti — tai yra namiškis. (3) Visi viršininkai ir darbininkai gy

vena čionai. (4) Jos ateitis priklauso nuo išplėtimo ir sėkmių Žiemi

nės dalies Illinois.

žmonių kalbos.

JONAS: Taigi, pirmiau sa
kei, kad niekam! netiki, o da
bar jau pripažįsti tikėjimą. Ne 
reik nei važinėti ieškant tą 
miestų ir kraštų, kurių nema
tei, nei nečiupinėjei, o visgi ti
ki, kad jie yra. Dabar leisk 
man paklausti: kuomet išalks-

Chairman

■iausias gyvenimas. Jaučiuos ti ir nueini į restauraną, ar vai 

gai ką tau duoda, ko prašai ? 

KAULAS: Taip.

JONAS: Ar pats pasida

rai valgyti, ką?

KAULAS: Ne, virėjas 

ruošia. ,

aisvas, gyvenu be jokio rūpės 
•io. Tik nelaimė, kad tu, Jo- 
įai, dar tebesi tamsus ir gyve- 
)i vergijoje.

JONAS: Paklausyk, drau- 
)i. Kaip gi žmogus gali gyven- 
i be rūpesčio, laisvas būti ir 
amus, jei niekam netiki? Pir
mas dalykas, tai didžiausis me 
as tai]> kalbėti, nes tik tikėji- 
įas žmogui duoda ramybę ir 
aisvę.

KAULAS: Netiesa, negal 
uiti. Tikėjimas varžo žmogų.

JONAS: Paklausyk, Drau-,
je Kaulai. Kiekvienas, kuris/ikėJiino’ nes ne£ali bflti lais" 
iako, kad niekam netiki, yra’vas’ 3ei net^si tikėjimo. Jei 
i.elagis. Sakei man, kad ap-’i*ikėtV mun,fl visk4 Patais 
liŠvietei, kad gali laikraščius
paskaityti, o ar tiki, kas ten 
>a ra šyta?

KAULAS: Taip, ten viskas; varffingas ir
tiesa.

pa-

JONAS: Kaipgi gali valgy

ti, jeigu ne pats pasidarai?

KAULAS: Na, visgi ašį pa

sitikiu, kad nenorės manęs nu

nuodyti.

JONAS: Kaulai, taigi ir

JONIAS: Atsiprašau. Jeigu

kad jų buvęs mokytojas. Už- 

tad jam savo mokytojo ir va

rdą prie krikšto suteikė. Kri- 

kštynose.dalyvavo: jaunos šei

mynėlės tėveliai Mickūnai ir 

Pomeriai iš Traveskyn, Pa. 

Taipgi kūma Julijona Kampa, 

pora kaimynų ir vietiniai ku

nigai.
Te Aukščiausias palaimina 

Magną-Joną, kad užaugęs pa

siektų motutės troškimus.

Kūmas

ant kampų ar •’movies'e. 

Prastos iš jų “Marijos Vaike

lių ” narės, kad nepasirodo 

ten, kame kiekviena Marijos 

garbintoja turėjo būti. Gaila, 

kad mūsų vėjavaikės nemato 

reikalo dalyvauti rimtose pro

cesijose ir kituose sodaliečin 

darbuose.

X Pittsburgho provincijos 

kunigų susirinkimas lapkričio 

29 d. įvyko pas kun. Kazėną. 

Svarbesni nutarimai ir svars

tymai: Į pasauliečių apaštala

vimą traukti ne įik pavienius 

asmenis, bet grupes ir drau

gijas. Svarstyta užvesti radi-

IŠ N. C. C. M. SUSIVA
ŽIAVIMO

Su V. Medoniu, kuris var

gonininkauja Šv. Kazimiero 

parapijoje, Pittsburgh, Pa., bu

vyrai galėtų duoti didesnę ga

rbę Dievui čia, žemėje, ir gy

venti Kristaus paliktais pavyz

džiais.

vau išrinktas1 delegatu atsto- ±

Kun. Magnus J. Kazėnas y- 

; ra ne vien pasišventęs savo

______ iečiams, kad saugoti ją

vauli lietuvius N. C. C. M. (A- sie)as nn<) tamsybės žabanglJi
merikos Kymo Kataliką vyrą) u- vadovauja ir tau- 

susivažiavime, kuris buvo 

Schenley viešbuty, Pittsburgh. !^eįkįmui 

Pa., lapkričio 21 ir 22 dieno-

l tinimu lietuvią gyvenimui ir

SWEET’O ARBATA DEL 
KRAUJO

(Sweet’s Blood Tea)
Yra gamtos vaistas nuo Nevalgu- 
mo, Kepenų ir Kraujo Ligų. Gal
vos Skaudėjimo visokių Negalių 
Viduriuose. Od-os Ligų, Nervingu
mo, Reumatizmo. Geltonilgės, Be- 
kraujystės, Užsišaldymo, Influen
zos. Prarogiir.o Pilv^

Gvarantuojame kad juns patiks 
arba pinigus sugrąžinsime. Gauna
ma visur. Kaina 50 centų.

Reikalaukite musų free sample.
Swect -Mfg. Co.. 281 Oorbis SL, 

Pittsburgh, P*.

X Praeitą savaitę šv. Kazi

miero R. K. bažnyčioje užsi

baigė 40 valandų atlaidai, ku- jo pusvalandį katalikiškoje 

riuose dalyvavo žmonių mi- dvasioje. Pagaminimui planų 

nios ir naudojosi tomis nepa- ir ištyrimui viso Teikalo išri- 

prastomis Dievo malonėmis, ūkta komisija iš trijų kunigą: 

Daugelis pametė klaidingą gy- . Vaišnoro, Jurgučio ir Kazėno,

čia reik tikėjimo. Taip ir kiek- venimą, grįžo ant tiesos kelio. Sekantis susirinkimas įvyks 

vieniam žingsny žmogui reik Tai paveikė gražūs misijonie- 'gruodžio mėnesyje per šv. Ste- 

liaus Tėvo A. Petrausko pa- poną pas kun. Steponą Oepa- 

mokslai. juanį, Homestead, Pa.

Tose dienose per Tretininką

apčiupinėti ir akimis pamaty

ti, labai mažai mes težinotu- 

mėm. Gyvenimas būtų

neramus jeigu 

neturėtumėm tikėjimo, o y- 

pač į pasakymus teisingi]
ri, tai, ot, ir pamelavai. Sa- žmonių, kurie neturi prieŽas-

:ik

Kei, kad niekam netiki. Jei ti
ri Laikraščiams, tai gal tiki ir 
<ai kurioms knygoms, pav.,,
stori jai, kur aprašoma seno- • •
’čs Lietuviai, jos gyvenimas, 
nūsų didvyriai: kaip Kęstu-1 
is, Vytautas, Algirdas, Lietu
ms istorikai, kaip Daukantas, 
r tam panašini? Ar tiki, kad 

gyveno?
KAULAS: Taip, tikiu, net 

ų atvaizdus pažįstu.

JONAS: Tikrai tiki, ir net

.ne

mis.

Iš viso buvo šešios sesijos.

Būnant šiame sus-me mano 

galvoje kįlo mintis, argi tik-

Garbė ir šlovė Tau, Viešpa

tie.

Juozapas M. Rožėnas,
atstovas.

MT. PROVIDENCE, PA.

ties meluoti arba apgauti ir 
dar vadinamų autoritetingą 
žmonių, kurie privalo sakyti 
ir rašyti tiesą,

(Daugiau bus)

Kun. J. V.S.

rekolekcijas daug naujų narių 

prisirašė prie tretininkų nau- į

labai'^oko*s ’r aP’e padarė pro

fesiją. Dabar iš viso, kaip gi

rdėjau, mūsų parapijoje treti

ninkų bus apie 150 narių. Tai 

he galo graži ir ideali draugi

ja. Lengvai tas skaičius galė

tų pasidviguhinti, bet dar sto

ka drąsos. Mat, kaip klebonas 

sakė, tai kai kurie mano, kad 

Jretininkais tik tegali būti pa-

MOKYKLOS VAIKŲ 
REKOLEKCIJOS

Per 40 valandų atlaidus mo

kyklos vaikučiams buvo dvie

jų dienų rekolekcijos. Gražiai 

ir skaitlingai visi vaikučiai 

rinkosi, kad pasinaudotų šio

mis dvasinėmis malonėmis. 

Gerb. Tėvas Petrauskas gra-

žiais pamokinimais įdiegė vai- 
senę ir “bobelkos.” Bet tai kelių fiirdyse didesnę meilę

Skaitykite ir platinkite 
dienraštį “Draugą” ir 
remkite visus tuos pro 
fesionalus ir biznierius, 
kurie garsinasi jame.

neliesa. Šiandien kaip tik mu

ms reikia gyvą jauną smarkią 

tretininkų, ypač katalikiška-

prie Viešpaties Jėzaus Švč. 

Sakramente. Po pamokinimo 

visi sykiu padarė viešą Švč.

m„ veikime - pasanliežią a- s,kramento o<1ora<.iją. re r 
paštalavime. Tretininkai, tai . ,.
tiknansi pasauliečiai apašta- . , . ................
lai, tikri šv. Pranciškaus sekė- |visi vaiku^iai pnemė šv. 

jai. Juk Tėvas misijonierius ,muniją. M*
Ko-

Mattati

Mūsą delegacija atstovavo A-j tai kunigai ir vyskupai turi 

merikos Lietuvių Romos Ka-^oti katalikų priešus, mus 

talikų Federaciją, kuri nuolat Į siaučiančius čia, žemėj? Ar 

dirba Dievo garbei ir visų lie- Tnes, pasauliečiai, negalėtume 

tuvių katalikų Amerikoje la- jiems pagelbėti kovą vesti 

buL ’ i prieš tuos priešus? Neviens iŠ j Lapkričio 29 d., Šv. Pran-

t . imūsų, gal, paklaus: Kokią aš 'ciškaus Vienuolyno auklėtinės

r.m,ą kartą savo gyvenime a5!5vl,ntė „„paprastą šventę -
gavau progos dalyvaut, tokia- gn)ju BažnjHos ge. 'šv. PranciSkau, Sventę.

rovei, be to, kad užsimoku sa- ■ jjį^ąmos laisvos nuo kas- 

vo mokestį, sekmadieniais iŠ- dieninio darbo, jos dieną pra

klausau šv. Mišių, einu išpa- jeįtj0 siuvinėjimu, o pavakar? 

•zinties ir dažnai priimu šv. Įunj je(]0 pačiužinėjo. Ir nevie- 

Komuniją? Gali, žmogeli, mel- na guiagiai “pasiekė” ledą ir 

sti Atpirkėjo, kad Jis pašau-jpftr ]<eiįas dienas jo neužmir- 

i: įvorei,, i Vnr! 2 Mergaitė No. 10

me dideliame ir rimtame susi

rinkime, kuriame dalyvavo ne 

tiktai pasaulionys, bet ir ku

nigai, vyskupai (keturi vys

kupai ir apie 50 kunigų). At

stovai buvo iš visų Amerikos 

dalių: nuo Texas iki Massa- 

cbusetts, nuo Florida ir Geor

gia iki Minnesotos. Jų išvaiz

dos rodė, iš kokios dalies jie 

atvažiavo. Visi čionai atvyko, 

kad parodytų pasauliui, jog 

Amerikos Romos katalikai sa

vo širdyse turi gyvą tikėjimą 

ir Dievo meilę. Ir kas galėtą 

sakyti, kad tikėjimas yra už

šalęs Amerikos Romos katali

kų vyruose?

Is lietuvią kunigą dalyvavo 

mūsų gerb. kun. Magnus J. 

Kazėnas, kursai nepraleido

t • e
progos, kad pasinaudotų susi

važiavimu, kur buvo svarsto

ma, kokiais būdais katalikai

lj atverstų į tą tikėjimą, kurį g0 
jis (pasaulis) turi atmetęs!!
Mūsų laikų nedarbas, ištvirki

mas tarpe žmonių, nesantaika 

tarpe valstybių eina iš to, kad 

uasanlis Dievą pamiršo ir pra-1 

nėjo dievaičius garbinti. Mel- burgh’e pažįstamą, 

skitės tat, kad teisingumas grįžusį iš Lietuvos.

BRIDGEVILLE, PA.
X Aną dieną sutikau Pittc- 

nesenai

ant žemės grįžtą, nes tik mal
doje pasaulis gali ramumą ra- 
sti.

I.ai Visagalis įkvepia maldą

Tai kaip, Jonai, atrodo “se

nas k rajus”? — užklausiau 

“grinorio.”

— Materialiai, — atsakė Jo-

į mūsą girdis. Lai Dievas pa- Inas, — Lietuva progresuoja: 

deda mums atsiversti į Jį, nes 1 miestai puošiasi, kaimai kei- 

be Dievo pagalbos mes nieko čia savo išvaizdą, susisiekimas 

negalime nei veikti, nei pada- tobulėja, bet žmonią dvasia 

ryti. 1 (Tęsinys 4 pusi.)



4 DRAUGAS ketvirtadienis, gr. 8 d., 1931

,kuiii ir buvo išėję medžioti, rius turi jau 37. Bet malonu į nutarta sumažinti visiems 
zuikeliams kojų pašaudyti. Gi- būtų turėti dar daugiau. Vi-• klubo nariams pašalpą ligoje, 
įdėjau, visi “strielėiai“ gerai si rušykimės į skyrių irdidin-Į&is nutarimas įėjo į galę spa-. 

; laimėjo. 'kon. Ilių 1 d. 1932 metų. *
j X lapkr °7 d netikėt u te-j Valdyba nutarė per Naujus' Vietiniams nariams bus mo-

-------TT“ , . '' Pittiburghe Sv. Kaži- įMctus suruošti “Card Kurty” i ™'uitę $5.1X1 per C mt
(Tęsinys .s 3 pusi.) |ia-nyjli()ji, 4(, va)„n.,uIparap. svetainėj. 15 anksto!■>»«»» ir per kitus 6 mėnesius

didžiai prislėgta. Spauda su- ajauiUGM.. Kaip smagu, gražu nuoširdžiai kviečiame visus at- Į$2.5(). Nariai, gyvenantieji to- 
\ aižyta, draugijų susirinkimai if nialollUt kur vienos tauto.J silankyti ir paremti seseles
trukdomi, geiiausi tėvynės vai jnioUGS susirenka pagarbinti pranciškietes.

Vakarėlio vedėja bus Leo-

Pittsbur gho Lietu 
viii Žiluos

SVEIKATOS SKYRIUS
Šį skyrių tvarko ir prižiūri

Amerikos Lietuvių Daktarų Draugija

tikras funkcijas. Tas au|
] mas nesustoja ligi pat subrel 
dimo. Jeigu pasireiškia kok|

(Tęsinys ant 5 pusi.)

nai kemšami be teisino į katė- y. jGzaus švč. Sakramente, 
jimus. lautininkų valdžios jpar ^buvau matęs tiek daug 
sauvaliavimas peržengia jįnionią lankančių bažnyčią ir kadė j 
padorumo ribas. Žmonės Inu- adoruojančių V. Jėzų. Gražiau 
kia atmainos, kaip saulės pa- sj įspūdį padarė vyrai, kurie 
teuant. Jei ne riebiai apmoka- xaįp uoliai dalyvavo visose pa j 

mi karininkai, kurie Palaiko luaĮjoge abejo, ir pačiam 
dabartinę neteisėtą valdžią, klebonui kur kas maloniau da- 
Lictuva būtų senai nusikračiu jbuotis tarpe savo tautiečių, 
si Smetonos diktatūros. Esant savo žmonių. Kaip tai būtu 
tokiai nenormaliai padėeiai/gra£u> ka,j tuip būtų kiekvie- 
pasitaiko tenai juokingų ku- nojy vietoje ir kampelyje, kur

nienė, o jos pagelb. Bražins-

liau, už 15 mylių, pašalpos li
goje gaus $2.50 Į savaitę per 
6 mėnesius ir jver kitus G mė
nesius pusę, tai yra $1.25 į
savaite. Pomirtinė visiems na

DANTŲ IR BURNOS 
NORMALIEM A f.

Rašo I)r. K. Kliauga.

Beveik visiems mums yra 
kad kiekvienas indi-

I našumą) simetriją jų struk- 
cijoje (subūdavujime). Visos 
kūno funkcijos {veikimas) yra 
atliekamos mechcniškų stimu
lų (dilginimo) įtakoj ir kon 
trelėje. Jei šiuo žvilgsniu vis

Mai garėta Savolskienė, 
rast.

YOUNGSTOWN, OHIO

rijozų. Sykį, tūlius amerikietis lietuvių randasi. Kaip liū- 
vJ.jo su draugais į smuklę iš- 'dina, kad daugelyje mažų vie- į1 i

Youngstovvno lietuviai pro
gresuoja. Patylomis rengiasi 
įprie kažko tokio nepaprasto;

sigerti “valstybinės . Išmetęs lietuviai turi
vieną, kitą “burnelę ’ įsidrą- prje svetimtaučių, o kai ku 
sino ir pradėjo peikti vyriau- [neturi nei tokios laimės, 
sybę. Žakt, prie šono atsirado
policininkas ir rašo protokolą. 
— Ką tu čia “sanavabi...“ da- 

ruščiai riktelėjo Joe. 
Amerikoje susirinkę į

rai? - 
“Mes
i t

iiam lygiai mokania $1.00. 
Narių mokestis pasilieka

ta pati: 50 c. į mėnesį, o to
liau gyvenantiems nariams, 
už 15 mylių nuo Donorą, ne
reikės mokėti extra $1.00

kas eina tinkamai, tai organiz 
mas vystosi nonnališkai.

Bet pasitaiko visokių komp-

For COLDS, COUGHS
Sore throat, museular rhe 
matic aches & pains,apply Mua 
terole, the "counter-irritant^

žinoma,
vidualiai gyvenantis organiz
mas auga ir vystosi, kai pasie
kia pastovumo ir pribrendimo
laipsnį fiziškame gyvenime, likuotų (keblią) priežasčių,
Prie palankių išorinių ir vidų- kurios sutrukdo normalų orga- Į 
jinių apystovų organizme reiš nizmo besivystymą. Tame at- 

Tat, gerbiamieji nariai, ma- kiasi tendencija prie normališ-Į vėjyj įvyksta disharmonija 
lonėkite prisiųsti savo tikins kūmo. Vadinasi, turi tam tikrą (nevienodumas). Tai .gali į- 
adresus, nes nuo 1933 m., sau- formą kiekvienas gyvūnas, vykti dėl paveldėjimo arba 

Augimo ir vystymosi laiku, t. dėl netikusių gyvenimo ap-
konstitu- i v. tuo' laiku, kai organai for- linkybių. Vienok, nežiūrint, vi- 

1 niuo jasi, mes matome harmo-1 sų tų blogumų organizmas 
-Liet. Uk. Klubo F«W</&<i.ningunių (vienodumą) ir (jki- 'auga, vystosi ir atlieka tam

šeimininkės smarkiai su-!si'- ^nesio klubas išsiuntinės
bruzdo. (lai kokį žąsiną 

glaustis j. ,naUgs Kalėdoms, ar ką... Ži-

X Lapkr. 29 d. mūsų kle
bonas buvo Pittsburghe 40 va- 
lajidų atlaidų užbaigoj, Girdė
jau, atlaidų užbaiga buvo gra-

‘ Draugo“ Draugaszi.pikizę“ ne tik prezidentą
po velnių pasiunčianie, bet ii iinuroTfin m
patį Dievą iškoneveikiame iri HuMlOIlAIJi I Ai
niekas mums protokolo nėra- _______
šo.“ Policininkas sumišo, pa-j j,api<rį/.į0 13 (k, 2:30 popiet, 
lando ir dūmė pro duris, ne- Petro ir Pauliaus parap. 
pabaigęs piadėto (.laibo. Įšalėję susitvėrė liauja Šv. Pra 

šią vasarą “jaunalietuviai” ^ic'.škaus Rėmėjų kuopa. Į va- 
surengė Marijampolėje savo ldybą išrinkta: Leonienė A.— 
kongresą, į kurį pažadėjo at-1 pirmininke, Milūnienė K. — 
vkli p. Smetona. Paskirtų va- vieepirrn., Savolskienė M. — 
landą išeiną už miesto visi lašt., Bražinskaitė J, — vice-
kongreso dalyviai pasitikti įast., Bardzilauskienė Ona

kiekvienam nariui

nonia iš moterų sekretą ne- • 
taip lengva išgauti. Bet.kaip, 
kas nors paaiškės pasidalin
si ne naujiena su visais,

X. Praeitą savaitę mūsų kle
bonėlis buvo Pittsburghe 40 
valandų atlaiduose šv. Kazi
miero bažnyčioje. Laimingai 
linksmas sugrįžo. Turbūt, jo 
draugas kun. Kazėnas gerai 
priėmė ir pavaišino. Kaip kun. 
Kazėnas atsilankys s pas mus, 
mes ir jį pavaišinsime.

Tas Pats

valstybės galvą. Atpyška nuo!ižd., Kašelionienė R. ir Pos-
Kauno automobilis. Orkestras 
griežia sutikimo maišą. Ma
šina sustoja ir išlipa iš jos ne 
prezidentas, bet pora ministe- 
rių. Tuo pačiu laiku važiuoja 
pro šalį autobusu būrys uni
versiteto studentų ir šaukia:! 
“ne Smetona atvažiavo, bet 
maslionkos.“ Panašių “špo
sų“ pasitaiko Lietuvoje nugi
rsti ir savb akimis matyti gan 
dažnai, — užbaigė mano pa
žįstamas.

X Lapkričio 26 d. sotlalie- 
eių surengtas vakaras parapi
jos naudai sutraukė daug gra
žaus jaunimo. Visi padoriai 
pasilinksminę apie vidunaktį 
grįžo į namus patenkinti ir 
reikšdami norą, kad parapijos 
mergaitės dažniau rengtų pa
našias pramogas.

X Lapkričio 27 d. “Mari
jos Vaikelių“ draugijos narės 
nutarė nupirkti Kalėdoms eg
laites į bažnyčią ir papuošti 
“stainelę“ — crib. Vilimas

BENTLEY VILLE, PA.

DONORĄ, PA.
PRANEŠIMAS LIETUVIŲ 

UKESŲ KLUBO NARIAMS

Iš priežasties depresijos, 
klubas negali išmokėti pašal
pos ligoniams, kaip pirmiau

kevičienė A. — iždo globėjos.
Nutarta susirinkimus laikyt 

kas antrą sekmadieni kiekvie
no mėnesio, tuojau po sumos Į buvo mokama. Tad pusmeti- 
parap. svetainėj. Narių skv-! nio mėnesinių susirinkimų

KAZIMIERAS JONAITIS
Mirė gruodžio G d., 1932 m., 11:00 vai. vak. 20 metų 

amžiaus. Gimęs Chicagoje, Dievo Apveizdos parap.
Paliko dideliame nuliūdime motiną Aleksandrą Jo

naitienę, po tėvais Vaitkus, tėvą Antaną, seserį Oną, 
brolį Vincentą ir brolienę Emiliją Jonaitienę, krikšto 
motiną Barborą Janšauskienę, krikšto tėvą Juozapų 
La Pinską, dėdę Petrą Vaitkų ir gimines bei draugus.

Kūnas pašarvotas 6743 S. Rock\vell St. Grovehill 
2771. Laidotuvės įvyks subatoj, gruodžio 10 d., iš na
mų 9 vai. bus atlydėtas į Gimimo Panelės Šv. parap. 
bažnyčią, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų Ims nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines. Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, drau
gus-ges ir pažystamus-nins dalyvauti šiose laidotuvėse.

'Nuliūdę: Motina, Tėvas, Sesuo, Brolis, Brolienė, 

Krikšto Tėvai, Dėdė, Giminės ir Draugai.

Laidotuvėms patarnauja graborius J. J. Bagdonas, 

2506 \V. G3rd St., Republic 3100—3101.

Obalsis
“DRAUGO” KONTESTININKŲ

šių metų Kontestininkai smarkiai darbuojasi, kad išplatinti 
“Draugą.-’ Jie aplankys kiekvieną lietuvių šeimyną jųjų kolonijose 
užrašinėjami “Draugą.“ Nepamirškime, kad ‘Draugas’’ yra vienin
telis lietuvių katalikų dienraštis Amerikoje, ir turėtų būti skaitomas 
visų lietuvių. Kontestininkų šitam dideliam darbui turime daug, bet 
norintieji dar gali įstoti. Kuo daugiau bus kontestininkų, tuo dides
nės bus pasekmės.

Kontestininkams yra skiriamos sekančios dovanos:
I. Laivakortė ir Geležinkelio tikietas į Lietuvą ir atgal arba 

$2C0.00 ūži nemažiau kaip 3,000,000 balsų.
II. Kelionės ir automobiliaus išlaidos iš Chicagos per Pittsburgh, 

Mount Providence (aplankant Šv. Pranciškaus Seserų Vienuolyną) 
Washington, Philadelphia, (Aplankant Šv. Kazimiero Seserų naują 
mokslo įstaigą,) 'New York, Waterbury, Hartford, Thompson, Conn. 
(aplankant šv. Marijos Kolegiją,) Worcester, Boston, Quebec, Mont
real, Toronto, Detroit ir atgal į Chicagą arba $100.00 už nemažiau? 
kaip 2,000,000 balsų.

III. Tik automobiliaus Ekskursijos išlaidos per 2-roje dovanoje 
’ minėtas vietas arba $50.00 už nemažiau kaip 1,000,000 balsų.

IV. Radio arba $20.00 už nemažiau kaip 500,000 balsų.
V. Laikrodėlis arba $10.00 už nemažiau kaip 300.000 balsų.
VI. Įvairios dovanos suskirstytos sulig Kontestininkų nuopelnų.
PASTABA: Pirmą dovaną gaus tik vienas. Kiti pasiekę 3,000,000

balsų gaus $150.00. Antrą, trečią, ketvirtą ir penktą gaus visi, kurie 
pasieks pažymėtą skaičių balsų.

Kontestininkų galutinas tikslas — 
gauti 25,000 naujų skaitytojų.

VISADA
UŽMIRŠTA

Ar žinot, kodėl jos ne
mėgo? JI pati nežinojo. 
Jos blogas kvapas buvo 
priežastim, nes blogo kva
po niekas nemėgsta. Vie
nok visi tą. gali pašalinti. 
Gargaliuok su Listerine ir 
tas atliks kas reikia. Var
tok kasdien. Bandymai ro
do, kad šis vaistas atlieka 
greit, ko kiti vaistai ne
padaro per 4 dienas.

LAŠI BERT PHARMACAL 

COMPANY

St. Louis, Mo.

LISTERIN
promptly ends edors ordinaru 
antisepties can’t hide ln 4 dayi

Eat this fine 
cheese food

P
oftener!

AA. + "f
(tRIPlE tll

Nedyvat, kad milijonai mė
gsta Kraft Velveeta . .. užsi
tepti, atsipiautl, virti su juo.

Minkštas, patraukiantis sko 
nis nuo seno Cheddar sūrio. 
Varškus, kaip pienas. Užtvir
tintas Almertcan Medical As
sociation. Užsipelnija aukštą 
maltingumo ratą plius, pilus, 
plius. Gauk kitą pakečių nuo 
grocerninko šiandien.

KRAFT

’X Kadangi liedarbė dar te- 
besiaucia, tai ir žmonės po 
mūsų kaimelį ir apylinkę la
bai nuliūdę, nusiminę... Šią 
savaitę visus registruoja ir 
nieks nežino kokiam tikslui — 
sakoma, kad visi gausią ‘statė 
job’, kiti šį-tą, bet tikrų žinių 
nėr. Tik ateitis parodys, kas 
iš to registravimo išeis.

X Tai nors viena, ačiū Die
vui, savaitė praėjo be jokios 
nelaimės tarpe lietuvių. Iki 
šiol taį kas savaitė vis kas 
nors nelaimingo atsitikdavo 
Duok Dieve, kad giltinė pas 
mus taip dažnai nesilankytų.

X Lapkr. 24 d. pas mūsą 
kleboną kun. Mišių svečiavo
si kun. Tikutis su kun. gkrip-

r’s uncle

TlkA^.?
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Ketvirtadienis, gr. 8 d., 1932 DRAUGAS

Sveikatos Skyrius į
DANTŲ IR BURNOS 

NORMALUMAI

(Tęsinys iš 4 pusi.)

funkcijas. Žandų ir kaklo rau
menys taip jMit veikia sutarti- 

j nai su nonnališka okluzija. / 
Okluzija turi didelės įtakos 

net ir į visos galvos formą. 
Kada okluzija yra nonnališka, 
lai ir galvos išvaizda, ypatin-

nors nukrypimų, tai ir jie juo gai veido, neturi didelių truku- 
tolyn, tuo darosi aiškesni, jei-1 mų, —dantys, žandikauliai nė- kontroliuoja.

Štai čia mes ir susiduriame 
su speeiale mokslo šaka, kuri 
yra žinoma kaipti orthodontia. 
Orthodontia yra specialė den- 
tisterijos mokslo šaka, kurios 
tikslas vra tirti normalius ir 
nenormalius reiškinius ir tas 
jėgas, kurios

CH’CAGOJE
MIRK K. JONAITIS

DAKTARA

DR. ATKOČIŪNAS

gu nebandoma tam laiku už
kirsti kelias. Vadinasi, jeigu 
nieko nedaroma, kad tuos nu
krypimus nuo normališkumo 
pasalinti arba bent sustabdyti.

Šį kartą išimtinai kalbame 
apie burnos aparato nenorma
lumus arba malokluziją. Kuo
met burnos aparatas vystosi 
normaliai ir tinkamai, tai tas 
reiškinys vadinama normališ- 
ka dantų okluzija. Sakysime, 
normaliame stovyje žandų ir 
dantų okluzija reiškiasi seka
mu būdu: dantys žanduose 
pradeda augti tam tikroj vie
toj ir tam tikru laiku. Reiškia, 
jie turi pasirodyti tada, kai 
žmogus (tiksliau sakant, vai
kas) sulaukia tam tikro am
žiaus. Be to, apatinio žando 
dantys okluzuojasi atitinkamai 
su viršutinio žando dantimis 
ir atlieka visas reikalingas

ra išsikraipę ir tt. Pažinti 
tuos nenormalumus nėra taip 
jau labai sunku. Žinoma, kar
tais gali būti tokių atsitikimų, 
kada nustatyti normalumą tie
siog nėra galima.

Tuo būdu galima sakyti, 
jog okluzija reiškia normalų 
burnos besivystimą. Kuomet 
laike vystimosi pasireiškia 
nukrypimų ir trūkumų, tai 
tas reiškinys vadinama dantų 
nualokluzija. Visokios rūšies 
veido, žandų. ir dantų nenor
malumai įvyksta jaunystėje. 
Vadinasi besiformavimo ir Iš
sivystymo metais. Mat, tuo 
laiku kaulai ir kiti kūno audi
niai yra būdavojami. Veikia
moji jėga tada labiausiai pa
sireiškia. Žmogaus’ kūno atž
vilgiu ta jėga gali būti teigia
ma arba neigiama. Kada ji 
veikia neigiamai, tai mes ir

1446 So. 
Utar.

m.
DENTISTAS 

49th Ct. Cicero,
Ketv. ir rėti,y domiu 

10 — 9 vai.
SI47 S. Halsted St. Chicago

SU- Paned., Sered. ir Subat. 2 — V vai.

Marąuette Park. — Gruod
žio 6 d. mirė plačiai žinomas 

tuos reiškinius Kazimieras Jonaitis, vos 
Suprantamas laukęs 2(1 metų amžiaus, 

daiktas, to mokslo uždavinys Jonaitis yra baigęs Šv.
yra atsteigti normales lunkei-, Kazimiero pradžios mokyklą 
jas ir atitaisyti veido ir dan- ir TJndblom aukštesnę mokyk-1 
tų nenormalumus arba iškry- Buvo Uohls Vyčių veikėjas' 
pimus. j įr sėkmingas biznierius, pla

čią bus labai įdomu pašte- Žini žinomas visoje apylinkėje,
bėti tas faktas, kad burnos 
aparato iškrypimai paprastai 
yra tik fiziško pobūdžio. Ta
čiau, tai žymiame laipsnyje

taip pat ir Joliet, III.

Visi K. Jonaičio giminės, 
<1 raugai, pažįstamieji apgaile
stauja netekę pavyzdingo jau-

prisideda prie įvairių kūno nikaičio.
nesveikumų. Daugiau to, tie Į Amžiną atilsį, duok jo sie- 
nenormalumai dažnai veikia lai, Viešpatie. Rap.
žmogaus protą bei jo cliarak-
terp Mums dažnai pasitaiko Marąuette Park. — Gim. P.
matyti vaikus su iškraipytais Sv. didžiojo choro priešmetinis 
dantimis bei žandakauliais. * susirinkimas įvyks ketvirla- 
Suprantanias daiktas, jie daro 'uienį, gruodžio 8 d.> 8 vai. va
lakai blogą įspūdį. Jie nėra kare, parapijos svetainėje. Su- 
mėgiami ir iš ją kiti vaikai 'sirinkimas vra svarbus. Bus 
juokiasi. Kadangi vaikai pap- renkama valdyba ateinantiems 
rastai yra labai jautrūs, tui metama. Choristai ir choristės 
jie visa tai skaudžiai jaučia, prašomi skaitlingai ir laiku

kramtymo ir kitokio pobūdžio turime visokių nenormalumų.

G R A B O R I A I:

Visa tai juos labai slegia ir 
jie pradeda šalintis nuo kitų. 
l’as juos gali Išsivystyti net 
isterija.

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

LACHAVICH 
IR SONUS

Prie pabaigos tenka pasaky
ti, jog burnos aparato iškry
pimai gali atsirasti ir kaipo

Phone Boulevard 7041

DR. C. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Ave.
Arti 4 Tth Street

Tel. Canal <122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavllt St.) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
Nuo 1 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti

Boulevard 7889
Res. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 10 ryto Iki 8 vakare

Tel. Cicero 1260

DR. GUSSEN
X—RAY

LIETUVIS DENTISTAS 
Vai.; kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 

susirinkti. _ .... valandai vakare
Nedėliomis ir Seredomis susitarus

Ieva Lukošiūte, rašt. 4847 YV. 14th St. Cicero, III.

LIETUVIŲ RADIJO 
VALANDA

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTAS 

: Utarninkais. Ketvergais lr 8ubatomia 
2420 W. Mar u ue, te H«t. arti Uostom 

malonu 1 Ave. Pbone Hemlock 7S28
Panedėltnls, Seredomis h- Pėtnyčiomis 

buvo pasiklausyti gražių dai-1 »«»i *>- •’*»**<

LIETUVIS GRABORIUSLaidotuvėms patar
nauju geriausia ir PaUrnauju laidotuvėse kuoplgiausia. 
pigiau negu kiti co- Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
dėl. kad priklausau
prie grabų išdirbys- 
tėa.

OFISAS
66 8 West 18 Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS

3238 S. Halsted St.
Tel. Victory 4088
— M----------

meldžiu atsišaukti, 
darbu busite užganėdinti.

Tel. RooMvelt 1616 arba 1516
2314 W. 23rd PL, Chicago

Tel. LAFAYETTE 3067

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS

X-SP1ND(JLIAI
3051 W. 43rd St.

(Prie Archer Ave. netoli Kedsle) 
Valandos: nuo 2 iki 8 vai. vakaro 
Seredomis lr nedėliotai* pagal

sutartie*

Ofiaaa Tsl Grovehill (817
Rea 67 37 S. Arteslan Ave.

TeL Grovehill 0617

DR. J- J. SIMONAITIS
GYDTTOJAS IR CHIRURGAS 

>633 W*st Marųuetta Road 
TaL: 1-6 tr T-l P. M- Ket 1-11 A.U. 

Nedėlioj susi tara*

| Office Phone 
Į Prospect 1028

Res. and Office 
2 359 So. Leavltt St

Canal 0786

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN AND SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS:

S to 4 and 7 to 1 P. lf. 
Sunday by Appointment

HEMLOCK 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2429 West Marąuette Road 

VALANDOS:
9 Iki 12 ryto. 7 lld 9 vakare 

ntam. tv Ketv. vak. pescal sutarti

TEL. LAFAYETTE 7650

DR. F. G. WINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas 

4140 Archer Ave.
Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Res. 2136 W. 24th St.
TEL. CANAL 0402

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED
b" 

STREET

Residencija 6600 So. Artesian Ave.

Valandos: 11 
6 iki

ryto iki 4 po pietų 
8:30 vakare

Tsl. Lafeyetts 6791

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: t Iki 6 po pietų. 7 Iki 9 vak. 
Office: 4459 S. California Avo. 

Nedėlioja pagal Sutarti

Ofiso: Tel. Victory 6893
Rez.: Tel. Drexel 9191

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas odos ligą ir 
venerišką ligą

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas 3Ist Street 

Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4. 7—9 v. v. 
Nedėliomis lr šventadieniais 10—13

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
Visuomet sąžiningas ir 
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18th STREET

Tel. Roosevelt 7532

l’lione Canal 6122
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West 22nd Street
Valandos: 1—3 lr 7—8 vak. 

Seredomis ir nedėliomis pagal sutartj 
REZIDENCIJA:

6628 So. Richmond Street
Telefonas Republic 7868

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterą ir Vaiką ligą 

Specialistė
4145 ARCHER AVE.

Ofiso TeL LAFAYETTE 7337

| Oflao vai kiekvienų dienų nuo • lld 
Į 12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
'nue 4 iki 8 vaL vakare Ltarninkai* 
lr Ketvergala.

Rei. Tel. Hyde Park 3395

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE 
Teh Virginia 0036

Pereiti} sekmadienį 
ivo pasiklausyti gri 

paseka kokios nors ligos jau- Jų įr muzikos iš stoties WCFL' 
nystėj. Tačiau reikia pasakv-inuo 1 iki 2 vai. po pietų. Kei
ti, j°g orthodontia mokslas dėjai šių gražių radijo prog- 
šiandien jau yra tiek pažengęs ramų — Jos. F. Budriko kor-, 

1 pirmyn, jog gali tuos burnos poracija deda pastangų, kad 
kas sekmadienį duotų klausy- 

malumus atitaisyti. Bet tai tojams tikrus koncertus. Taip
1439 B. 49 Court, Cicero, DL. aparato iškrypimus ir nenor-

nrrwr ro/i»inn h tv j . •TEI* CICERO IMT

turi būti daroma tuojau, kaip buvo ir pereitą sekmadienį. 
Telefonas Yards 1188 | tie nenormalumai pasireiš- Teko gėrėtis dainavimu mū

sų didžiulio Vyčių “Dainos” 
choro, po vadovyste Saurio. 
Jo rinktinės ir gražios dainos, 
ypatingai gerai ir harmonin
gai sudainuotos, darė gilų į- 
spūdį. Taipgi buvo geri so
listai su K. I’aŽersku prieša
kyj-

Šaunus Budriko radijo or
kestras, [to vadovyste M. Juo
zavito, palinksmino visus šau
nia muzika. Bendrai, Budriko 
krautuvės duodami radijo pro 
gramai pasižymi rimtu turiniu 
ir gražiomis dainomis.

Beje. pranešta, kad dabar 
prieš Kalėdas Budriko krau
tuvė turi nupiginus kainas 
ant radijų, rakandų ir kito
kių dalykų. Vertėtų tokia pro
ga pasinaudoti. Z.

STANLEY P. MAŽEIKA kia
Graborius ir Balsamuotojas 
Turiu automubilias visokiems 
reikalams. Kaina prieinama.
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, UI.

Tel. Republic 2266

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS 

2403 W. 63rd STREET

DR. J. MOCKUS
DENTISTAS 

3401 S. Halsted Street
Telefonas Yards 3557 

X-SPINDULIAI

DR. MAKGEIUO

PRANEŠIMAS
Persikėliau į erdvesnę lr paioges.ię

| ~ vietų
I S»25 SO. HALSTED ST.
Vai.: nuo 10 ryto iki 2 po pietų ir 

nuo 6 iki 8 vakare 
Šventadieniais nuo 10 iki 12 

Phone BOULEVARD 8483

I. J. ZOLP
ORABORIUI Ik LAtDOTUVlIJVkDkSAS

1660 WEST 46th STREET 
Kampu 66th lr Paulina M*.

Tel. Boulevard 6111-8611

Nuliudlmo valandoje kreipkitės 
orio manęs. patarnausiu simpatiš
kai,, mandagiai, gerai ir pigiau negu 
citur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

GARSINKINTES
“DRAUGE”

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsą įstaigą iš bile kokios miesto dalies. 
"Reikalui esant, mūsą automobilius atvažiuos į j ūsą 

namus ir atveš į mūsą įstaigą, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimą grabą ir kitą reikmeną ir už tą 
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvią graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimą sn ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Ketnrios Modemiškos Koplyčios 
Dėl flermeną. Palaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip- 
■ittt kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis OflsA*

4605^07 South Hermitage Avenue 
Visi Telefonai; VAROS 1741 ir 1742

PETRONELA 
. SUBAITIENĖ

Mirė Gruodžio 4, 1932, 3:40 ry
te, 32 metų amžiaus.

Kilo iš Gaurių parap., Pašul- 
tinio kalino. Amerikoje išgyve
no 19 metų.

Paliko dideliame nuliudime 
motinų Kotrinų Atkočaitienę, 
vyrų Vladislovų, dukterj Dorė
nų ir sūnų Richardų,, tetas, 5 
puseseres ir du pusbroliu.

Kūnas pašarvotas 1619 S. 48 
Ct.

Laidotuvės j vyks Penktadie
nyje .Gruodžio 9, iš namų 8 
vai. bus atlydėta j Sv. Antano 
parap. bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sulų. Po pumaldų bus nu
lydėta j Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimine.!, draugus Ir pažystamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nubudę .Motina, Vyras, l>uk- 
fė, -Nnrtns ir Giminės.

I-iidotuvėse patarnauja grab. 
Butkus Co. Canal 3161.

AKIŲ GYDYTOJAI)

DR. VAITUSH, OPT.

Tel. CICERO 294

SYREVVICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas Dutarnavlma* 
Salimas už 06.00 

KOPLYČIA DYKAI 
1344 S. 50th AveM Cicero, Tn.

1. J. BAGDONAS
. Laidotuvėms patarnauja man
dagiai, simpatiškai ir labai pi- 

Įgidi. Liūdnoje/valandoje pa
jaukite

Republic 3100

2506 W. 63N Str.

A. f A
TEKLĖ GL’NEVIČIENĖ

IPia tėvais AYMbečMtltė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gi n ►džio 7 d., 10:50 vai. ryto. 
1932 m., sula skas ptimnižiaffit. 
Gimė Žetžmarių parap., Kar- 
taunlkų kaime. K,rakių apskr. 
Amerikoje Išgyveno 24 metus.

Paliko didžiame nuliudime 
sūnų Vincentų 21 met^ų, dak- 
terj Stelių 13 metų, brolj Ig
nacų Ambrozų, pusseserę Ma
rijonų Ambrozienę, švogerį Ma- 
rcellų Astrauskų ir švogerkų 
Johanų. Svogerj Jurgj Ure<-k) lr 
švogerkų Uršulę, ir gimines; 
Lietuvoj 2 seseris ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
40 4 6 So. Maple\vood Ave. Lai
dotuvės jvyks Subatoj, gruodžio 
10 d., 8 vai. ryto iš namų Į
Nekalto Pras. Panelės šv. pa
rapijos bažnyčių, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už ve
lionės sielų, o iš ten bus nuly
dėtu j Jtv. Kazimiero kapines.

Visi /o. a. Teklės Genevlčle- 
nės giminės, draugai Ir pažys
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir apteik
ti jai paskutlnj patarnavlfcių ir 
atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame: Kimus, Dil- 
keė. Broli-. Pusseserė. ffvftgc- 
rlul, Švogcrkos ir Giminės.

leidot u vėvte patumanjn gra
borius M. Skudas. Telefonas 
Koo*. 7533.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų J tempimų, kuri* 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
.valgimo, akių aptemmlo, nervuotu- 
no, skaudamų akių karšt). Nuimu 
jataractua. Atitaisau trumpų regyste 
ir tolimų regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuos* 
•įsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančių mažiau- 
uas klaldaa.

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 19 ryto Iki S vaka
re. Nedėliomis pagal sutartj. 
KREIVAS AKIS ATITAISO j TRUM 
?A Laiką au nauju išradimu. 
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos
be akinių. Dabar kainos perpus pi
gesnės, negu buvo. Musų kainos pi
gesnės, kaip kitų.

4712 S. ASHLAND AVE. 
Teh Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

BR. 6. SERNER
LIETUVIS AKIU 8PCIAUSTAH

O finas ir Akinių Dirbtuvė

756 WEST 35th STREET
Kampas Halsted St. 

Valandos: nuo 10—4: nuo 6—S
Nedaliomis: ftuo 10 IM !*•

DR. M. T. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFISAS
4645 S. ASHLAND AVE.,

Ofiso valandos; nuo 2 iki 4 lr nuo 
6 Iki 8 vai. vak. Nedėliomis pagal 

sutartj
Ofiso Tel.: Boulevard 7H2O 
barnų Tet.: Prospect 1930

Tel. Lafayette 1016

DR. F. J. LOWNIK
Gydytojas ir Chirurgas 

1800 WEST 47th STREET

Tel. Grovehill 1696

DR. A. L. YUŠKA
OYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Vai.: 9-11 ryto 2-4 tr 7-9 vak. 

Seredomis po pietų lr Nedėldieniais 
tik susitarus

2423 W. MARQUETTB ROAD

Rea Phone 
Englewood <641 
Wentworth 8009

Office Photae 
Wentworth 100»

DR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

6558 S. HALSTED STREET
Vai.: 3-4 lr 7-3 vai. vakare

PHONE GROVEHILL 0027 
Valandos: 2-4; 7-9 P. M.

Trečiadieniais ii sekmad. susitarus

DR. J. W. KAŪZEWICK
• Lietuvis Gydytojas Lr Chirurgas 

6869 SO. VVESTĘRN AVE.
Chicago, III.

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas

4631 SO. ASHLAND AVE.
Tel. Yards 0994 

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
VALANDOS:

Nuo 10 Iki 12 dienų 
Nuo 2 iki I po pietų 
Nuo 7 Iki 9 vakare 
Nedai, nuo 10 Iki 13 dienų

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 60. ASHLAND AVK.
SPECIJALISTAS

Pttorų, Moterų lr Vytų Ligų 
Vai.: ryto nuo 19—13 nuo 3—4 po 

pietų: 7—3:89 vai. vakarų.
Nedėliomis 19 Iki 13 

Telefonas Midway 2880

A. L. DAVIDONIS, M. D,
4910 SO. MICHIGĄN AVENUE 

Tel. Kenvvood 6107
Valardos:

Nuo 9 Iki 11 valandai ryte.
Nuo 6 iki 8 vaiaidai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Ofiso Tel. Victory 8687
Of. ir Rez. TeL Hemlock 3876

DR. j. P. POŠKA i
3133 S. HALSTED STREET

Antras ofisas Ir rezidencija
6504 SO. ARTESIAN AVE.
Ofiso vai.: nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. vai.: nuo 8-6 po 
{riet Utarn. lr Subat. nuo 8-6 vak. 

Šventadieniais pagal sutarimų.

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stefai t 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgą* 

6558 S. HALSTED STREET 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare.

Ofiso lr Rea TeL Boulevard 691

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

Ofiso vak: auo 1-*, i 8:60-61
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CHICAGOJE
į karu atmokėti visą skobi už

------------------------------ i kambario įrengimą.

Bridgeport. — Ateinantį se-i į komisiją įeina Šios sąjun- 

kmadienį gruodžio 11 d. Kv.Igįetės: Sriubienė, Stašaitienė, 

Jurgio parap. bažnyčioj su is-;\|. Vaičiūnienė, Maskolaitienė, 

kilminga suma ir įspūdinga j jęrokž.dienė, Statkienė, Sriup- 
proeesija prasidės 40 valandų !gįen^ Čepulienė, Paukštienė, 

gtiaidai. Apie tai buvo pa*-įBudrikienė, Dobravalskienė, 

\elbta iš sakyklos praėjusį se-pjįekeliūnienė, Žagūnienė ir 

V.madienį. Per šiuos atlaidus (5fartįnkįenė net iš Melrose pa- 

daug darbuosis gerb. misijo-jrk0. Komisija didelė, tat gali- 

iderius tėvas Alfonsas Kuzlau-1nia tikėtis gerų sėkmių. Kur 

fkas pranciškonas. Atlaidų koks bus vakaras, vėliau 

proga jis įrašinės į įvairias'|)US paskelbta. \

ATLAIDAI

Sekančiu numeriu išpildyta: SURAŠTNĖS GYVULIUS
trio p-lių E. Kegovičiutės, O. -------------------------------

Navickaitės ir O. Katauskai- Klaipėdos krašto direktori- 

tės. Padainavo labai gražiai: ja paskelbė, kad gruodžio mė- 

“ Kaipgi gražus gražus” ir nesi būsiąs gyvulių surašinė- 

“Kur banguoja Nemunėlis.” jimas — suskaitymas. Gauto- 

Akompanavo p-lė Ivaškevičių-^ ios žinios bus naudojamos 

tė. statistikai. Kartu bus suskai-

Tarpe kitų svečių teko ma- tyta kiek nuo 1931 met. gruo- 

tyti p. irp. Pieržinskai, daini- džio mėn. 1 d. iki 1932 met. 

ninkai p. Pažerskiai ir p. Čia- lapkričio men. 30 d. paskers-

.Luekies išdirbėjai nepasiteii-į žalumoj retai švelni ir leng-tos cigaretuose, ir jų nesiran- 

jkina vien davimu pačios tabu- jva. Jūsų Lucky Strike nesira- da jūsų Lucky Strike, 

ko grietinės rūkytojams, nes nda žalio tabako, nes šio po

čia jie tik pradeda — kur pa

prastų eigaretų išdirbėjai su

stoja.

Po to, kaip šis naminis ir 

turku tabakas vra tinkamai

pabiraus cigareto tabakas y- 

ra spragintas.

Spraginimo procesas buvo 

išrastas išimtinai dėl Lucky 

Strike ir iš priežasties to, tik

[pasendintas ir išnokintas, yra jLuckies duoda jūsų gerklei ap 

perleidžiamas per spraginimo saugą, kurią suteikia garsus

brostvas, suteiks paaiškinimų 

ir noringiems pašventins reli-

Pasiklausius visokių prane 

Šimų matėsi, kad sąjungietės

pas. Taip-pat “Draugo” va-

* t
jaus narys p. V. Stancikas. 

Dainininkai: Pieržinskienė, i

ta gyvulių savo reikalams.

NUSISKUNDŽIA ŽVEJYBA
Pažarskis, p. Čiapas padai-1 . žve« '„la"R kas aU’
nava po kelias daineles. Padai Lui šit na t /.vėjy.

nuota laimi gražiai, nes pub-

lika kėlė didžiausias ovacijas 

ir iššaukė net po kelis sykius

ginkis daiktus. Tais gerb. mi- npfikvity turi didelių norų da- 1 scenon- 

Fijonieriaus patarnavimais ga-,rbuotįs. per ištisus pereitus! Taip-gi rosekroselandietė p. Vai-

li naudotis ne vien Šv. Jurgio'rneįus vįgį apskr. susirinkimai1 ^kauskienė su savo trimis, 

parap. parapijonai, bet ir iš puvo graž,-bS> malonūs, ramūs, mergaitėmis išpildė kelis nu- 

kitur atvykusieji. <į,-ų į0 |)UV0 lengva ir valdybai merius. Ponia Vaicekauskienė

darbuotis. Nebūta jokių ipiė- skambino pijanu, viena nier- 

tidėjinių nei ant valdybos, nei

ant atstovių. Tai, priėjus rin

kimui naujos valdybos, veik

IŠ MOTERŲ SĄJUNGOS 
CHICAGOS APSKRITIES 

SUS-MO

M. S. Ch. Apskritis prieš-' 

metini susirinkimą laikė lapk. 

’27 d., Šv. Antano parapijos 

svetainėj, Ciceroj. Į sus-mą at- 

Ftovių suvažiavo iš šių kuopų: 

2, 3, 4, 20, 21, 55, 60 ir 67.

procesą, kuris įima vartojimą 

ir ultra-violetinių spindulių.

valymo procesas. Vien tik Lu

ckies turi tikrą lengvumą, ku-

Lucky Strike išdirbėjai pripa- rį priduoda spraginimas. Pa

žįsta tiesą', jog Gamta savo lias, aštrus tabakas neturi vie-

ba menkesnė negu pereitais 

metais. Kai kurių žvejų gau- 

, tas iš žūklės pelnas nepaden

gia nė išlaidų^ Žvejybą ypač 

trukdo audros ir pakilęs van

duo.

MAŽIAU BEVALGO BAL
TOS DUONOS

Lastaruoju laiku pastebimas

gaitė griežė smuiką, kita kler- ,
e • . . .. . „ .tas reiškinys, kad Kaune žy-
netu, gi trečioji pati mažo- ni:aį niažiau imama suvartoti 

ji (vos 6 metų) netik labai gra ,laltos ()<

visa paliko ta pati: pirm. V. žiai dainavo, liet ir pijanu

V. Petrošienei atidarius sus- i šriupšienė.

Petrošienė, vicepirm. K. Sriu

bienė, rašt. atsisakius, jos vie

ton išrinkta M. Šriupšienė. 

ižd. ta pati S. Sakaliene, iždo 

globėjos M. Paukštienė ir J. 

Čepulienė, korespondentė M.

mą, pirmiausiai ėjo praneši

mai. Iš įvykusio Apskrities 

koncerto kom. narė S. Saka-

Sekantis metinis apskr. su

sirinkimas įvyks sausio 29 d.. 

Aušros Vartų parapijoj, West

lienė pranešė, kad pelno liko,Side.

, Virš .$100. Pranešimu visos są-1 Nutarta bendrai minėti Mo- 

jungietės buvo patenkintos.'i įnos Dieną, bendrai eiti prie 

Bus-mas dėkoja M. S. Centro'šv. Komunijos (apie gegužės

pirm. M. Čižauskienei, J. či- 

lauskui, taip pat ir vietos dai-

16 d.). Vieta dar nepaskirta. 

Dvasios vadas kun. H. Vaičių-

skabmino. Linkėtina tokiai mu 

zikaliai šeimai gerų sėkmių.

Pertraukomis kalbėjo: Lab. j 
Sąjungos veikėjai: Dimša, Ge 

dvilas p. Čepulienė. Jie savo 

kalbose nupiešė Labd. Są-gos 

1 užsibrėžimą, jos reikalingumą 

ir svarbą.

Stebėtina, kad tokia svarbi 

organizacija, kaip Labd. Są-ga 

West Pnlmane, neturi didelės 

paramos, nes veik visajnisė 

publikos buvo kitų kolonijų 

lietuviai. — Šąitklys.

IŠLEPUSIŲ SKONIS

nininkėms-ams: Janušauskie- naK nori, kad visos kuopęs vie 

nei, Pieržinskienei, Saboniui, ną sykį į metus dalyvautų be- 

Delnų plojimu išreiškė pade- ndroje komunijoje, kad pasi- 

ką ir Centro rašt. M. Vaičių- rodytų, jog visos sąjungietės 

nienei, kuri užleido vietą savd yra geros katalikės ne žod- 

neme svečiams pp. Čižauska- žiais, bet darbais.

ms> i Po gražaus susirinkimo, M. į*

AKADEMIJOS ALUMNIE 
ČIŲ METINIS BUNCO

šv. Kazimiero akademijos a- 

lumniečių draugija yra visie

ms žinoma, kaipo viena veik-

Svarbiose futbolo rungtynė

se, teatruose ir kitose vietose^ 

kur susirenka žmonių minios, 

daugelis iš ten esančių yra ci- 

garėtų rūkytojai, nes cigare- 

tas šiandieną yra populariš- 

Kiaušis užsirūkymas Jungtinė

se Valstijose. Ištisoje šalyje, 

visuose tuose susirinkimuose 

jūs atrasit, jog lepaus skonio 

žmonės mėgsta spraginto ta 

bako cigaretus.

Kas padarė Lucky Strike 

populariškiausiu eigaretų? Ta

bako autoritetai sako, kad tai 

padarė neabejotinas Luckies 

Lengvumas. Žinoma, Luckies 

išdirbėjai išdirbime šių popu

liai iškų eigaretų, naudoja ri-

..... A , . 'nktiniausi tabaką. Jų atstovai

liausiu ur-jų. Kasmet alumnes J ’ . . . . .
, o------------------—..................... ............., ... . . yra pastatyta daugiaus, kaip

Centro rašt. M. A aičiunienė Rašinskienė pakvietė visas aį. |lin‘Vl ^lsOilll P1H’nonili’ a šimte svarbiausių pasaulio pre 

dėkojo visoms kuopoms, ku- stovės užkandžiui į svetainę. >Pa*° Z1U?L incuni4 saA 0 į kyviečių, ir jie superka dėl

rios darbavosi koncerto pavy- Sąjungietės 2 kp. kaip ir vi- \-in& LF ’. _ . Luckies tik puikiausius narni-

kiniui. Nutarta rengti kitas suomet, pasirodė vaišingos. Pa - U a umn<* nio ir turkų tabako lapus.

dnieJis vakaras, kurio visas, vaišino tikra vakariene. Per ® ? ?nC°. y & Bet tas dar neišaiškina, ko

pelnas eis Šv. Kryžiaus ligo-.vakarienę pašnekučiuota, pa- ‘1.1^°‘S kTUO Z1° dėl žmonės visur skaito Lucky

ninei — įrengimui kambario, juokauta.

(dalis jau įmokėta, bet dar 

trūksta iki $500.). Į komisiją 

įėjo iš visų minėtų kuopų po [kime. 

dvi atstoves.

Apskritis mano būsimu va-

Visoms malonu dalyvauti bu 

vo Ciceroj apskrities susirin-

Buvusi koresp.

R. Mazeliauskiens

_ _ savo

Alma Mater”.

Šiuo laiku alumnes rengia 

didelę “bunco party” akade

mijos auditorijoje, gruodžio 9 

dieną, 7:30 vai. vakare.

širdingai kviečia visus at

silankyti ir sykiu su jomis 

pasilinksminti. Bus daugybė 

įvairių, naudingų 'ir gražių do

vanų. Įžanga $.25. Rap.

Strike lengviausiais cigaretais.

V, - K R - X 
<-L*ll I ĮSU Wicz (c>- Į

NAUJOS KNYGOS KAS PO WEST PULMANĄ, WEST SIDE ŽINIOS

Gruodžio 6 d., Aušros Var- 

tų mokykloje įvyko šv. Onos

Sekmadieny, gruodžio 4 d.,

Ka tik atspausdintos, nau-! Tetro ir Povilo parapi sve .. .. . .

, • * . i . • . • . , T l j u • 'draugijos konferencija, kurio-čhngos knygelės, ir visiems! t®lneJe įvyko Labd. Są-gos vie i. ,

c • ° ’ * je kįlo klausimas apie menką
pai artina viena kita iš jų įsi

gyti. Jų kaina visai nedidelė. 

Mokestį galite siųsti krasos 

(pašto) ženklais (stanips).

Gyvybės šaltinis, parašė 

lin. J. Vaitkevičius, kaina 19c

Mąstymai apie Šv. Jėzaus 
Širdį, vertė J. Vaišnora, M. I. J 

C. Turi 208 puslapius. Kaina 

40c. i i

Jėzus Kristus Karalius, pa

rašė kun. ,T. Vaituknitis, kai

na 10c.

Žmonijos pradžia ir galas,
r.audinga pasiskaityti, kaina 

35c.

Su Baltu Nuometu, eilės, pa- 
rtšė J. Augustaitytė, naujas 

dalykas, vakarų rengėjai gali 

pasinaudoti. Kaina 50c.

Viršminėtas knygas galima 

mūri:

“DRAUGO’’ KNYGYNE
2334 So. Oakley Ave., 

Chicago, III.

tinės 10 kp. koncertinis banke-

.MORTfiAfiE BAHKERS
REAL ESTATE 

Prisirašykite į mūsų Spulką 
Texų informacija suteikiama

Dykai
2608 West 47th St

Geriausia cash kaina už mo

tas, kur teko ir man dalyvauti. ’ntel^esav*,,n<L 'rgįčius, bondsus ir deposit ce-

Programo vedėjo pakvies- Sl suairin lmais* Sumanyta rtįj,įj<atus 534 ^o. LaSalle St

tas gerb. kleb. A. Linkus, ku

ris banketą pradėjo malda #ir 

turtinga kalba.

Pirmam prog. numeriui iš

pildyti iškviesta parap. cho

ras, kuris, vadovaujant varg. 

Railai, labai gražiai padaina

vo: “Per tamsią naktelę,” 

“Pamylėjau vakar” ir “Tas 

ne brolis, ne lietuvis.” Choras 

p. Railos vedamas vfa gana 

didelis, tačiau scenoje pasiro

dė nedaug. Akompanavo varg. 

Brazaitis.

Taip-pat, p. Brazaičiui ako 

mjpanuojant pijanu West Si

dės vyrų kvartetas padainavo 

dvi daineles ir p-lė Šturmaitė 

“Našlaitėlė” solo. P-lė Štur

maitė turi gražų balsą, tačiau 

tą vakarą, matyti, -drovėjosi 

publikos.

prašyti klebono, kad pamal

das prie šv. Onos perkeltų į 

rytmetį, gal dienos laiku pa

togiau būtų nariams naudotis 

konferencijos susirinkimais.

Koresp.

Kambarys 316. Atdara vaka

rais.

SULAIKYTI 9 LENKŲ 
ŠNIPAI

Kriminalinė policija Seinų 

apskrity buvo sulaikiusi dvy

liką asmenų, įtartų šnipinėjus 

Lenkijos naudai. Tarp sulai

kytųjų vienas buvo iš Kauno, 

o kitas iš Šiaulių. Kvotą šiuo 

reikalu veda Marijampolės a- 

pygardos teismo ypatingai sva 

rbioms byloms tardytojas. Ta- 

įdytojui prižiūrint, šios šnipi

nėjimo aferos tolimesnius aiš

kinimus daro Marijampolės 

kriminalinės policijos rajonas.

5332 So. Long Avc.
/u

MO2.

y

Kiekvienas Yardas parduoda 
Black Band anglis, bet dnugu- 
tna gauna Illinois anglis vietoj 
Black Band. Jeigu norite gerų 
anglių kreipkitės ) Cranc Coal 
Kompaniją, ten jua gausite ge
riausias anglis ir už mažesnę 
kainą negu kur kitur.

Green Valley geriausios an
glys dėl pečių dideli lurnp-
sai tiktai tonas ........... $8.50
Poeahontns lumps ....$9,00 
Summer Creek lump ..$8,00

štai kodėl žmonės visose 

Jungtinėse Valstijose skaito 

Lucky Strike lengviausiu ei

ga retu. Tik Luckies turi ma

lonų lengvumą ir puikų kva

psnį, kurį suteikia spragini

mo procesas. Ir kuoiųet pasie

ki Lucky, gauni tikrai lengvą 

cigaretą. (Advertisement)

^MiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiimiiMniiu
“ Siunčiame pinigus į Lietuvą ir J visas šalis;

Parduodame laivakortes ant greičiausių ir geriausių laivų:
S Prirengtam Įgaliojimus Lietuviškus, Lenkiškus ir virbklus doku- § 

mentus.
H ISpildome visokias blankas ir Suv. Valstijų pilietybės aplikacijas. SĮ 
S Apdraudžiamo namus, baldus — forničius ir kitą turtą, nuo ugnies S

ir vėtros.
= Taipgi apdraudžiamo automobilius:
s; Išverčiame visokius dokumentus;
= Perkame I.ieluvos Paskolos Bonus ir mokame cash. Atsilankyk S 

asmeniškai arba prisiųsk per paštą apdraustame laiške.

( John J. Zolp I
| 4559 SO. PAULINA ST. TEL. YARDS 0145 |
'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiii(iiiimiiuimimiiiimiiiiiiiiiiiiiimimimmimiiiiiiiimmiiiiB

JOHN A. KASS

(KAZAKAUSKAS)
Laikrodininkas, Auksorius ir Muzikalių Instrum. Krautuvininkas 

DVI KRAUTUVĖS

Abiejose dideliausis pasirinkimas 
žiedų, deimantų, visokios rūšies 
laikrodžių ir muzikalių instru
mentų. Taipgi taisome visokius 
laikrodžius, muzikalius instru
mentus ir akinius pritaikome.

4216 Archer Ave.
Tel. IjHfayotte SU 17

Turįs 23 metus patyrimo.

2049 W. 35th St.
Tel. Ijafayettc 3315.

ČEVERYKAI
Tai Geriausia Dovana Kalėdoms

Besiartinant Kalėdoms, beveik kiek
vienas žmogus mano pirkti kam nors 
kokią dovaną. Todėl, mes dabar ir 
parduodame įvairios rūšies čevery- 
kus sn nupigintom kaincM, kaip 
tai už $2.95 ir aiikšė-iau. M,-s užlai
kome gerirnslus čeveryktis ir turim 
dideliausį pasirinkimą visai šeimynai; vyrams, moterims ir valkams.

UNIVERSAL SHOE STORE
ZAUESKI III MARTIN, Savininkai

3265 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 8576

I WOOD ST. DEPARTMENT f 
STORE |

JOHN SZUKIEWICZ, Sav.
Si dldellausl aprėdaių — drabužių krautuvė jau perėjo Į lietuvių 

“ rankas. Čia rasite didelį prekių pasirinkimą: vyrams, moterims, taip- 
S gi ir vaikams. Viskas čia pardavinėjama žemiausiomis kainomis.

I VVood Street
DEP’T. STORE

| 1800 W. 47 Street

iKgmmiMiiiiiiiiiimiimiiiimiiiiiimmiiimmmmiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiimn
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1 MES MOKAME CASH UŽ

Lietuvos Bondsus

Darome
Pinųas morgičių paskolas

Išrašome
Visokias apdraudas (Insurance)

Į UNIVERSAL M0RTA6A6E & INVESTMENT CO.
Not. Ine.

= 3320 S. Halsted Street Tel. Yards 5215 

mniiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiii'imimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiii

PAUL M. SMITH & CO.
Real Estate - Loans - Insurance

Tarime pardavimui Ir mainymui visokios rūšies properčlų. biz- 
niij, Uotų ir farmų. Jei mes negalėsime Išmainyti, niekas negalės.

Apdraudos dalykuose stovime pirmoje eilėje. Turime artimus 
ryšius su stipriausiomis ir didžiausiomis apd.raudos įstaigomis.

Kolekįliejame morgičius, notas tr bilas. Padedame namų sa
vininkams surasti tuos kurte yra pirkę morgičius ant Jų pro- 
parčių Lankose, kurios užsidarė.

Atsilankykite mdsų raštinėn visokiais reikalais ar tai biznio 
ar patarimo, kuris bus veltui suteikiamas. Bus jums ant nau
dos.

4425 So. Fairfield Avenue Tel. Lafayette 0455

GERIAUSIA KALĖDŲ 
DOVANA VAIKAMS

Nufotografuoju jū

sų namuose priel 

eglaitės už dolerį.| 

TeJefonuokit:

Engleivood 5840
.. P. CONRAD .

‘ 730 West 62nd Street

JOHN B, BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St., prie Clark
Telefonas State 7660 

Valandos 9 ryte iki 5 popiet
West Side: 2151 W. 22nd St.

Tanedėlio, Seredos ir Pėtnyčios 
vakarais 6 iki 9 

Telefonas Roosevelt 9090
Namai: -6459 S. Rockwell St.

Utarninko, Ketvergo ir Subatos 
Vakarais 7 iki 9

^^jrelefonas Republic 9600

Miesto 
Room 905 

Valandos:

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofli I 77 W. Washtngton 8t. 
Tel. Dearborn 7985

9 ryto Iki 4 po pietų

Vakarais: Utaminkais lr Ketvergais 
— • iki 9 vai.

<145 Archer Ave. Tel. Lafayette 7197

Mamų Tel. Hyde Park 1195

J, P. WAITCHES
ADVOKATAS

61 B.-107 ST. prie MICHIGAN AVB. 
Tel. Pullman 6950—4177

4490 8. WOOD 8T.—Ketvergo vak. 
Tel. Lafayette <391

144 N I-A 8AI.T.B OT—pagal sutarti.

R. ANDRELIUNAS
Užlaikome naujausios ma

dos žiedus, laikrodžius, radios, 

taipgi elektrikinius laikro

džius, movie cameras, projec- 

torius dėl judomų paveikslų 

rodymo. Kainos labai nupigin 

tos.

2660 W. 63rd St., Chicago, HL
Tel. Hemlock 8380

Wm. J. Kareiva
Savininkas

D41 geriausios rųšies 
Ir patarnavimo, šau
kit.

GRFKV VALLEY 
PRODUCTS 

Olselis šviežių kiauši
nių, sviesto tr sūrių. 

4444 80. PAULINA BTREET 
Tol. Boulevard 1489

. Phone Roosevelt 1071
8TANI8LOVA8 FABI0NA8, Sav.

WEST SIDE EXPRESS CO.
) Coal, Wood-, Expfessing and 
’ Moving

2146 So. Hoyne Avenue
Chicago, m.

BUDINKUS TAISOM 
Atliekame Plasterio — Plytų — Ce
mento darbus. Kaminus statom — 
taisom. Plasteruojam skliautus — 
Cnlifomljos tinkavtmu. Darbą atlie
kam už pusę kainos

Tei. West Side WEST 0498 
Tel. South Side YARDS 6438

JNO. LYNCH
609 WEST 47th RTREET 

2052 WEST MADISON STREET

Jei manai pirkti automobili, ateik 
pas mus pirmiau, nes mes užlaikome 
vieną iš geriausių rūšių autosnobt- 

I Hua — 8TUDEBAKER, kurte yra 
pagarsėję savo stiprumu Ir gražumu.

' Taipgi mes turime pilną pasirinki
mą vartotų karų labai prieinamą ir 
nebrangia kaina
MIDLAND MOTOR 8ALE8

4461 ARCHER AVENUE
Telephone Ia.fay.tte 7111
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