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Keturi milijonai bedarbių gaus darbą
KUBOS SALOJE VYKSTA NAUIA 

KRUVINA REVOLIUCIJA
Austrijoj vyksta hitlerininkų 

areštavimai
ARABŲ SĄJŪDIS PRIEŠ BRI

TUS VOS PRASIDEDA

KUBOJE REVOLIUCIJAMILIJONAMS BEDARBIŲ
DARBAS
------------- HAVANA, Kuba, lapkr. 9.

AYASHINGTON, lapkr. 8.—,— Saloje užsipliekė nauja 
Prez. Rooseveltas nusprendė kruvina revoliucija prieš pre-
praplėsti federalinio šelpimo zidesto Martino vyriausybę, 
programą, taip kad ateinančių ' Vakar per dienų vyko kau- 
žienių apie 4 milijonus -bedar- ’tynfs šiame mieste. 32 asme- 
liių pašalinti-iš šelpinr.o sųra- nys nukauta ir keli šimtai su- 
šų. • žeista. Vakarų gi kova paar-

Tam tikslui sudaroma civili Sėjo kaip mieste, taip apylin-' 
nių darbų administracija ir kėse.
bus panaudota 400 milijonų j Ištikima vyriausybei kuriuo' 
dol. viešųjų darbų fondas. ■ menė bombarduoja kelias tvir-.

■»—

New Yorke iš troko iškraunama kiauliena, prisiųsta iš
dalinti bedarbių šeimoms. Tai krašto vyriausybės teikiamus 
šelpimas.

BOLŠEVIKAI IŠŽUDĖ 
200 KINŲ

ATŠAUKIMAS VOS 
PRASLINKO

Sulyg plano, ši mėnesį apie toves, kuriose užsidarė sukilę-1 TOKIJO, lapkr. 8. — Ja-
dviem milijonam bedarbių 
1/us parūpintas darbas ir to

liai.
Sukilimui vadovauja lakū-

ponų antoritetaį yra daug su
sidomėję Pokrovskaja mieste

kiam pat bedarbiu skaičiui a- nas karininkas. Norima grazin ... . ..... .
. . *. - . JL .. » x . ly įvykusiu atsitikimu. Sako-teinantį menesį. ** ti pasalintų prezidentų de

Civilini) darbų vedėju pas- Cespedes. ,na’ ton ^°^sev*kų kareiviai iš-’ped

ARABŲ SĄJŪDŽIO TIK 
PRADŽIA

kiltas Ilarry Ilopkins, federa-j 
linio šelpimo administrato
rius.

Šie milijonai bedarbių dirbs
po 39 valandų per savaitę ir JERUZALĖ, lapkr. 9. —
tuo būdu uždirbs duonų sau Arabų vadai pareiškia, kad 
ir šeimoms.

chicagoje CLEVELANDO VYSKUPAS SMERKIA 
KATALIKU PRIEŠUSNEPASISEKE SU ALUM 

PARODOJE

Šimtmečio pažangos parodo 
je vakar nepasisekė su nemo
kamai dalinamu alumi. Buvo

CLEVELAND, O., lapkr. 8. tinti, kad katalikai negalėtų 
— Pasivadinusi ‘‘Citizens ! jos nuo politinių ėdžių paša- 
Leagne” politinė organizaci-i linti.

y ,. . , . , ja paskelbė atsišaukimų i šiosaitas oras; popiet sniego dar,'’ 1 .
,r y y . , .y. miesto pilie.'kad ne viešųgana. Mažas žmonių skaičius . 1 . ,

jų mokyklų boardan Berinktų 
katalikų.

Jo Eksc. Clevclando vysku
pas Sclirembs tuo reikalu pas 
kclbė atvirų laiškų. Smerkia 
minėtos organizacijos atsišau

naudojosi. Tad “asmeniškos 
atsakomybės diena” nuėjo 
niekais.

PAPIGINO VAŽINĖJIMĄ

Tarp Chicagos ir vakarų 15 
iki 25 nuošimčių papigintas 
busais važinėjimas.

Vyskupas ragina šio miesto 
katalikus, kad jie energingiau 
dirsteltų, kų daro fanatikai, 
kuriems norėtųsi viską pagrob 
ti savo žinion. . i ;į:.f

“Kada viešosios mokyklos y- 
ra reikalingos fondų, sako vys 
kūpąs, tada jie be jokio dve-

Iš Chicago nuvažiuoti j Los 
Angeles, ar San Francisco, Į to politikoje principas.
Cal., šiandien kaštuoja $27.50 | Kada katalikai siekia kandi

kimų. (Vyskupas pareiškia, kad kreipias pas mane, kai
negali būti mokami mokesčiai katalikų vadų, kad aš pa- 
be atatinkamos ręprezentaci-1 ra^n,iau katalikus, kurie su
jos. Tai pagrindinis šio kraš- ^aro kone .)0 nuošimčių mies

to gyventojų. Ir aš niekad
jiems. neatsakydavau

d.oorn • • u- • * .mai- ktebar gi jie pasirengęir 1 įrnnau i ftlji \ lotus flAfiiFcm vipsnin rnolcvlflii linui* • _*• . Y. •> ri *94 uaturos Viešųjų moKjkių noai smeigti man j pečius pareikš-
DUVO $44.50. de. tai iiem* atrėžiama. kad d&mi> kad a§ ir kataUkai

yra viešųjų mokyklų priešai.”
do nariais, nes jie esu šių mo-AUSTRIJOS ATSTOVAS 

CHIGAGOJWASHINGTON, lapkr. 8.—
Vakar šešiose valstybėse įvyko 
balsavimai prohibicijos klau-' Šiandien Chicagon atvyks- 
simu. PrioA-^ehibicijų pasisa U Austrijos respublikos atsto 

vas J. Valstybėms J. E. E- 
’dgar Prochnik. Jis aplankys

kė valstybės Pennsylvania, O- 
bio ir Utah. Nortk ir South 
Carolinos pasisakė už prohibi, paroda. 

Mandžifikuo valstybės piliečių, jciją. O Kentueky valstybėje 
šiandien skaičiuojami paduoti 
piliečių balsai.

Trys valstybės pasisakė ir

žudė daugiau kaip 200 kinų

Vedami tyrinėjimai.

netgia-

de, tai jiems atrėžiama, 
katalikai negali būt šio boar-

Minėtos League viršininkai 
kyklų priešai. Dėlko katalikai įšsįgįna> kad jje nieko nežino 
yra- priešai? Gal tik dėl to, apįe mįng^ prieš katalikus 
kad tai Citizens League orga- kandidatus atsišaukimų. Negi 
nizacijai yra smagu taip tvir- jie pasisakys.

Šimtmečio pažangos paroda 
bus pakartota 1934 m.T

VILIUGIAI BAUDŽIAMI
Chicagos šimtmečio pažan- dienų, 1934 metais. 

Areštuojami visi tie, kurie 6°s parodos pildomasis komi- Pranešta, kad ateinančiais 
, • .4 4 susekami, kad neteisingai, vi-1 tetas nusprendė, kad Ši paro- metais parodoje bus įvesti rei
Šaukimui. Iki Staliai visu prieS'liagingu bfld'1 yra da ,r at,‘,nanclals “eta,s *»>“* Paftennunai sulyg nau

pasisakė 36 valstybės. Jos vi-

UŽGINA VĖLIAVOS 
IŠNIEKINIMĄ

l arabų sąjūdis Palestinoje ir 
• gretimuose kraštuose vos tik i 
prasideda. Ateinantį

HAVANA, Kuba, lapkr. 8. 
mėnesį į __ gtud. Rubio Padilla užgi- 

i numatomos naujos galingos a- na j. y vėliavos išniekinimų.
---- ---- 7 rabų dpmonf,tracij°« ne tiek Tad Kubos prezidentas Mar-

AVASIIINGTON, lapkr. 9.— prieš žydus, kiek prieš pačius tjn pareiškia, kad nereikalin-

TARIAMASI SU LITVI- 
NOVU

Kaip vakar, taip ir šiandien britus 
dar vyksta pasitarimai su So
vietų komisaru Litvinovu vals VYKSTA AREŠTAVIMAI 
tybės departamente. Vakar po-1 -----------

gas ir J. V. atsiprašymas.

PUOLA J. VALSTYBES

ar išnaudoja, valstybės šelpimo į atidaryta —birželio mėn. 1 jų idėjų.
ros kartu sudaro dvi treSda- !tond’’ kad iS fond° ima Pa5al

LIETUVOJE i met blogas vasarojaus derlius, 
j Nuo dažno lietaus žirniai išsi- 
I aižę, avižos sudvgusi-os gubo
se, bulvės slėnyse supuvusios. 
Rugių ir kviečių derlius taip

_ ... . . pat menkas, teduoda 3—5 grii-
Paaiškėjus Kauno m. savi-į, ,, . , » ..... dų. Matyt, žydėjimo metu pa- 

\ag>. .ei, i kenkg nepaiani<fls orai.

i pą, kuri jiems iš tikrųjų nerei
kalinga.

Areštuotų pavardės viešai 
džia kalėjimu.

lis visų valstybių.
18-asis priedas atšauktas

pripažintu 21-uoju priedu. Ak 
tualiai prohibicija išnyks atei 
nančio gruodžio 5. ar 6 d., ka
da pastaraisiais laikais balsa
vusiųjų valstybių susirinku-

KŪDIKIS APŠUTINTAS

IEŠKO 77,281 LT.

piet Litvinovas buvo pakvies- VIENA, lapkr. 9. — Visoj
tas pas prezidentą. Šiandien Austrijoj ik naujo iSjudo hit-! Vakar vakarą parlamente1 tuos balsavimus, 
vakarų jis taip pat aplankys lerininkai, ypač artinantis rin' fdoyd George aštriais žo-1 
Baltuosius Rūmus. Į kimams .'Vokietijoj.

--------------- Visam krašte vvksta bitleri

LONDONAS, lapkr. 8. sios konvencijos pripažins

TAMMANY ORGANIZACI- ninku areštavimai. 
JA NUKENT6JO

NEW YORK, lapkr. 9. — 
Šio miesto galingoji politinė 
demokratų organizacija, žino
ma “Tammany Hali,” antra
dienį per rinkimus pralošė su 
savo kandidatu į majorus. Sa
koma, negreit jai bus lemta 
atsigau-ti.

AMERIKIEČIAI PRANCŪ
ZIJOJE PRADŽIUGĘ

PARYŽIUS, lapkr. 8. —
Prohibicijos laikais J. V. daug 

; amerikiečių buvo nuvykę gy
venti į svetimus kraštus. Vie
tos amerikiečiai reiškia džiau 
gsmo, kad J. Valstybėse pro
hibicija atšaukta,
rengias grįžti atgal į Ame
riką,KENTUCKY PRIEŠ 

PROHIBICIJĄ
LOUISVILLE, Ky., lapkr. 

9. — Vakar suskaičius pilie
čių balsus pasirodė, kad Ken- ’ 
tucky valstybė pasisakė už pro Į 
bibicijos atšaukimų.

pinigų
j Ant Raymondo Dūda, 2 me- miesto burmistras prašė apy-1
tų amžiaus, 2399 Marshall gardos teisino pripažinti sa-! Kūgių sėja šiemet suvėluota,

į valdybėje

džiais puolė J. Valstybes už j 
jų nusistatymų ginklavimosi 
klausimu, kad neduoda Angli
jai pirmenybės.

STUDENTAI PRIEŠ 
ŽYDUS

BUDAPEŠTAS, Vengrija, 
lapkr. 8. — Krikščionys stu
dentai vakar visus žydus stu
dentus išvijo iš vietos univer-

Daugelis I siteto ribų.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

PROHIBICIJA BUVO 
BRANGI

WASHINGTON, lapkr. 8.— 
Apskaičiuota, kad svaigalų 
prohibicija J. Valstybėse per 
14 rfietų kaštavo daugiau kaip 
37 bilijonus dol. 2,650 asmenų 
nužudyta.

NUŽUDYTAS AFGANIS
TANO KARALIUS

bulv., apvirto verdančio van- .vivaldybę civiline ieškove ir 
dens katiliukas. Kūdikis mirė. reiškiančia ieškinį prieš visus

----------------- i kaltinamuosius 77,281 R. su-
ŽMOGŽUDŽIAI SUIMTI ■ moję. Ieškiniui apdrausti pra-

----------- i šyta uždėti kaitinamųjų tur-
jVnadien šalia Stickney mie- (įuj areštų. Kauno apygardos 

stelio automobily rastas nu- teismas, dalykų apsvarstęs, nu 
žudytas Angelo Alogbi iš Ci- tar$ uJdgti areštų Pluškausko 
cero. Jis buvo alkoholio pirk
lys. Policija spėjo, kad jį nu
žudė jo priešai.

' Išsiaiškino kitaip. Vienam 
galiūne, Cicero, jis su kede nu
žudytas, nes draugui J. Dėvi- Klaipėdos krašto statistikos 

LONDONAS, lapkr. 9. — no iš Stickney smogęs j akį. biuro duomenimis, per perei-

bulvės ir gi buvo vėlai kasa
mos.

Pinigų vertė — 
mainyba

NEW YORK, lapkr. 9. — 
namams, esantiems Dzūkų g., Tarptautinėje pinigų mainybo
15ns.

MAŽĖJA ŽVEJYBA

PAŽYMĖTINAS SENUTĖ
LIO ARKIVYSKUPO 

JUBILIEJUS

Iš Afganistano praneša, kad 
ten nužudytas to krašto kara
lius, Nadir Salias. Sostų užėmė 
nužudyto sūnus.

Jo Ekscelencija arkivysku
pas, kurių yra 94 metų amž., 
yra gimęs Anglijoj ir į Nau
jųjų Zelandijų vaikeliu atvež-

WELLINGTON, Naujoji tas. Mokslus ėjo Prancūzijoj. 
Zelandija, lapkr. 8. —- Wellin- Po įšventinimo kunigu keletu 

LOUISVILLE, Ky., lapkr. gtono katalikai rengiasi atei- įmetu dirbo Airijoj.
8. — Per vakarykščius baisa- nančiais metais minėti savo i Wellingtono vyskupu konsek 
vimua Kentuckv valstybėje 15 mylimojo arkivyskupo E. M. ruotas kovo 17 d., 1874 metais, 
asmenų nužudyta ir keliolika Redvroodo deimantinį 60 metų i Jubiliejus bus minimas va- 
sužeista. * vyskupavimo jubiliejų. sario mėn. 25—28 d., 1934 m.

PRIPAŽINO 30 MILIJONŲ 
DOLERIŲ

Suimti Devino, saliflninkas ir tų mėn. iš viso sugauta 112,- 
dar vienas jų sėbras. 000 kilogramų žuvį), 78,000 lt.

----------------- vertei. Pažymėtina, kad per-
1ŠVYKO 6 DOMININKONAI nai tuo pačiu laiku sugauta 

----------- 241,000 kilogramų, 157,000 lt.
NEW YORK, lapkr. 8. — vertei. Vadinasi, š<ų metų žve- 

Nesenai j Kini jų misijonieriau jyba, palyginti pernai metus, 
ti iš šio miesto išlydėta 6 ku- tiek verte, kiek kiekybe, žy-

SPRINGFH5LD, Ilk, lapkr.1 nigai domininkonai. Išlydė ji-, miai sumažėjusi. 
8. — Ir žemesnieji legislatū- mo pamaldos įvyko 6v. Vin- 
ro8 rūmai pagaliau pripažino cento Ferrero bažnyčioje. Pa- PRASTAS VASAROJUS

— - — ---------------■ —

30 milijonų dol. bonų bedar
bių ir vargšų šelpimui.

maldose dalyvavo apie 2,000 
žmonių.

je vakar žymiai puolė dolerio 
vertė.

Vakar pinigų vertė buvo: 
Anglų svaras $4.93
Kanados doleris 1.00
Prancūzų frąnkns .06
Italų liras .«>S
Belgų belgas .22
Vokiečių markė .37
Šveicarų frankas .30
Naujo aukso vienai uncijai

vakar buvo skirta $33.05

ORO STOVIS
CHTOAGO IR APYLD’yrfS
— Šiandien rytų numato

mas lietus, ar sniegas ;• popiet,
Ukmergės apylinkėse šie- ar vakarų daug šalčiau.
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“DRAUGAS”
Melus kasdien. jtakyrus sekmadienius 

PRENUMERATOS KAINA: Metama — »«■••. Pu
sei meti) — 11.50; Trims mOneslam* — 11.00; Vienam 
mėnesiui — 75c. Europoje — Metams 17.00; Pusei me
ti — 1100. Kopija .Ola

Bendradarbiams Ir korespondentams raitų oegrų- 
• jei neprašoma lai padaryti ir aepntatuadlama tam

Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 11:00 vai. 
Uan.
Skalbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus. 

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki
' 5 vai. po piek

“DRAUGAS”
LITU UAN LAN DAILY FKIEND

Publlabed Daily. Ezcept Snnday. 
BUBSCRlPTlONfl: tme Zear — 1I.0C Sis Montba

— 10.50; Tbrse Montba - 11.00; One Montk — 75 c. 
Burope — One kear — 17.00: Blx Montba — 10.00; 
Copy — .Ola

Adventams ln "DRAUOAJB” brlngs best rasuMs. 
▲dvertlalnc tb€m o b MPUcatloB.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Ave^ Chicago

DIENOS KLAUSlMcui

tROHIBICUĄ ATŠAUKUS

sai buvo sunaikinąs. Lietuvių Pilnųjų Blai
vininkų Sąjungos laukia dideli ir svarbūs 
darbui. Kitos mūsų organizacijos ir spauda 
turi eiti jai į talki}.

DARBAS BE ENTUZIAZMO

Močiu Ilsių laikrašti* anuo kart mus pa
barė, kad mes keliais utvėjais pasisakėme 
prieš socialistų organizuojamų skridimų. Bet 
ar kam tinka, ar ne, mes ir vėl pakartoja
me, kad skridimo organizatoriai savo darbų 
ne taip pradėjo, dėl to jis ir neturi visuo
menės pasitikėjimo. Ne tik mes taip mano
me, bet ir dauguma lietuvių laikraščių pasi
sakė to skridinio tol nerems, koĮ jam reika-

SVEIKATOS SKYRIUS
Šį skyrių tvarko ir prižiūri 

Amerikos Lietuvių Daktarų Draugija

APSISAUGOJIMAS NUO • saugojamas nuo susirgimo. Ge 
TŪLŲ LIMPAMŲJŲ LIGŲ j riausia vaikus skiepyti dar la-

. b|ai jaunus, pradedant net nuo
Kaso Dr. S. Biezm, gydyto- /vienų metų amžiaus. Tėvai tai 

jas ir chirurgas, Chicago, 111. j turėtų labai gerai įsitėmyti ii
Kuone visos limpamos ligos nevilkinant vykdyti, jei jie iš

yra gana pavojingos. Susir- į tikrųjų savo vaikučius myli 
gus bile vienu iš jų, dažnai (1x4 linki jiems geros sveika- 
priseina gerokai pasikankinti, tos.

lingu fondų organizavimas nebus pertvarky- Mirtingumas būna visuomet ! Apie škarletinų galima viii;
tas. ‘‘Darbininkas teisingai pastebėjo: , purtinai aukštas, rimtų kom-|tų patį pasakyti. Apsisaugo-

plikacijų įvyksta gerokas skai-, jimui nuo šios ligos irgi yra • • " • / • •čius, kas neretai jialieka ligo- atatinkami skiepai, kurie šu
nį paliegusiu visam amžiui,1 rasti gerokai vėliau, negu nuo

Ketvirtadienis, lapkr. 9, 193.'!

© Hirrta gi Evrlng

Turistinis aras, dovana prez. Roosevelto gen. Hugh S. 
Johnson, NBA administratoriui. Atvaizde pats gen. Johnson, 
šalę jo žmona ir dešinėj jo motina.

“Šiais finansinės krizės laikais didžiuma dar
bininkų įtempę visas savo pajėgas, vos įsten
gia išsimaitinti. Jei kurie turi kiek ištekliaus, 
tai kietai suspaudę delnus taupina juodesnei 
valandai, kuri, rodos, taip ir laukia už kam
po. Tuo būdu sukelti $25,000 šiais laikais be
galo sunkus dalykas ir reikalingas visų pa
jėgų įtempimo. Reikia sukelti visuomenės en
tuziazmas tokiam tikslui atsiekti. O čia nesi-

Po keliolikos metų eksperimentų, kaina- mato ne tik entuziazmo, bet ir pasitikėjimo
vusių kraštui 33*4 bilijono dolerių ir tūks
tančius žmonių gyvybių, prohibicijos įstaty
mui jau nusuktas sprandas. Keturiolikos me
tų prohibicijos laikotarpis šio krašto istorijoj 
palieka daug juodų, negreit sugydomų, taškų 
Jungtinių Valstybių kūne. Šiandien visiems 
yra aišku, kad prohibicija daug prisidėjo prie 
mokesčių naštos pasnnkėjimo ir net laikų 
pablogėjimo. Tie bilijonai dolerių, kurie bu
vo išžarstyti to įstatymo įgyvendinimui ir 
palaikymui, išimta iŠ. žmonių kišenių. Dabar 
jie labai būtų įeikalrngi. Blogiausia, kad šis 
nevykusis įstatymas davė progos susiorga
nizuoti ir praturtėti visokiems nusikaltėliams,< •* » • •kriminalistams, kurie dėl kompeticijoe deg
tinės ir alaus šmugelio biznyje viens kitų žu
dė ir be to viso klasto gyventojų ramybę 
drumstė ir krašto vardų teisė. Jie nepaisė

p. Janušausko žygiui finansuoti”.
Kad toks entuziazmas atsirastų ir kad

būtų pasitikėjimas, reikia kad tų darbų dirb
tų ne vien socialistai, bet visi Amerikos lie
tuviai.

Svarbiausia yra tai, kad nie
kas iš anksto negali nustatyti, 
kuriam ir kada pareis susirg
ti, nebent tinkamai apsaugo
tas dabar gerai žinomomis 
priemonėmis. Turint tai ome
ny, visų tėvų turėtų būti pa
reiga iš anksto pasirūpinti sa
vo vaikučius nuo galimų su
sirgimų.

Tiesų pasakius, medicinos 
mokslui dar iki šiol nepasise
kė surasti užtikrintus būdus, 
kad apsaugoti nuo visų limpa
mųjų ligų. Tačiau, kai kurios 
rimtos ligos šiuo atžvilgiu 
veik pilnai nugalėtos, apie kų 
čia ir pasikalbėsime.

Difterija, viena iš tų linipa-

Priežodis sako: kur du pešasi — trečias 
naudojasi. Taip atsitiko su New Yorko mies-, 
to demokratais, kurių vadai susikivirčijo, į Į 
miesto majorus pastatė ne vienų, bot du kan
didatui, tuo pasinaudojo respublikonai ir už
vakar dienos rinkimuose į majorus pravedė 
savo žmogų — La Guardia. Demokratų par
tijai tai yra didelis smūgis. Jie tų miestų vai- niųjų ligų, kuri praeity išpio- 
dė per daug metų. Ten buvo įsigalėjus va-1 vė nesuskaitomų daugybę vai 
dinama “Tammany liūlį” grupė, kuri ture- kų, pastaruoju laiku, ačiū ata 
jo didelę įtakų ne vien p New Yorko, bet ir tinkamiems skiepams, susirgi- 
i viso krašto politikų. Toji grupė dabar pra- mų ir mirtingumo

difterijos ir, aiškus dalykas, 
dar nesuspėjo reikiamai išsi- 
populiarizuoti. Tat plačioji 
liaudis dar mažai apie tai te
žino ir, žinoma, kol kas dar 
visai mažai tesinaudoja. Rei
kia priminti, kad škarletinų 
yra labai žiauri liga, nuo ku
rios daug miršta. Gi iš pagi 
jusiu didelis nuošimtis 
paliegėliais visam amžiui.

Skiepai prieš šių ligų taip
gi leidžiami po oda iš viso pen 
kis sykius vienos savaitės pro
tarpiais. Šie skiepai -nej»avė
jingi, nuo .jų vaikai visai ne
serga ir šiaip jau sveikatai niė 
ko nekenkia. Todėl jų bijotis 
niekam nereikėtų. Šiuos skie
pijimus gali atlikti bile gydy
tojas. |

Apie raupus jau rodos nė

LIETUVOS GYVENIMAS
so susidarytų 10 milijonų li
tų. O kų gulima padaryti už

—s------  ' 10 milijonų litų”. Kiek gali-
Ekonoininė krizė ir bepini- ma nutiesti už tuos pinigus 

gė kamuoja visų pasaulį. Visi plentų ir geležinkelių”.
lieka Stengia8i įvairiai8 bŪdais iS | Tabako auginimas Lietuvo- 

knzės nagų išsisukti. turi geras per'spcktyvas. Y-
Gerų priemonę kovai su kri'pati3gai dabar> krizės pVisl?. 

zc rado Lietuvos rūkoriai ktį ūkininkai daug tabako au- 
ukininkai: jie pradėjo auginti gį,in Deja, ne visuomet taba- 
bent savo reikalams tabakų1. kuH geraį uždera. Šiemet ta- 
liesa, Lietuvoj augintas ta- ))ai-0 derlius yra vidutinis, nes 
bakas negali prilygti makedo-> įaIU pak<?nk« blogi orai. Ge- 
niškain ar turkiškam, bet už
buvusių prieškarinę rusų “ma 
chorkų” dažnai išeina geres

KAIP LIETUVOS RŪKO
RIAI KOVOJA SU KRIZE

nis.
Paskutiniu laiku jau daug

nereikėtų nei kalbėti, neg akie akinink'i ",,'Sina auSinti ta’!
bakų. Jiems į pagalbų ateina 1pijimw pagalba gį }įga jg. I ;

■ rtingunu, la- nyk0 s. tn kuf ski). •'LietDTM tabako angintojn
Statistikų, mas ir „uodug, toagija”, kuri daro įvairius jjokių įstatymų. Turėdami daug pinigų išsi- Į kišo. Jos ragai aplaužyti. Ypač airiai dėl to.bai sumažėjo 

pirkdavo iš baisiausių nusikaltimų. Kai ku- Į gerokai yra nusiminę, nes tai buvo jų, poli- l>er pirmų ketyirtmetį šių me- aRiekaniaj^ Tačiau^dar
riose vietose -politikieriai jungėsi su šmugel- 
ninkais, policija pasidarė jų jiagelbininkė ir 
dėl to susidarė nebepakenčiamos sąlygos. Tad, 
ir netenka stebėtis, jei krašte kilo savotiška 
revoliucija, kuri pakeitė vyriausybę ir suly
ginamai trumpu luiku atšaukė prohibicijos 
įstatymų ir tuo tenka džiaugtis, nes, manoma, 
nuo dabar pradės mažėti nusikaltimai, įsta
tymų laužymai, palengvės idokesčių našta, 
nebebus tiek daug demoralizuojamas jauni
mas.

Prohibicijos įstatymu nusivylė patys jo 
sumanytojai. Ir jie galų gale suprato, kad 
žmonių blaiviniųias policinėmis priemonėmis 
nūrp Įmanomas. Tų darl»ų turi dirbti pati vi
suomenė per savo organizacijas ir spaudų.•r j/t** G , . , .Prievarta čia nieko nepadarysi. To reikia 
siekti švietimo ir auklėjimo keliu.

įteikia manyti, kad ir mūsų, lietuvių 
tnlrpė žiiiouių hluivininio darbas atsigaivins. 
I’rieš prohibicijos įvedimų jis gerokai buvo 
pastūmėtus pirmyn. Prohibicija jį beveik vi-

tiška tvirtovė. tų mirtingumas nuo šios ligos 
siekė 22) iš kiekvieno 100,000

randasi tokių apylinkių, kame 
į tai netikima. Štai viename vi

,, ■>>fnesi Kaune įvyko Lietuvos gy ventojų, mažiau •«»« >įurvak#rini valstv,,iy
Katalikų veikimo Centro metinė konferen- trvs iš to skaičiaus. Gi prieš , ..... ‘ , A>1..T., . . , i , . . , . .kame skiepijimas nepraktikuo-
cija. Ji btivo gausinga ir pravesta datfg gra-j dešimtį metų p*r tok} pat hu- i jamas sjstematiškai susir d
žiu sumanymų. Vyriausiųjų K. V. C. valdy- kotarpį ir iš tokio pat gvven-į' , • ... ;J 14 i e-j inHj fx>1 jnirc.nj skaičius gana

pro 
skai- 
tais |

turėjo susirgti raupais 85,000jdomi • pažanga j paiygi
sekretorius — kaų. prof. l’r. Kuraitis, 11 ge- j tokį trumpa laikų,' Tačiau, su-,. .. . ...

r • i r •' j -r v. .• ... .. . . žmonių. O, istikrųjų, tik vienasneraluns sekretorius — dr. Ig. Skrupskelis. lig medicinos žinojimo, mirtin- 

• • * j gumas nuo šios ligos galimas
Sekmadienį baigiasi Ųhicagos pasaulinė ] visai pašalinti, jei žmonija

paroda. Daug kas jos dar nematė. Daug ir pilnai kooperuotų

Kun. Antanas Petrauskas

PRAEITIES PABYROS
(Tęsinys) \ —«•

Mokytojos apie atlyginimų suu už dar
bų visai užsimiršdavo. Jų maistas ne tik 
nė kiek ne geresnis už mokinių, bet daug 
kame dar prastesnis. Aš nežinau, dirbant 
tokį sunkų kaip mokytojos darbų, ar bū
tų gulėjusios valioti, jei dar bent «per na
go juodimų būtų buvęs tasai jų maistas 
prastesnis! Man protarpiais tekdavo už
eiti į lajų Mokytojų Seminafrijų šiokiu ar 
kitokiu reikalu. Savomis todėl akimis ma
čiau, kuo jos muitinasi. Ne kurtų net 
skriuda darėsi, pamąsčius upię tai, kad 
tijjka dykaduonių, kurie nieko gero tau
tui neduoda, tik jų naudoja, turi muisto 
ligi vultų valios, o šios dnrbo skruzilclės 
per 'dienų dienas dirbu be atvangus visuo- 
meilės Dainiai, maitinusi kietos silkės gal
vele ui šiaip kokiu stunihiu, mažai muiti- 
Jiančiu maistu!...

Tik tokios pasiaukojusios darbininkės

rai sutvarkius tabako augini
mų ir apdirbimų Lietuvoje, jo 
įvežimų galima būtų perpus 
sumažinti. O mažai Lietuvai 
tai jau būtų didelis dalykas.

Tsb.-

SVEIKA MANIAIbandymus, rekomenduoja au
gintojams ištirtas, tinkamas ' .__, i Ar myli Manių? Ar non a
Lietuvos klimato sųlvgoms sė-1 . « . , . .
klas ir kitų ‘ pie Jų pasiskaityt; gražu,

Dabar LMuvoje išaugina- Skaitymf 7 Jei “>« “ 
ma jau tiek tabako, kail kilo n a^Ie aU- daug gra-

sumanymas įsteigti savo taba- 
I ko gaminių fabrikų, arba bent 
■ priversti esančius taliako fa- 
Į brikus sunaudoti dalį lietuvi
ško tabako derliaus. Tada
daug pinigų, kurie išmetami

žiu dalykų išgirsti, tai būti 
nai pasiskaityk kų tik išėju
sių iš spaudos knygų, vardu 

( SVEIKA MARIJA!”

Iš kun. A. Stolz’o raštų lie

susirgimas teatsitiko tais me
tais. Tai kokis skirtumas, ku
rį padarė ne kas kitas, kaip 
tik uolios pastangos apsisaugo

lietuvių ten kojos neįkėlė. Vieni nematė rei- Apsisaugojimas nuo difteri- atalį,ikamu skiepijimu, 
kai©, kiti bedarbiai, neturėjo iš ko įžangų jos laimi lengvas, pigos bei e 1
užsimokėti. Gaila. Paroda buvo įdomi, įvai- fektingas. Tam tikslui paga 
ri, pamokinanti. Kalbama, kad ir kitais me- minti skiepai įleidžiami po o-

Kaip šiandien susirgimas 
raupais didelė retenybė daugu

tais ji bus atidaryta. Jei tik laikai bent kiek da du sykiu vienos savaitės moj civilizuotų kraštų, taip, 
pagerės, paroda ir 1934 metais turės pasi- protarpy. Iš to jokio pavojaus reikia turėti vilties, atsitiks 
sekinio. nėra, o vaikas ilgam laikui ap- • su difterija ir škarletinų, nes

galėjo, sulyginti trumpučiuku laiku, tiek 
daug šviesos spindulių į brangiųjų mūsų 
tėvų žemę paleisti. Jos sukūrė Mergaičių 
Namų Ūkio Mokyklų Aukštadvaryje, iš 
kurios kasmet išeina po keliolika išmoks
lintų namų ūkyje ir išlavintų dorovėje 
mergaičių. Įsteigė panašių ūkio Mokyklų 
Randuose, iŠ kurios kasmet taip pat iš
eina po keliolika išmiklintų šeimininkių, 
siuvėjų,•mezgėjų, virė,ji} ir šiaip išlavintų 
kaimo kultūrininkių. Barzduose, šalia 
aukštesniosios mergaičių namų ūkio mo
kyklos, įsisteigusios turi dar didelę ke
turių skyrių pradžios mokyklų, kurion tė
vai mielu noru leidžia savo mažus vaike
lius. Panašiai “ Kultūrietės” veikiu ir An
talieptėje, kur, be irriegluudos mažiems 
našlaičiam', ligi šių metų laikė dar ke
turių klasių vidurinę mokyklų, skleidžian
čių šviesos spindulius po mūsų “Šveica
riją”, kaip dėl gamtos gražumo yra vadi
namu Zarasų šalis.

Taip! Dirbu “Kultūrietės”, dirba di
delį darbų. Tai Lietuvos milžinai, nors 

; silpnuoiie mergaičių .kūnuose užsislėpę 1

Tuos milžinus gimdo savo pavyzdžiu to
kios pilnos drąsos bei Dievo Apvaizda pa
sitikėjimo veikėjos, kaip p-lė Bronislava 
Vizgirdaitė, kuri tiek daug* įvairumo ir 
malonumo įnešė ir j mūsų varšuviečių 
ekskursijų Chiliękų miške.

Garbė jums tautos gaivintojus ir tik
rosios kultūros platintojos!

Varšuvos lietuviškas jaunimas
Varšuvos lietuvių tarpe duugiau, ga

lima sakyti, buvo .įaunuonicnės, negu se
nų. Seniai paprastai grįždavo į Lietuvą, o 
jaunimas trmikė į miestus ieškodami ge
resnių uždarbių ir jiatogesnio pragyveni- 

Tno. Taigi ir Varšuvoje labai daug buvo 
nevedusių jaunuolių: vaikinų ir mergai
čių. Vaikinai arba mokėsi kur mokyklo
se, ar prie amutninkų; merginos tarnavo 
arba specializavosi valgių gaminime, dra
bužių siuvime, ar šiaip kariamo naudin
game ir pelningame davbe.

Daugelis iš tos jaunuomenės pamažėl 
įeidavo į artimesnius santykius su lenkų 
jaunuomene ir susituokdavo. Kaip jau esu 
minėjęs, tokios sutuoktuvės išeidavo vi

tuviškai parašė Kun. Antanas 
Petrauskas, M. I. C.užsieniams už tabakų, liktų 

krašte. Jeigu, sakysiu, du ši
mtai tūkstančių rūkorių (ma- > Knyga turi 200 puslapių 
žiausiai imant) sutaupytų po rašto, 8 didelius ant gražiom 
50 litų per metus, tai iš vi- popieros *vč. Marijos ir Jė

zaus paveikslus.
medicinos mokslas jas pili ai, _ . . . ,V1 . v • Knygos kaina, imant po vie-užkariavo. Nuo žmonijos tin- j __ . .

... M, 3o ccnt&i.kaino pasinaudojimo priklau
sys praktiškos sekinės. Taigi, DRAUGAS PUB. C0., 
nebijokite savo vaikų skiepyti, j 2334 So. Oakley Avė.

suomet beveik mūsų tautos nenaudai. LenT- 
, kiškoji pusė visuomet tokioje maišytoje 
šeimoje vyraudavo. Taigi ne tik svarbu 
buvo mums įsigyti savoji liažnyčia ir su
trukdyti plačia srove veržiančius! didmie
sčio demoralizacijų į nepatyrusių lietuvių 
sielas, bet taip pat svarbu buvo, kad su
laikytume nutautinimo darbų, kuris taip
plačiai buvo apėmęs mūsų ateivius.

Sunku buvo tam nutautinimui užbė
gti už akių, kui mūsiškiai buvo pakrikę 
po visus miesto kampus ir vienas kito ne
pažino,įo. Kas kita dabar, kai mes visi 
turime vienų bendrų punktų, knr renka
mės melstis ir šiaip visokiais reikalais 
pasitarti.’ Dabar ir jaunuomenė pradėjo 
geriau vieni kitus pažinti. Dabar lengvai 
galėjo susirasti sau gyvenimo draugų ar 
draugę iš savųjų tarpo. Nereikalingi buvo 
dabar svetimtaučiai. Ne tik yru meilios 
ir gražios lenkaitės arba lenkų berneliai, 
kaip mes buvome manę, nuo seno prisi
klausę lenkiškų pasakojimų. Mūsiškis jau
nimas niekuo aniems neapsileMžia. Pir

mu mūsiškiai to nematė..Dabar tiktai jų 
akys atsidarė.

Adv. Ja*aitis man vienų kartų esant 
kartu su juo viename mūsų vakarėlyje, 
pasakoja: — Žiūrėk, tamsta, kokių gražių 
esama mūsų lietuvaičių. Ar matai ana va 
anų N-tę. Uždėk jai šilko suknelę, ap- 
niaustyk jai pirštus blizgančiais žiedeliais 
ir kitokiais i«puošalais — kuo ji ne sa
lonų mėgiamoji “karalienė”?

Arba štai kitas pavyzdys. Atvyksta 
į Varžovų iš lx>ndono vienas darbininkas 
p. V.. Kuriam laikui apsigyvenu pus savo 
praturtėjusį brolį, Vareckoje gatvėje, ku
ris pasistatė milijoninės vertės rūmus, šis 
jo brolis iš Londono buvo pašaukiąs sta- 
liūs, tad atvyko anam savo broliui tąjį 
naujai statomąjį namų įrengti pagal vi
sus Kumpos skonio reikalavimus. Gražiai 
jis dirbo staliaus darbus, bet ir pats bu
vo gražios išvaizdos. “Vyras ir iš lie
mens ir iš stuomens’’, kaip žemaičiai sa
ko.

(Daugiau bus)
t X



Ketvirtadienis, lapkr. 9, i 933 PSžugąs

FIITSBIIREH’O LIETUVIU ŽINIOS
H E D A K C I .1 O S A D R E S A S : 

Pittsburgh’o Lietuviu Žinios 
P. O. Box 342, Bridgeville, Pa. 

ROSTANTAS J. VAIŠNORAS, generalis agentas 
2013 Carson Street, S. S. Pittsburgh, Pa. 

Telephone Ilemlock 2204

ponams, žinoma, lengva ir su 
savo klebonu susikivirčyti, nes 
jis reikalauja ne tik vaikus 
krikštyti, bet ir pačiam kata
likiškai gyventi. Jei kunigas

3

DIEVAS pradėjo mąstyti: ar tą pinigą 
'pasilikti sau, arba atiduoti.

LAIMĖ

.vai krikštytas, priėmei pirmą | o Vienok auga, klesti, ir plė-, 
šv. Komuniją, o gal ir šlinbą.' tojasi.
Ar tu nenorėtum ir mirti ka-| Patarčiau nezaliežninkams į 
tuliku? Katalikų Bažnyčia ta-1 įr mūsų neva tautininkams ve-
vęs laukia. Nesidtfok toliau

nėra demagogu ir šventos ra-[savęs nionyti ir kitų nemonyk 
mylios dėliai nežiūri per pirS- ir neklaidink, nes Dievo bau- 
tus į pamiršusius poterėlius

lietuvius, bet griežtai reika
lauja laikytis Bažnyčios įsaky
mų, toks kunigas tuojau ap
šaukiamas kunigu be takto.

smė gali paliesti tave ir tavo 
namus. Netvirtink susirietęs,

ariau patyrinėti savo kunign- 
žių praeitį, jų mokslo cenzą ir 
neva įšventimo istoriją. Grei
tai suseksite, kad nezaliežnin- 
kų kunigužiai yra bemoksliai,

ĮSPŪDŽIAI IŠ P-LĖS MIC- 
KŪNAITĖSKONCERTO, 

PinSBURGH, PA.
Lietinis myli dainą. Kur 

buvęs, kur nebuvęs, žiūrėk,

tiktai purkšt, purkšt ir, kele
tą Žingsnių pabėgęs, atsigrį
žo ir rūstomis akimis į mane 
pasižiūrėjo, kad, brač, per ma 
no visą šiurpuliai perėjo.

Cibuke, Cibuke, — surikau; 
ar matai zuikelį iš po mano 
kojų išsprukusį ir kaip keis-

jau niūnuoja dainelę. Mes, gi- . . •. . , .
kad nezaliežninkų kirkužej y- ’ar})a jg seminarijų išvaryti ’mę Lietuvoje, gerai atsimena- '* '
ra tas pats kų ir Katalikų Ba- klierikučiai, o kunigauti
znyvioj, tos načms pamaldos,

Visą naktį neturtėlis, laukinis .Susidarius didesniam būreliui tie patys pamokslai. Mažas
galvojo. Ką veikti su tuo pi-jtokių šiaudadūšių, paprastai, j vaikai supranta, kud tai ne 

atsi- i keliamas trukšmas, einama, tas pats. Ir tu, broli lietuvi,'niiiii ? Galutinai nutarė
I k<

pakviesti lenko lloduro.
Drąsutis

yraime, kaip šienpiūviai išvarę 
Ipradalgę užtraukdavo: “Eisi-

ankstį rytą jis veikiai pas vyskupą su reikalavimais * gerai žinai ir nujauti, kad ne- KATALIKU BAŽNYČIA••• •• • _ _ ? V a • • wat.av**V • h • • I a a a — . • . . • a w • IKAULAS: — Jonai, visgi, .......................
jei mes pripažįstame Dievo b<‘ga l,as ™isl.ionierm ir aiš- kunigą iškelti. Vyskupui atsi-|gali būti tas pąts, tik užsi 
buvimu tai turime pripažinti kinrt’ akydamas: “Aš esu du sakius išpildyti jų nepamatuo-(spyręs klaidini save ir kitus
ir įrtat’vnius. O įstatymai tai.*>"°R": K<'rns ir Wo«“s- reikalavimų, tveriama ne-' ■- ' — •

sakė: atiduok pinigą, nes tik'%aliežna parapija, ieškoma 
,miltus gavai, o blogas sakė: koks laidokas, kuris pavelytų 
neduok, jis nežinos, kur tas į jiems katalikais vadintis, tik

pr'anli"įstatymų reiklia.’ [sta1 Pin>ls verčiau nu-'nelieptų katalikiškai gyventi.

me šieno pinuti, kolinį dar ra
iša...”, net laukas skambėda- • 
,vo. Neapsieidavo tenai be dal
inus jokios iškilmės, darbo pa- 

., baigtuvės, talkos. Vienas, bū-
Katalikų Bažnyčia yra tai Jav0> ve)la? 0 kif| «turavoja

y ra varžymas žmonių gyveni 
mo.

JONAS: — Kaulai, nesu

Cibukas, kaip Cibukas, šy
psodamas man sako: “Dėdu- 
la, .jeigu tau kas ant kojos už-

(Tąsa ant 4-to pusi.)

SUGRĄŽINKITE JAUNYS
TĖS DIENAS

NVOA-TONE yra paatebėtlnas val«-
Ar gali būti tas pats masko- matoma institucija paties Vie-1 Norg patg ne dainininkas, bet ‘“Mm "!ti^TsataiS
«• 1 m « 1 • ■ • ■ _ W t • -B’ — ei , i • e i I J,. r,., fc* t zv nkalna nt» O>f>rA ii m Q t «•lių cerkvė, kalvinų kirkė, liu- špaties Jėzaus įkurta, kurioje į myUu k|ausytis kaįp kiti dųj-$^^0^ 
terių maldnamis ir Katalikų [ žmonės prirengiami į dangų. inuoja. Sužinojęs, kad j Pitts- ....................
Bažnyčia? Ar dar tau neaiš 
ku? Be abejo, aišku, tik esi

Bažnyčią galime palyginti burgli’ą atvažiavo koncentruo 
su mokykla. Kaip mokykla pa- ti garsi dainininkė, p-lė Mic- 
daro savo moksleivius gerais Į k finai tė iš Pli iladelphijos, metinai vra apsaugojimas tei- |siPirk degtinės arba ką kita. Tokių laidokų žinoma atsira- j užsispyręs, kaip ožys, taį vis- 

singu žmonių nuo neteisybės. įBet geras buv0 stipresnis, dėl nda, nors vienas jau nusinuo- kas. Nuo užsispyrimo gi nėra 
Mes turime Dešimtį Dievo Į-’to atnešiau Pinig9atiduoti”. įdijo, ° kitas pasikorė, bet dar < vaistų.
sakymų. O, broleli, kaip mes ! čia yra aišku, kad ir neci- (\u’ ar v’sgj ka-Į Man labai graudu, skaudu tarnais. Kaip mokykla turi į į “S11

talikais save bando vadintis, nuogfabu, kad r5mti lietu. savo direktorių, mokytojus, [šiandi

piliečiais, taip Bažnyčia pada- čiau į šalį visus darbus, sė

tini savobūtumėme laimingi, jei visi ■ vilizuotas žmogus, 
žmonės užlaikytų tuos Dešini-[sąžinėj užrašytus Dešimtį Die- aors.
tį Dievo Įsakymų! Tada ant vo Įsakymų. Tuo daugiau . 1 . i» 1 »
žemės būtų tikras rojus; tada vilizuotas žmogus turi savo taip ti a, aip įau e
nebereikėtų laukti cicilikėlių sąžinėj ir prote Dievo Įsakv- ba^nas’ 3U0 vamj
žadamo “rojaus”, kuris nie-Įmus, tik priklauso, ar jis lai- karveliu vadinti? inoma, ga
, . . . T • • • -m 1 Įima, tik nieks tam neįtikės,kuomet neateis. Jei visi pildy- ko, ar ne. _ . . '. , ■Taip yra ir su nezaliežninkų A enąs Scranton e. Visos neza-

jie patys gerai zmo ir |okj-ug niekus išdarinė ja.
kataliko vardas

Nėra paslaptis, kad nezalie- 
jžninkai yra lenkų padaras irįfsavo mokytojus — vyskupus 
ismislas. Visų nezaliežninkų Į .p kunigus, savo moksleivius 
galva yra lenkas Hodur, gy-

ro tikinčiuosius gerais Dievo dau į automobilį ir išdūmiau 
Smok y” City. Savo žygio 

andieną neapgailestauju. Gra 
moksleivius, regulas ir moks- žus, išlavintas p-lės Mickūnal- 
lo programą, taip ir Bažnyčia lės balselis žavėjo klausyto- 
turi savo galvą — popiežių, jus. Ir operų ištraukos, ir pa-

site savo normalią sveikatą Ir spėką.

Jokie kiti vaistai neturi toki'? pa
stebėtiną Istoriją kaip Nt’GA-TONE. 
Per 45 metus jo gyvavimo milijonai 
moterų ir vyrų atgavo savo sveikatą 
ir spėkas. NUGA-TONK parduoda
mas visose vaitot Inyčlose. Žiūrėkite, 
kad gautumėte tikrą NUGA-TONE. 
Neimkite pavaduotojų, nes Jie yra 
bevertės.

prastos mūsų kompozitorių ga- 
rmonizuotos dainelės skambė
jo taip galingai, taip jaudi
nančiai, kad, rodėsi, klausytu
me! jų be galo. Per savo gy
venimėlį esu girdėjęs daug pa
saulio garsenybių ir operose 
•ir šiaip koncertuojant ir, ma
nau, kad mūsų lakštingala —' 
p-lė Miekūnaitė ir teknika ir 
balselio gražumu jiems nenu-' 
si leidžia. Bravo, panelė. Gai
vink Vytauto ainių dvasią lie-

. . . „. pilni visokių prasikaltėlių? va parapijos ir kaip bezdžio- j lietuvių šaltas, sveikas protas? kata.likij kunigai ir katalikai tuviška daina ir garsink tau-
pinai liūtų paversti į gražiau- ka(] jie |au-5 De5imtj nfs pam5gdžioja katalikus. Ar Nezaliežninkija, man ding, vi-,randasi tcn ir Katalikų Baž-1 tos vardų svetimtaučių tarpe,
sius teatrus, o ne žmonėms ka-|Jsak?lm! r- kQ taip dažnai _XJ______ --------------- ^tivin būdui. ___________________  xi. .......... .....

tų Dievo Įsakymus, žiūrėk,Į RAUDAS: — Jonai, jei žmoĮ ,
kas būtų. Nebereikėtų jokio gus žino tuos Įsakymus, t aj; katalikybe. ....

1 . • ; -i? -a • • -iziJ- Ar tėmi ai, garbus skaityto-!lietuvių, tun mokėtipolicmono nei po miestus, nei turėtų juos ir pildyti. 1 •* J

lliežninkų parapijos, taigi ir

ant kelių. Dėlko dabar jie (po- JONAS: Tiesa, Ratilai,
jau. kas atsitinka, kuomet ne-[Hodurui doni-duoklę. Kad le- 
zaliežna parapija tveriasi? Nu- «kai išperėjo nezaliežninkus, 
gi labiausiai nutolę nuo Kata- tai neįstabu, nes lenkų būdaslicmonaij turi stovėti ant ga-.,,,^ bet ne]aillS kad nc.

tvnjf Dėlto, kad kai kurie tie- piHo M Ro tiok dang yra na.nyj!ios gaiva]ai pata- .yra slidus, nepastovus, bet 
klauso Dievo Įsa vĄirnj. Jei^vi- kergto, nPapykantos, pavydo? mpa kirknžės “memberiai”, kad rimti lietuviai pamėgdžio
si pildytų Dešimtį Dievo Įsa- 1 Dėlto, kad laužo Dešimtį Die-
kymų, tada nereikėtų nei ad-v0 jsakynla Mko ka,*jimai
vokatų, nei teisėjų. Visi kalė-

visos patamsių jėgos, visi be-|.ia lenkus, musų didžiausius
poteriai prisišlieja prie tos ne- .priešus, tai keista.

— tikinčiuosius, savo regulą 
ir programą — Sakramentus 

U ir įsakymus. Dėlto Viešpats 
lenkui ,j^zug jr palygina Bažnyčią su 

matomais daiktais: su miestu 
ant kalno pastatytu, su švie
sa, arba stačiai vadina ją Die
vo namu (1 Tim. III. 15). 

Katalikų Bažnyčia nereiškia
Įvien tik namą, kuriame žmo- 

Knr dingo ngS snsįTenka melstis. Kur tik

tai ne gėda mums, lietuviams, I sai neatitinka lietuvio būdui, 
ar tai ne žaizda? Neveltui 6v. Pasakymas, kad noras išsive- 
Raštas sako, kad velnias ne- r^i iš po airių globos, noras

nkinti, kaip dabar yra. Tade.! .monM knria ir , dek.
riša kariuomenė j iros kėdes! Už laužymų De
li' su stipriais laivais galėfij 5;m,jes jyievo įsakymų. Galu- miega. Žmogus be velnio pa- atsistot ant tautinių pamatų ba 

tinai gulima pasakyti, jeigu ga]bos negalėtų taip apakti ir tyčios žvilgsniu, yra tuščiasmums gaudyti žuvį, o ne žmo
nes žudyti. Tada nebūtų karų, 
revoliucijų, nei neteisingi] už
grobėjų. O svarbiausias daly-
kas, kad nebereikėtų jokio ra-į„yll5i meilė ir ramyhj 
kto nei iŠ lauko, nei iš'vidaus. jęun j y Skripkus
Žiūrėk, kiek tai sutaupytum
pinigų, nes nebūtų vagių, nei 
plėšikių Mūsų vyriausybės ir 
politika būtų teisinga, dora; 
rūpintus žmonijos labu, o ne 
savo kišeniais. Visa tai gali
me labai lengvai įvykinti, jei 
visi pildytų Dešimtį Dievo J-

nyčia yra. Ne namas iš plytų 
arba medžio pastatytas pada
ro Bažnyčią, bet žmonės turį 
tikrą tikėjimą, ir klausą Vieš
paties Jėzaus įpėdinio padaro

visi žmonės užlaikytų Dešimtį tokius gposus išdarinėti — ty-/r juokingas. Verždamos iš ai- Bažnyčią. Katalikų Bažnyčios 
rių vyskupų globos, puolate . kampinis akmuo yra pats Vie- 

siačiai į amžinų .mūsų tautos ^pats Jė7zus. Jis suriša visus 
ir labai geras katalikas, tik'Prieš,J ,enkU Darote gė- tikinčiuosius į vieną Dievišką

Dievo Įsakymų, ant žemės bū
tų tikras rojus: lygybė, vie-

čiotis iš katalikybės.
Pasitaiko, kad vienas, kitas

NEZALIEŽNINKA1 - MŪ
ŠĮ! TAUTOS ŽAIZDA 

IR GĖDA

nesusipratęs, negalvojęs, pa-!^a mūsų tautai viso civilizuo- 
kliūva nezaliežninkų tarpan. Pasauli° akyse. Pasirodote 
Kas su juo atsitinka? Nugije8^ bankrotai doriniai ir tau- 
visųpirmo netenka keletos ši- tiniai. Atsimesdami nuo Ka

talikų Bažnyčios, mūsų neza- 
liežninkai neišsiveržia iŠ po ai-

mtelių dolerių, kuriuos auko 
ja arba, teisingiau, skolinai
naujai kirknžei. Toji skola ir [r^ ^obos» tik atsisako nuo

----------- 1 lieka skola amžinai. Kas šuns^v* Tėvo globos, kuris yra pa-
, Ar atėjo Tau, brangus skai-Įant uodegos nueina, to jau ne-i^as Kristaus vietininku čia 

sakymų.. Tada būtų pilnoji j|yto jau, kuomet galvon min- b'matysi. Gailisi, žmogelis, ve- .ant žemė-% Katalikų Bažnyčios 
laimė,.laimė, kuri nesibaigtų f|g apje nezaležninkus,
ir nesimainvtų. i pas muf,, Pittsburgh’e, jurgi-

RAULAS: — Įstatymai ne- niais vadinamus? Ar pagalvo-

Šeimyną. Kadangi Jė-

Žavėjančiai paskambino pi
ano solo jauna, vos 15 metų, 
Valentina Vaišnoraitė, valca> 
iš “Naila”, Delibes-Dohnanyi. 
Tai tikras talentas. Ateitis jai 
žada laurų vainikų.

Gerai pasirodė ir pittsbur
gh’ietis dainininkas Aleksan
dras Sadauskas.

Žmonių buvo prisirinkę a-

rkšlcnn, nerimsta, keikia, bet &alva> mūsl* vadas- 0 kas yra 
pervėlu. Grįžti prie Katalikų; jū®^ vadas? Kas yra nezaliež- 
Bažnyčios sarmata, puikybė Įn*nkų galva? Nugi lenkas Ho- 
neleidžia, sąžinė griaužia, ra-jdur- Ką jis atstovauja, kieno 
mybė, tas brangiausias žmo- (Įgaliotinis jis yra? Turbūt, Pi- 
gaus turtas, dingsta... Kaip į Rudakio, kuris laiko užgrobęs • * .P
Judas, Kristų pardavęs, gata-;mflsU sostinę Vilnių. Ar ne gė- Te'9’ 0 az turim' 
vas pasikarti. Jis bijosi žmo-lda’ ar ne žaizda? Tiesiog rei

gali privesti žmonių prie lai-įjai kuomet rimtai, kas mūsų 
mes, nes ne visi žmonės juos nezaležninkus pagimdė? Iš 
moka. [kur atsirado mūsų taip vadi-

JONAS: — Raulai, nevien narnos neprigulmingos “para- 
įstatymus reik mokėti, bet ir pijos”, bei kirkužės! Vieni 
juos užlaikyti. ... __

KAULAS: — Kaip aš gale-1pagimdė, kiti tvirtina, kad no- 'draugus. Nerimastis kankino. kai kurie neva tautininkai 
siu juos užlaikyti, kad nemo- ras išsiveržti iš po airių glo-! Persimaino žmogelis, kad su- rern’a nezaliežninkus, savo lai
ku jų iškalbėti? bos, noras atsistoti ant taūti-įnku jį ir bepažinti... O kaip, kraše-ių skiltyse juos skelbia,

JONAS: — Raulai, nereik nių pamatų tas neva parapi-j sunku yra su sąžine kariauti j1! sinodus aprašinėja, mokina 
tau jų kalbėti, nes jie yra už-[jas sutvėrė. Jos net mėgsta ir ją numarinti. DienoR bėga, pačiuotis etc. Didesnio tauti- 
rašyti kiekvieno žmogaus šir- tautinėmis bažnyčiomis vadin- metai slenka ir mirtis jau ir skumo išniekinimo sunku ir 
dyje, kafy mokyto, taip ir ne- lis. Man gi rodosi, kad neza-j čia. Užmerkia žmogelis akis išgalvoti, 
mokyto; kaip gero, taip ir ježninkai yra tai keršto kūdi-iir tampa palaidotas ten, kur 
blogo žmogaus. Sitai, pavyz- kiai, neb’norį pasiduoti Kata-'visus bambizus, pakaruoklius

įsako, kad kunigų netaktas jps Jnių, bijosi susitikti savo senusjk’a stebėtis ir liūsti, kad mū-

dys.
Neseniai buvo įvykis Pieti-

likų Bažnyčios disciplinai, ne- laidoja. Kokia negarbinga už-
b’norį pildyti Katalikų Baž-

nėj Afrikoj. Misijonierius ap- nyčios įsakymų, nurodymų ir 
sigyveno grįtelėj netoli juod- i reikalavimų. Jie nori tiesa ka- 
odžių kaimo. Neturtingas juo- rtais savo vaikus krikštyti, 
dodis pritrūko, valgio; nuėjo n(,r* katalikiškai pasilaidoti, o 
jis pas misijonierių, kuris tn-

baiga.
Atmink, brangus lietuvi,

rėjo puodriį miltų; jį ir pasi 
dalino su juododžiu. Alkana-

kartais nori ir katalikiškai a- 
psivesti, tik nenori patys ka

TOLOSEFAT
Mbi M. KatBOT •< BrMUya. N. T. 

viMm: “■ava aa<4 Knuahen tor tta 
*Mt * ■aaatha m4 kava aat ealy laat Ift 
yaaada bot (aal aa much battar ta avary 
«ay. Rata tsr paaple aha «aa*t aara ta 
rateaa. Kraaahaa to aondarfoi ta kata 
tha iratam baalthy. 1 batag a aana 
ahaaU baaa far I’ra trto4 aa auay 
thtafi hut aaly Kraaahaa aaaaaiah aU 
>>r>aaaa.,‘ (May U, 1M».

TO lota fat 8ARLT and HARlfinB- 
LT. taka a halt taaapoonful ot Kruaehan 
■alto lo a glaaa ot hot aatar In tha 
moralng bafore breakfaat—don’t rato* a 
mernlng—a bottle that laata 4 wetka 
eoata būt a trlfla—ftt Kruaehan Salta at 
any drugatora ln America. U not joy- 
fully aatlafled alter tha flrst bottla— 
money back.

•v

žus yra tiktai vienas, tad vie-, pvpilnė piliečių klubo didžiū
ną tegali būti ir Katalikų Ba- lė salė. Suėjo ir suvažiavo 
žnyčia. Visos kitos bažnyčios Pittsburgh’o ir apylinkės pa
yra tik išmistas iškrypusio ti “Smetona”, pats elitas. Ma 
žmogaus proto. 'tPsi dW profesijonalų, įvai-

Katalikų Bažnyčia labai ti- iraus kalibro biznierių, finan- 
nkamai vadinama Motina vi- j sinill !staiglJ atstovxb metro‘ 

krikščionių, dčlto kad ji I P°lio ir Provincijos dvasinio.
, j ... , | kai, muzikai ir t.t. Surengki-duoda tikrą gyvybę žmogaus | ’ . ,
,... . . , , .. . . . . He mums daugiau panašių dva dusiai, ir kad u taip lavina,, , . . , . laiškų puotų. Vilūnasir auklėja savo narius, kaip j

motina savo vaikelius. Šv. Au-, yfręT r||(l DITTCDIIDPU 
gustinas sako: “Mes privalo- j VTLuI kliU lll luDUllUn

IR MČKEES ROCKS,PA,

VISADA
UŽMIRŠTA

Ar žinot, kodėl Jos ne
mėlo T JI pati nežinojo. 
Jos blogas kvapas bnvo 
priežastim, nes blogo kva
po niekas nemėgsta. Vie
nok visi tą gali paSallntl. 
PargaŲuok su Llstertn* ir 
tas atliks kas reikia. .Var
tok kasdien. Bandymai ro
do, kad ils vaistas atlieka 
greit, ko kiti vaistai ne
padaro per < dienas.

LAMBERT PHARMACAL 

COMPANY 

8t Louls, Mo.

LISTERINE
premptly »nd» odora ordlnary 
■ntlsėptlcs can't hld« ln 4 doya

savo
turime my

lėti kaip savo motiną”. Popie
žius Leonas XIII sako: “Jei
gu mes mylime taip labai sa
vo gimtinį kraštą dėl to, kad

Lapkričio 5 d. įvyko beveik 
nepaprastas atsitikimas.

Mudu su Cibuku, išklausę
šv. Mišių su pamokslu, papie- 

jame girnfm ir iSnugom, kaip favf ,utarfm)1 paaivažinMi ir> 
labian mm privalom mylėti jsnradę girai,fi
Bažnyčių, kuri niurni davė nc- j>flnti. Kaip antarėme, taip pa-
mirtiną gyvenimą. P.

RHEUMATISM
Paiih—Agony Starta To Leava in 

24 Houra
Happy Daya Ahead for Yon
Thlnk ot lt—how thta old irorld 

doeil make progrena—nnw cnmea a 
preacrlptlon whlch la known to phar- 
maclsta aa Allenni and wlthln 4< 
honra hftar you atart to take thla 
aarlft hcttng formula paln, agony and 
Inflatnmatlon raueed By exceaa urlo 
acld haa atarted to depart

Allenru doea juat arhat thla notlea 
aaya lt wlll do—lt la guaranteed. You 
ean get one generoua bottle at lead- 
Ing drugstnrea everyerhere for N 
cente and lf lt doeen't brlng the Joy- 
oua reaulta you eapent—your money 
arhola haartedly returned.

Ką mūsų neva tautininkai 
nori atsiekti remdami nezalie
žninkus? Bando, žinoma, Ka
talikų Bažnyčiai užkenkti. Ve
ltui darbas. Katalikų Bažny-

RADO 15 MILIJONŲ METŲ 
AMŽIAUS MEDĮ

kalį grįžti Katalikų Bažnyčion čia, atsikračius visokių šiukš- 
nėrn jokia sarmata, tik gar-1 lių, dar skaisčiau pradeda špi
lio. Reikia vyriškos drąsos pri! ndėti. Ar jūs pamiršote, ką 

sipažinti prie padarytų klaidų. [ Kristus pasakė šv. Petrui A- 
TokiiĮ drąsą turėjo šv. Augus-.paštalui: “Tu esi uola, o ant

Kanados valdžios inžinieriai 
rado šiaurinėje Albertos pro
vincijos dalyje giliai žemėje 
medį, kurio amžius gali sie
kti nuo 15,000,000 iki 20,000,- 
000 metų. Medis nė nesuak- 
menėjęs. Ar. V-skas

talikiškai gyventi. Tokių as- tinas. Ar neturi drąsos nei kri-, tos uolos pastatysiu savo Ba- 
sis parsinešęs namo pradėjo menų, praradusių katalikišką j sielio? Mesk kerštavimą ir pul žnyčią, o pragaro vartai jos 

kepti blynus ir miltuose ran- sąmonę, rinkinys ir sudaro ne-į kybę šalin, o glauskis prie. nepergalės”. Ne tokių audrų 
da auksinį pinigą. Juododis znležninkų kirkužės. Tokiems Katalikų Bažnyčios, kur bu-[ir atskalų ji yra jau mačiusi,

GARSINKINTES
"DRAUGE**

darėme.
Važiuodami pro Bridgeville, 

suradome gražią giraitę. Nu 
Cibuke, jaū čionai tai tinka
mi vieta ir gerai pasigrvbau- 
sime.

Sustojome prie giraitės ir, 
palikę Forduką, pradėjome ; 
per krūmus ir žolę vis gilyn 
lysti j giraitę. Ridamas gilyn 
aš vien tiktai norėjau pama
tyti grybą ir taip užkerėplio- 
jau ant zuikelio uodegos. Tur- 

[būt, labai suspaudžiau jam uo
degėlę ir užgavau, nes zuikis ' 
kaip šoko iš po mano kojų.1

KRAFT 
American Cheese

(paekagti, patt»urix»d)

has full, natūrai 
flavorl



A pfls pgx a

t
Ketvirtadienis, lupkr. 9, 1933

Rittsburgho Lieti- 
nežinios

WEST END PITTSBURGH 
IR McKEES ROCKS, PA.

, Praeitų sekmadienį pašilui- Mickūnuitės koncertų. Aišku, sijų darbų, tik visa nelaimė, bažnytėlę atiduoti pagarbų na liepa sugrįžus namo, rytoj som kopėčiom krito ir vos tik
i iė a. a. Pranciškus (trankaus- į kati kiekvienas geras darbas Į kad tokie sunkūs laikai, kad tam Karaliui ant karalių. Oy- turės visiems užfundyti. Visi sprando nenusisuko.
Įkas. Velionis buvo kareivis, į niekuomet nepasilieka be uŽ-ltų centų visiems trūksta. Mes vojo Rožančiaus draugijėlė at- išsiskirstėme kas sau.
per paskutinį karų mūšyje ta- mokesčio. Rsjk' žinome, kld yra pasaulyje tau kalbėjo rožančių 3 vah popiet, ,

j po gazo užgautas ir per tiek 
.metų turėjo kentėti. Laidotu
vės, kaip girdėjau, įvyks se- 

i ledoje.

Teko nugirsti, kad šv. Ka
zimiero R. K. parapijos namų

Kitas rusnekas kaip tiktai 
Žinotum, kaip tik aš įžen- parėjo namo, tai jo žmona tuoj

tų, visai negirdėjusių apie vie- Vakare klebonui pasakius į- giau j BtublJ> bnvo vienuoli£., sako: ,tRegig Uu> vargdienė-
nų Dievų, apie Jėzų Kristų, 
apie žmogaus gyveninio tiks-

suvininkai patylomis tariasi, lų; mes matome daug žmonių 
kugžda kažką netikėto suren-[suklaidintų, patekusių į įvai-

»pftding.( pamok'l, baigime t, valan<(n nakti(,6 s,lk|upa„, ,. (tur ti 110ri6i, Eik kar. 
brangia <licn» procesija ir pa- k(W v(.|5|. j vjr|uvę jr

ant kurio stovėjo lempa, lekŠ-: nors -j Jdbiru vandens, gal 
ir kitokie indai. Kada tas 1

laiminimu.
itės tada galėsi troškulį apgesin-(Tąsa iš 3 puslapio) ,

• i Šv. \ inecnto Lycfenm vaiki- 
kereplotų ir, dar blogiau, “ko- nui smarkiai dkrbuojasi su
rn.,” užgautų, k» tu darytum» card partv, karia pasižadėjo!11“ «»-ca, i». dar ma.o stuaa..savauz.ou tr .snaauojani. |va. iianrmas ca gaus laom u.ue- „„„ visU ir [ p^tųa, kad tiek negalėsią.
Pats supiktua, ir dar, gal, net parapijos naudai surengti la-Į n5'm0 *v', Kaziaiiero pa-|ri,valkatų, pasivadinusių tau 1lj “orttaų” dėl;«agrusk, ta Šioks ir toks!’Tai ni(,k()
tam nosį sudaužytum.

gti “Tlianksgiving Day” ba-irias atskalas, erezijas,.kaip ir

Bet, Cibukas, pasižiūrėjęs į

žmonės- labai nusi-Mūsų
džiaugė

subarškėjo, mano žino- ti. jįs nuėjęs į virtuvę, prisi-
■ . nn» gulėdama lovoj, sušuko: leido kibirų vandens, vienok,

tai tiesa, tai dar tokio suma- snvadžioti ir išnaudojami įvai i fabrikas čia gaus labui dide- ‘Numesi
žnyčios lubų pataisymui. Jei mūsiškiai “nezaliežninkai”, išgirdę, kad plieno

oo j a i j i niekad negirdėta. Taipkruio 28 d., 6 valandų vaka- ......... . . e. ,e. . gali jvykti nepaprasti dalykai.Kiekvienas Sv. Vincento Tl. . , .... ., ... I Dieve duok, kad u jų kugzdė-narys. pardavinėjaĮ m* ©
re.
Lvceuniniane, kad aš pu balęs ir nega

liu iš vietos pasijudinti, nes / * (‘ensils ” dėl kalakuto.
to išgąsčio šiurpuliai atėmė ding, būtų daug geriau, (norg^vyktų, 
man rankas ir kojas. Žiūri į 'v°d .iie pardavinėtų census Į
mane, kad mano lūpos kruta, dėl zuikių. Dėdula Lauksim, o ateitis viską pa-
bet liežuvio neišgaliu apversti “---------------- !rod?s- Nu0> nepasislėpsi. I
ir žodžio ištarti.

Jinias Ir pasitarimai nepasili- 
’iktų tik pasitarimais, bet tik-

tiškus bažnyčios kunigužiais. | keliams. Tai reiškia daug die-'
Mums gaila tų paklydusių a- nų darbo ir, žinoma, daugiau 
vėlių. Reikia ir jas 'grąžinti tų labai reikalingų centelių, 
į Kristaus Bažnyčios prieglo
bstį. Bet kokiu būdu tas gali
ma padaryti! Per maldų, pa
vyzdingų gyvenimų, kataliki- 

; škų knygų, laikrašti ir para-

Linksma būro išgirsti kad 
Ona Bikinienė, kuriai buvo 
padąryta pavojinga operacija 
Braddoeko ligoninėj, eina ge-

Cibuke, sakau, patylukais, 
tas zuikis man atrodo nepa-j 
prastas. Žinai Cibuke, kad į 
sekmadieniais nereikia jokių'

SOUTH SIDE
mų hiisijonierių darbuotės, ryn. ‘D Žanas’

gi, aš, pildydamas jos Įsaky
mą. nieko nelaukdamas pur- 
verčiau stalą ir viskas suby
rėjo į gabalėlius. Po to Žmo
na pašaukė pollcistą ir nuvedė 
mane į šaltąją; be to, ji man 
ir nosį gerai apdraskė.” 

Dabar tau nereikės fendyt!

Kelcl», veiklesnių fia t»rt-|S,ai Pavardf's ** k“rie ’«*-
pasitartam ™pi"°

Kristalus Karalystės: M. Va 
siliduskienė, M. Šarkienė, J. 
Šarkus, M. Dattausienė, P. Ja
kštienė ir J. Jakštytė. Jie vi

si įsirašė Tikėjimui Platinti 
Draugijos nariais ir užsimo-

jo susirinkimėlį 
i surengti “Spaudo____  Savaitę”.

Bažnvėios lubų pataisymas , .. . ...
• * j Spaudos platinimo stabo vv-

•U .• , a .-v.-.n. Žtog*"‘“ p,"“5W- įtariuoju išrinktas Juozas B.
here,kalingų darbų dirbti I Tu- Kontraktorių pasakymu, į po- Ta„,kOTifi kur ita( 
rbnt, nona. Dievulis „uis no- , r, savaičių manoma visų dar-' k„n. u ir ikvie, j
r. nubaust, t.bukė atsimink j bų baigti. Vajas tiems patai-l |h raleraeijos skvri| 
k, tremas Dtevo jsakymassa-tymams Jau prasidėjo ir gra-, p|atMnj |am jarbni kėjo metinę duoklę
ko: Sekmad.cn, Švęsk. | Mausiu pradžių padarė mūsų p|#n. ,)1IS pl„ti Jirva vi.| . ----------

Cibuko veidas persimainė ir mergaitės-sodalietės “Marijos
jo kojos pradėjo drebėti, nors Vaikeliai” — paklodamos vi- 
vyras kaip ąžuolas, bet ir jis są knn. Magnatui varduvių už- 
šiurpulius pajuto. įdarbį —- $90.00. Valio mūsų

Eikime, Cibuke, iŠ Šios gL į >cdalietūs! .Jas pasekė S. bai gražus darbas. Paskiau ?u 
raitės, nes čionai, gal būt, [H. K. A. 158 kuopa paauko- ^jno<bne daugiau.

dama $10.00 pataisymams ir: ___
$10.00 anglims." Bravo! Kas Į
daugiau ? 1

siems pasauliečiams prisidėti 
prie pasauliečių apaštalavimo 
<larbo spaudos platininio. Tai 
begalo svarbus dalykas ir la

iminis blogai. Susikabinę žing
sniavome prie Forduko. Atsi
rakinę ir atidarę duris, šiaip 
taip sulipome į Fordukų. Ci-

ŠV. KAZIM1KR0 MOKYK 
LOS aitfuras

Mes gyvename pagreitinto . 
tenijio amžj. Kiekvienas sku-j 
ba, bėgu, stengiasi sumušti 
greitumo rekordą, pralenkti 
kitus, [r darbų, ir kelionę, pa
galiau ir savo tikybines pa
reigas norime atlikti skubiai, 
be ilgesnių užtrukimų, nerei-

Girdėjau, kad namą savini-

Y0UN6ST0WN, OHIO
KOKIE ANEKDOTAI AT

SITINKA. PAKLUSNU
MAS VYRŲ SAVO MO

TERIMS

į— sakau aš. 
“Žinai, kad

J»s

nutarė užmokėti už fundaci
ją

1 Geras’ pavyzdys. Jei esi įsi
gėręs, tai žmonos neklausyk; 
verčiau eik ramiai gulti.

K. J. Žvirblis

Į vieną restoraną užėjo č’a-
lis Kerėbla ir užsisakė- vištie
nos. Vaiteliui atnešus, Kerėb- 

!la atkundęs vieną, kitų kąsnį 
O kas iš jūs turėjo fuiidyt? j sako vaiteriui:

— klausiu jo.

ne — suko

— Jei čia yra spring čiki- 
nus, tai aš esu didžiausias asi
las.

Hkišęs pro duris galvų k li
keris Kerėblai atšovė.

— Aš tamsta užtikrinu, kad 
paduota tamstai vištiena yra 
tikrai .spring čikinas.

rusnekus! Kaip 
slavokas parėjo tą vakarų na
mo. jam pasipainiojo po ko
jomis duonkubilis su įmaišy
ta tešla ir jo žmona tuojau

Ugi vienas

. Aną dieną susitikau man ge 
rui pažįstamą lietuvį, kuris y- 
ra vedęs svetimtautę ir yra 3 utsilie|)e: 
vaiku tėvas.

Besikalbant patėmijaii 
je veido daug suž.eitliinų...
Klausiu, kas tave taip suža
lojo? Sako:

“Matai, drauge, jei pačio?

įlipk geriau su
kojom tešloiU 'Jis taip ir pa-

W1^idarė. Kaip įšoko į duonkubi
lį. tas plyšo ir tešla išsidrab- 

įbtė į visas puses.
Vienas rusnekas kaip parė

jo, tai žmoną rado dar negu-

VIM
anek i

Enjoy Ule. B« 
o«1 your (utį. 
Facl widc-aw«k<

kalingo gaišinimo laiko.
paklausai, tai ir į šaltąją pa- 

. | ilūsų klebonas, matyti, pn-;puolio ...Buvę taip: nms, 4 
Nuo lapkričio G iki 12 die-,«taikyduiu^j laifcirtlvasiai pra draugaj: lietuvis, du

neklausai, tai esi negeras; jei lūšių. Kokiu tai būdu jis_ant

bukas makaluoja, makaluoja patylomis tariasi, ką nors 
su “starteriu ’, bet negali pra nepaprasto tam tikslui suren- nos visose mokyklose yra va- ėjusių savaitę paskelbė bažnv- 

gti. O kažin kų darys mūsų dibania Amerikos Mokslo Ra-
vaikinai. Nejaugi jie pasilik-[ vaite. Tuo faikn diskusnoja- 
tų užpakalyje? O ką darys Tre ma įvairios temos. KgtalikiŠ- 
tininkai, šv. Rožančiaus dr-ja, kųjų mokyklų programa yra

jos pašlijo. 
“Dabar jau 
užsilipai!” Jis

Žmona pasakė: 
man ant galvos 

atsinešė kopė-
rsF.

dėti. Taip apie dvi valandas 
makalavo ir kankinosi. Išlip
ti iš Forduko bijome, bet at-

z

siminiau, kad pradedant “sta
rterį”, reikia tinksukas” pa
stumti arba patraukti ir tik
tai tada galima pradėti. Ci
buke, sakau, pastumk tą “ti- 
nksuką”. Taip padaręs užsta- 
įdavo Fordukų.

Privažiavę Bridgeville, su
tarėme sustoti ir aplankyti 
kleboną ir papasakoti apie šį 
mūs atsitikimą. Sustoję prie 
klebonijos nors skambinome ir 
barškinome^ bet niekas neat
siliepė. Bet, pamatę, kad ta-

■Rūtos klubas, ftv. Kazimiero sekanti: 
choras. Kad kiek būčiau pa
miršęs Moterų Sąjungos kuo
pa. Jos visiems parodys, kaip 
reikia parapijos reikalams pa
sidarbuoti. Jau nekartą yra 
gražiai pasirodžiusios, gali vi
sus pralenkti.

Lapkr. G, Depresija ir jo? 
priežastys.

Lapkr. 7, Mokslo krizis. 
Jjapkr. 8, Bedarbė,
Lapkr. 9, Krikščionybė ir 

autoritetas.
Būtų labai gerai, kad visi Lapkr. 10, Suaugusiųjų ėdu-

angai: as, lietuvis, <iu nuš
nekai ir vienas sluvokas gerai : čiukės, prisistatė, prie pačios 

imo lapkričio alinėje užsitraukėme ir pada- nugaros ir pradėjo lipti jai 
reikės prisilaikyti šios r^me tokį^ sutartj; kuris ne-ialit galvos! Tuom tarpu ji iš 

išpildys tuojau to, ką jam žmo vietos pasijudino, o jis su vl-
- ‘ ■ ------------------1 . -. .i..-—

eioje, 
nėšio
tvarkos einant šv. Išpažinties..»,r • • ‘
Pirmas mėnesio sekmadienis 
bus vaikų šv. Komunijos sek
madienis, antras — &v. Vardo 
draugijos, trečias — sodalie- J 
Čių, ketvirtai? — moteyų ir.vi- 'i 
sų kitų. Dtfbar bus visiems le-į

kad

am *

25 I ' I hJ

■ngviau ir patogiau. V.’l

MAM, PA,
suprastų bendrų visiems rei- Racija, 
kalų ir lenktiniuodami visi j Lapkr. 11, Nacijonalis 
stotų į bendrų darbų. Net mo- gaivinimo aktas (N. R. A.) ir 

irisu visoj stuboj, tai ir supra- Į vaikučiai susirūpinę, socialinė teisybė. ,
tome, kad klebono nėra namie, j^a’P čia'pasirodyti laike šio. £apkr. 12, Katalikiškoji A-įfr Talbot Are. Bus duota la- 
Išsiėmęs laikrodėlį, žiūriu, kad 1'“3aUH— -Hin!’ Visi stato sau keija. imi graži dovana tiž įžangos
•jau po dęvyniij ir tiktai tada *de,i klausim*. Vaikučiai per: M mokyklos vaikučiai v- t'kietr.a, gražios dovanos kiek-
atsiminėme, kad šį vakara Mi- bazar'» lal,a; 8raz,al I,asIrod<‘.

nes uždirbo net $138.00. Baž
nyčia lygiai visiems reikalin
ga, tat visi į darbų, o pasek
mės bus džiuginančio?.

Sekmadienį, lupkrieio 12 d., 
at- 3 vai. popiet, Sv. Izidorio pa

rapija rengia card partv, pa
rapijos svetainėj, Seventh St.

cknnaitės koncertas. Tai, ot, 
sakau, Cibuke, nei grybų ne
suradome iv tiek išgąsčio ir 
pamiršome apie lakštingalos

vaikučiai y- 
patingų dėmesį kre»pia< į Lie
tuvos Mokyklą sistemų ir jo'? 
auklėjimų, die taip gi žada 
daugiau sužinoti apie Katali
kiškųjų Akciją. LaimutS

vienam lošiančiam stalui.. Vi
si kviečiami atsilankyti.

Radway’» Pilis
Cnbe TeKetoMe Laxatlve>

to ckame the intctrirul tfart of 
iznpurities cataed by cooMipation. 
Your poiion-free blood w»Ū give 
yoo , “Pep.”

Mild - Relublc At Yoer Drunrūt
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“DRAUGO” VAJAUS 
KONTESTttfiNKŲ SKAIttUS VIS

DIDĖJA

Alickūnaitės koncertą. -----------
Sugrįžę namo, patylukais į šeštudienį, lapkričio 4 d. po

šnekučiavomės apie 
ir griežtai nusprendėm 
niekuomet sekmadieniais ne
užsiimti kokiais nors nereika
lingais darbai?.

Taipgi ir kilim, persergėti, 
kad nereikalingais darbais se
kmadieniais neužsiimtų, nes ir

Lapkričio 4 d. vakarienė pa 
rapijos naudai praėjo dideliu 
pasisekimu ir paliko parapi
jai gražaus pelno. SvetainėMūsų mokyklos silpnos svėi

)ic tą įvykį trumpos ligos pasimirė a. a. 'katos vaikučiui kasdien gaunaĮ^'o juisikimsus žmonių; pa
rodėme, kad Kazimieras Lunauskas, 65 ine pieno iš P. E. Fund, liet jirtėmijau daug svetimų, tai pro 

tų amžiaus, vienas žymesnių labai pastgehda pyragaičių. f^ijoUalų, tai bunkierių, tai 
ir senesnių pavapi jonų. Ijaido- kuriais juos vaišindavo a. a. biznierių, “policmoUų”, “fire- 
tuvės įvyko lapkr. 7 d. iš ftv. ( \villinm J. Iluglies. Mirė a. kH'h
Kazimiero R. K. bažnyčios pa-' a. Hughes — mirė tiiūfns py- pnrftpijiečlal, labui <lė-
rapijos kapuose šeimyniniame roguičiai. Meldžiamės nŽ mi- ka^ svetimi mūsų ne-
sklype. Paliko nuliūdusių žino i irsta. Sekantieji daug pa-

jiems panašus įvykis gali at- ną OUų rr sūnų Juozuką. Rei- Į ptl,. sv. Antano, kad inurtis s’darbavo šiai vakarienei: M. 
sitikti. - skiaute širdingiausių užitojaU'į nuieškotų kitą geradarį, kad M^lzeviČieirė, O. Fatnpikaitė,

tų. Laidotuvėse dalyvavo'daug mums parapinių vėl prie pie- O. laMlvikiėnė, J. Visockis, (i.
Prie šoninių altorių no pyragaičių. Minioticftė, V. Andrie;įauskai-

Vaikų Reporteris tė’ A- Vinclūnienė, K. Sargau-
___________ tis, M. Rumčikienė, M. Leė-

činskditė, P. Kumpienė, O. Mi į 
čiuliertė, G. Orė&kierto, A. (lai 
lienė, J. Lupslenė, A. Patupi-

Gerai įsisiūbavus vajaus kontestui, pakilo ūpas visų kon- 
testininkų, ir smarkiai varo pinnyri spaudos darbų. “Drau
gas”, vienintelis lietuvių katalikų dienraštis Amerikoje, pra
deda dvidešimts penktus metus tarnavimo Katalikų Lietuvių 
visuomenei. Šis darbas buvo neveltui. Kasdien didėjo ir augo 
“Draugo” skaitytojų skaičius.

' “Draugas” turi nusistatęs tikslą, kad pasiekti kiekvieną 
katalikišką šeimyną, kiekvieną lietuvį. Kad pasiekti šį nu
statytų tikslą, “ Draugas” šaukiasi į talką Kataliką Lietuvių 
visuomenę, ragindamas kiekvieną, kuris tik turi laiko, stoti 
į šį “Sitlabrinio Jnbiliejaus” vajų.

Liepos 12 d., 1934 m. “Draugui” sukaks 25 metui gyva
vimo. Per 25 metus “Draugas” lietuvių visuomenei. datig 
tarnavo tikybos, tautos ir biznio reikaluose. Taigi šis Jubi
liejinis “Draugo” vajus bus didžiausias ir naudingiuusias 
lietuvių visuomenei.

Kiekvienas į vają stodamas prisidedu prie Katalikų vei
kimo, platinimo spaudos darbo. Tautu be spuudos negali gy
vuoti. Tat, visi lietuviai, stokime durban!

DOVANOS UŽ PASIDARBAVIMĄ YRA S10S:

Praeitų sekmadienį, Sodalie- 
tės bendrai priėjo prie Dievo 
Kinio; Po mišparų laikė mė
nesinį susirinkimų. Šiam susi
rinkime, kaip girdėjau, nuta
rė, kati įeinant ir išeinant iš 
sėdynių bažnyčioj visos rim
tai, be jokio trukšmo ir bilde
sio išeitų. Taipgi nutarė reng
ti privačiai fiasilinksminimus, 
j karinos pasikviesti gerus ir 
giras, kari tiktai sodaliečių 
būreiie augtų.

žmonių
Mišias šv. laikė kun. Skrip- 
kus ir kun. J. Kopera iš Ce-

HKHU, M,
Kuri. M. J. Kazėnas pavui-i 

šino sodaliečių “Marijos Vai-Į Pri»ėjusį sekmadienį, po pa-)kienė ir O. Radzevlčaitė. 
kelių” valdybą, kuri vadovu-[ maldų bažnyčioje, parapijos * ........ -
vo jo varduvių surengime ir salėje įvyko metinis susirinki- Spalių 29 d. iškilmingai ap- 
gružiui jnisidarbavo “bužny- mas Tikėjimui Platinti Druu- vaikščiojame Kristau? Kurs
čius lubų pataisymo ir ang- gijos (Society for the Propn- liaus šventę. Per visų dienų 
lių” vajuje — lapkričio 5 d. jgation of the Faith). Turime buvo įstatytas šv. Sakramen- 
išpirko joms tikietus į p-lės daug žmonių užjaučiančių nu-,tas. Visų dienų žmonės lankė

Už 5,000,000 baisų .......... .................. $400.00
Už 4,000,000 balsų.......... .................  $250.00
Už 3,000,000 balsi} .......... .................. $150.00
Už 2,000,000 balsų ...... .............. . .. $ 75.00
Už 1,000,000 balsų .......... .................. $ 25.00
Ui 500,000 balsų.............. .................  $ -10.00

Visiems kitiems kontestiriirikams bus duodama dovanos 
pagal jų pasidarbavimų “Draugo” Si<labriniame Vajaus Kon- 
teste. Registruokitės tuojau, neetidėliokite. Rašykite dėl in
formacijų adresu:

“DRAUGAS” PU6LISHING COMPANY
2334 SO. OAKLEV AVĖ.
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i RYTŲ PENNSYLVANIJŪS ŽINIOS
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Šv. Kazimiero 
- Parapija

Balius. — Lapkričio 12 d. 
Šv. Kazimiero mokyklos salė
je įvyks balius, kurį rengia 
Šv. Vardo draugijos nariai. 
Dalius prasidės 6 vai. Šv. Va
rdo draugijos nariai nuošir
džiai kviečia visus atsilanky
ti į šį nepaprastų lietuviškų 

Kun. A. Petrauskas, M.I.C., kopūstų ir Šokių bulių. Įžanga 
vakarienei ir šokiams sykiu 
35c.

džiaugiasi tikruoju Kristaus 
įx mokslu, jų nekliudė joki “vi- 
>5 lkui”, joki nuodai nepajėgė jų 
Įji užnuodyti...
m! Garbė Serantonieeiams už

BARSINK1TĖS “DRAUGE’
LIETUVIAI DAKTARAI;

LIETUVIAI DAKTARAI:
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariu

, dirbtuvėse streikai, tačiau tiek W glaudų ir laikų sugy- 
vyni savaitėje, tiek moterų ba- ven*r,1,l sn bavo Klebonu ir už 
žnyčia buvo pilnutėlė maldi-*^u*’ in°t\ėjo bianginti sa- 

Dirbti saviesiems — žmogui ninku. Vyrų, tiesa, savaitėje,'0 tevU ’lkr‘Wl tikėjimų, ne
sudaro daug malonaus ūpo. šiokiomis dienomis nebuvo duodami jo išrauti sau iš šir-

DVI SAVAITES TARP 
SAVŲJŲ

daug malonaus ūpo 
Ypač tenka jei darbuosis toli taip jau sausakimšai užkimš- 
nuo savo gimtojo krašto esant, ta bažnyčia, kaip moterų, tu- 
Tasai malonumas darosi juo čiau paskutinę dienų vyrai 
didesnis, juo artimesnių tar- kad ėjo, tai ėjo — prigužėjo 
pe atsiduri. ,pilnutėlė didžiulė šv. Juozapo

Spalių mėnesio pabaigoje bažnyčia, kad net ir sėdynių 
(16—29) teko man darbuotis pritruko!
kaip tik tarp artimiausiųjų. 1 Kaįp malonu žiūrėti į tokį1 
Tuo laikotarpiu laikėme mudu pU|ką (per tūkstantį) stiprių,! 
su Tėvu A. Būbliu, M. I. C. petingų vyrų, kad net suolai I 
misijas .Scranton, Ta. šv. Juo- braška! Bepiga misijonieriams 
zapo parapijoje. Dauguma čio- pamokslas sakyti, kai mato, 
nykščių lietuvių yra atvykę j jOg yra Į<as jy klauso ir jau

čia nemažą dvasiškų piUtį bū
siant.

TeL LAFuyetle 3057

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

X—SPINDULIAI 

3051 West 43rd Str.
(Prie Archer Avė. netoli Kedzle) 

Valandos: nuo 2 ik. 8 vai. vakaro 
Seredomls ir nedėllomls pagal 

sutarti

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS 

1448 SO. 49tli CT., CICERO, IH 
U tar., Kctv. ir Pėta. 19—9 vai. 

8147 SO. UALSTKD ST., CU1CAGC 
Paned., Ssred. ir Buba t. 8—9 vai

Ofiso: Tel. CALumct 4088 
Reti.: Tel. HKAIlock 6286

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

3147 So. Halsted St.
Ofiso valandos: 1-4 Ir 6-8 vai. vak.

Rezidencijos Ofisas: 2656 W. 69lb S L ___ ,___________________ _____
Valandos: 10—18 ryto _ ... ..Dienoms Tel. LAIuyctte 5793

Seredomls ir Nedėllomls pagal sutarti Naktimis Tel. CANai 0402

PHILADELPKIA PA.
Šv. Jurgio 
Parapija

“Gyvieji Nabašninkai’’. —
Lapkričio 19 d. vakare, 7:30 
vai., fev. Kazimiero mokyklos 
salėje, parapijos choras vai
dins “Gyvieji Nabašninkai”, 
labai juokingų 3 veiksmų ko
medijų.

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Streeb
Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki- 9 vak. 

Nedėlioję pagal sutartį

Ameriką iš Panemunės, t. y 
vienoje ar antroje Nemuno pu
sėje gyvenusieji. Taigi iš tų 
kampų, iš kur ir aš esu kilęs, 
kur praleidęs smagias savo 
jaunystės dieneles. Kaip mie
la susitikti po keliolikos ar 
kelių dešimtų metų su tais, su 
kuriais mažas būdamas bėgio

jai, žaidei, linksminaisi. To-I

Visi lošėjai atsidėję moki-

Pramogos. — Spalių 29 d. 
buvo kortų vakaras parapijos 
naudai. S. Oreskienė, D. Gri
cienė ir Varvuolienė sukolek- 
tavo dovanų. Vakare dirbo i
Petro Oreskos visa šeimyna, naši. Vaidinime dalyvauja ri

ji). Gricienė, V. Kazakauskie- liktiniai choro ir Dramos Ra 
misijonie- n(-i? q Kazakauskienė, Km. GaDžiaugėmės mes 

riai, dar daugiau
Scrantoniecių žilagalvis ava- .Vakaras gerai pasisekė. Žmo- 

sios vadas, kuris šiemet 26 nių buvo daug
metus baigia beganytojauda- _______
mas šiai parapijai ir beginda- Lapkričio 12 d. Tercijonų

džiaugėsi nj,er> Slavickienė, Perraitienė. 
dva-

telio lošėjai: S. Dryža, J. Ja-' 
kštys, C. Kisielius, J. Consta- 
nce, E. Raguckaitė ir T. Bal-tI
čiūnaitė. Choristai ir choris-j 
tės tikisi vakare matyti savo j

Phone ORO v einu 0927
Valandos: 2-4; 7-9 P. M.

Trečiadieniais Ir sekuiad. susitarus

DR. J. W. KAŪZEWICK

TcL LAFajette 7650

DR. F. G. WIN$KUNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue 
Vai.; 8—4 ir 7—9 vaL vakare

Lietuve.
6859

Gydytojus ir Ctururgas 
SO. UKSTKRN AVĖ.

Chicago, 11h
Res. 2136 W. 24th St.

Tek CANai 0402

BOUtevard 7589 Office Phone Rea aud Office
Rez. UEMIock 7691 PROspect 1028

CANAL 0706

OI. TeL REPubdc 7690
Res. TeL GROveliUl 061

6917 S. WAbUTRNAW AVĖ.

DR. J. 1. SIMONAITIS

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avenue
Vai.: Nuo 10 ryto tki 8 vakaro

Tel. Ofiso BO dovani 5913—14 
Rez. VICtory 2343

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

mas jų nuo plėšriųjų vilkų, draugija rengia kortų vakarų, tėvelius ir mamytes ir visus —
Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30

kių čionai aš ne viena suėjau į be kaitų staugdami KU-,pejnas skiriamus Šv. Francis-1 choro prietelius. Ateikit imsi- Offlce rhone nes. 6107 s. Franciaco

° aplink JO kaiminę, i«sko-,į^,scnj v-renuolynui. idžiaugti juokingu vaidinimu. Įjjj jBe to, Scrantomečiai palikoh 
manyje labai gražaus įspūdžio 
ir tuo, kad nepaisyčiau ū slin
kių depresijos metų, lobai uo
liai, galima sakyti, naudojosi 
Bažnyčios teikiamomis jų sie
lų atgaivinimui reikalingomis 
priemonėmis — šv. Misijomis. 
Nors kelintus jau mėnuo eina 

griežčiausi mainose ir šilko

darni kad ką pavogtų ir pra
rytų! Tiesa, pavyko jiems, ne- 
\ ulonams, ne vienų avelę,su
vilioti ir praryti, bet pateko 
jiems į nagus tik tos, kurios 
nenorėjo klausyti išmintingų 

Į savo ganytojo įspėjimų. Ka
irios gi buvo išmintingos ir lai
kėsi glaudžiai su savo gany
toju, tos ir šiandie linksmutės PLATINKITE “DRAUGĄ”

G R A B O R 1 A b

Lapkričio 1H d. parap. cho-1 
ras rengia balių parapijos nau

'džiaugti juokingu vaidinimu.
1 Turėsite tiek juokų, kad ga-!

dai.

Lapkričio 25 d. Tercijonai 
rengia “Kofco Kfutch”. Pel
nas skiriamas bažnyčiai.

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
2423 W. ALkRjŲCEiTE KOAD 

2350 So. Leavkit SU Vai.; 2-5 ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryų» 
NedėUoj susitarus

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOl.'RS:

2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appointment

. i- PHYSICIAN and SURGEONksite per visus metus juoktis. 5058 so. ashland avė., chicago 
Įžanga 25c.

DR. M, T. STRIKOL'IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.
Nedėliomis pagal sutartį 

Ofi.x> 'telef. BOLIetard 7820 
Namų teL PRUspeut 1930

Pliune CANai 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS, ir CHt^URGAT

2201 W. Cermak Rmd
Valandos 1—3 ir 7—8 v-ak. 

Seredomis ir Nedėliotais pagal sutari
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Telefonas REPubllc 7868

Houra: 2 to 5 - 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appoiutinent

GRABORIAI:

LACHAVICH 
IR SOMOS

LIETUVIS GRABORIUS

Telefonas YARds 1128

SIANLET h MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas

Tel. BOC'lcvard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 iki x v»kare
Seredoj pagal sutartį

TcL CANai 0257
ltes. PROspect 663,.

DR. P. Z. ZALATORiS
GYDYTOJAIS ir CHIRURGAS

1821 &<>'- TH 1LILSTLD
kvczideueija 6650 bo. Artesia. -'a 

Valandos: 21 ryto iki 4 popiet 
6 iki 8:30 vakare

Patarnauju laidotuvėse kuoplglausla. Turiu Butomubilius VlBOKlefno 
Reikale meldžiu atsišaukti. o mano

darbu busite užganėdinti
TeL C AK ai S* 18 arba 8516 

2314 W. 23rd FL, Chicago

a|a
BARBORA

VIGRACIENĖ
Mirė lapkričio 8 d., 1933 tnf 

9 vai. ryto. sulanktts pusės 
amžiaus. Kilo iš Tauragės ap-
skr.. Kvėdarnos para p. ir mie
stelio. Amerikoje išgyveno 40 
tr.etų.

Paliko dideliame nuliu.lime 
tn'a dukteris: Lizzie Ford,
Kathryn Suchan, Emma Smith, 
jų vyrus, šeimynas Ir gimines.

Kūnas pašarvotas 1824 So. 
Teoriu St. Laidotuvės (vyks še
štadieni, lapkričio 11 d.. Iš na
mų 9 vai. bus atlydėta i šv. 
širdies bažnyčią, 19-tos Ir Pe- 
oria gatvių, kurtoje’ (vyks ge
dulingos pamaldos už velionės 
stelą. Po pamaldų bus nulydė
ta j šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines. draugus-ge3 ir pažys- 
lamus-inas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę Lnklery.s. Žentai, ją 
Nciuiynos Ir filminė*.

Laidotuvėms patarnauja gra
borius A. Butkus. Telefonas 
CANal 3161.

Visi Telefonai: YARds 1741 ir 1742.

Didžiausia ir Seniausia
GRABORIŲ ĮSTAIGA

LIETUVIŲ
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 
namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų 
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs kų pirkaite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

1439 a 49th Court, Cicero, UI. 
l'ffl* CICERO 6917

Plionc DOUlevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų pat&rnavtinaa 
visuomet aąžtnlngaz ir 
a«bran*u< ims Betari
ąs Ulaldu ailaikymuJ 

Į dCTlfa.

Nauja, grafi ko 

ulyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

I.J.ZDLP
GRABORIUS IR LAJDOTUVITI▼SDBJAS

1646 WEST 46th STREET 
Td. BOL'levard 6208—MIS

reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, Ilk

J. F. RADŽIUS
Ine.

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už |25.VU ir aukščiau 

Moderniška/koplyčia dykai.
668 W. 18tli bt. Tel. CANal 6174 

Chicago, III.

ANTANAS PETKUS
GRABURlUb 

Koplyčia Dykai 
483U WE81 15th STREET 

Cicero, llhnois 
Tel. CICERO 2109 ir 8G9-J.

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BAL8AMUOTOJAS 

Patarnavimas geras Ir nebrangus
718 W. 18th St.
TeL MONroe 8877

TcL LAFzyette 8578
J. Liulevičius

Tek CANai 6122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto

Nuo 1 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį

TcL GROvekiU 1505

DR. A. L, YUŠKA
GYDYTOJAS Ir CHIRUROAS

Vai.: 9-11 ryto 2-4 Ir 7-9 vak. 
Seredouns po pietų ir Nedėldiemai, 

tik susitarus
2422 W. MAKŲLKTIE ROAD

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
Tel. Ylitglnla 0036

ĮVAIRŪS DAKTARAI;

Rea Phone 
£NGlcwood 6641

Office Phone 
TRIanglc 0044

DR, A. R. McCKADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
7ouli jau. jdaxSvea iatreet
vai.:

ROOM 210
2-4 ir 7-9 vai. vakare

1

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisas

Tel. CICERO 294

SYREWICZE
GRABORIUS

Laldotuvtme piktas patarnavimas 
•atimu ai <86.69 

KOPLYČIA DTKAJ
1344 R BAUi 4»a. OinArn. Tb į

Graborius
ir

Baifcamaotojaa
Patarnauja Chl- 

cagoje Ir aplella- 
Uje.

Didelė ir grali
Koplyčia dykai

<093 Archer Avė.

MYKOLAS JONUŠAS
Mirė lapkričio 7 d., 1938 m., 

C valandų ryto. KUlaukęN puaėH 
amžiau*. Kilo iš Kvedaj-noe pa- 
rapi'.ioa. Amerikoje išgyveno 30 
metų.

Lietuvo-e paliko C’JoIlame 
nuliūdinu* inoter) Marijona, dn 
hūiium Kazimierą Ir Leono, A- 
inerikojp du sūnuj, Juozapų Ir 
Alck.-undrų. dukterį Kaziminrų 
M III* r, MM* Alex Miller Ir gi
mines.

Taiidotuvėms rūplnast žentas 
At«x Mlller, 4258 Ho. VVestern 
Avė. Kūnas pašarvotas *J. J. 
Bagdono koplyčioje, 2506 W. 
63rd Ht. laidotuvės įvyks šeš- 
tadb n), lapkričio 11 d., iš ko- 
plyč-IOM 8:30 vai. bus atlydėtas 
j N) kalio l'rnatd. I’. šv. M. pa
rapijos bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos paklaidos uš veito- 
nlo nfclų. Po pamaldų Inu, nu
lydėtas J šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugtts-ges Ir pašyn- 
tamus-tnus dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Mot,*ri*), Sūnai, Im
ki ė, StsMas ir Giminės.

l-Aidotuv'f nts pnramauja grn- 
bortus J. J. Bagdonas. Telefo
nas R E Public 2100.

4605-07 South Hermitage Avenue

SENIAUSI LIETUVIU GRABORIAICHICAGOJE
EUDEIKIS ir SŪNUS yra taip arti kaip ir jūsų telefonas. 
Nežiūrint tolumo, nėra jokių išlaidų.
BUDRIKIO 30 metų ypatiškas, atsakantis patarnavimas 

yra patenkinęs tūkstančius šeimynų.
Vienintelis Lietuvis Graborius vartojantis moderniškų, 

elektros varomų grabvežimį su šoninėm durim, ku
rios palengvina grabų įkėlimų.

Jeigu didžiuojatės dailumu ir taupumu laidotuvių — pa
šaukite REPUBLIC 8340, ir persitikrinkite.

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
5340 SOUTH KEDZIE AVENUE

VISI TELEFONAI: REPUBLIC 8340 
(Neturime surysiu su firma tuo pačiu vardu)

J.J.BAGDONAS
, x I

Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs 

savo rūpesčius. Pašaukite:

Tel. R E P. 3100
2506 W. 63rd St.

1 -za;

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numerio 

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SFECU AUSTAS

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 
Val.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po 

pietų: 7—8:30 vai. vakare 
Nedėllomls 10 iki 12

Telefonas MIDway 2880

Office: Rea:
PROspect 2011 BEVerly 0081
Dr. JOHN F. RUZIC

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2355 West 63rd fcitreet
Vai.: 2 to 4 Ir 7 to 9. P. M. 

Ketv. Ir Sekmad. pagal sutartį 
Ryto vai. fiv. Kryžiaus Ligoninėj

Chicago. 111.
Phone: HEMlock 6700

K&pitonaa 
Pasauliniame kare

Ofiso Tel. VICtory 689*
Rez. Tek DKEzel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ū 
visų chroniškų ligų.

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas 3lst Street 

Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v- v 
' Nedėliomis ir* šventadieniais 10— -lt

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Y.YIUls 0994 

Rer.: Tel. I*LAz*. 3206 
VALANDOS:

Nuo 10-12 v. r/to; 2-3 Ir 7-9 v. v. 
Nedėldieniais nuo 10 iki 12 dienų

Skaitykite ;r platinkite 
dienraštį “Drcugę” ii 
remkitp v;sus tuos pro 
fesionalus ir biznierius, 
kurie garsinasi jame.

WISSIG,
Specialistas iž 

Rusijos
OTDO VISAS LIGAS VYRŲ IR 61011.RL PF.R 98 KETUS NKIIURIKT 

KAIP USMHENfUUSIOS Ir' MEISGVDOMOe JO8 YRA 
Specialilkal gydo ttgae pilvo, plaučių. Inkatų Ir putlėa. uznuodljlm^ krau
jo, odos, ligae, žaitdaa, reumatizmų, galvos akauamus, akau-mua nuRa- 
rojo, kosėjimą., gerklės skaudėjimą Ir paslaptingas ilgas. Jeigu kltt Be
galėjo Jus išg-dytl, ateikite čia Ir persitikrinkite ką Jts Jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugel) metą ir l*gyd•'» tukstanfllne ligonių Putai 1- 
mee dvkal OFISO VALANDOS: Kaedto nuo 19 vai»i> i - ryto >ki i 
valandai ir nuo 6—8 valandai vakare Ned-*''nonle mm 12 ryto Ud 1 vai 

4*M WKNY MtA OT. kampan arol. r Ak. lai. I IMafnnl hBFi

4a
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Ketvirtadienis, lapkr. 9, 1933

T«S" GIRDĖT PO AMERIKOS LIETUVIŲ; chicagoje 
lAI'BWIUS KOLONIJAS

Besižvalgant po įvairius lai
kraščius, užtikau lenkų kata
likų laikrašty: “Przewodnik 
Katolieki ” (No. 36) a. a. ku-j 

ingo .Juozo Kaulakio atvaizdų, 
straipsnelį apie jį, jo mirtį ir 
laliai gražias, sklandžias eiles 
pašvęstas jain pagerbti.

LACA KLŪBO SUSIRIN 
RIMAS

GARY, INDIANA
Spalių 29 d. Šv. Rožan

čiaus moterų draugija minėjo 
15 metų gyv. sukaktį. Diena 

Tos I pasitaikė graži, tat publikos
eilės verčiant žodis į žodį yra i prisirinko pilna svetainė, net 
tokios:

, gos su savo gtupe' atvaidino 
“Ciocės Žentas.” Vaidinime 
dalyvavo E. Maskolaitienė, 
Maskolaitis, Saliukas, E. Nau
sėdaitė ir V. Rėkus. Lošė
jai savo roles atliko kuogeriau 
šiai ir publikų prijuokino.

Po vaidinimo Moterų kvar-

Gruodžio 4 d. ligi 10 d., vie-ji vaikai yra reikalingi dantų 
(nos savaitės Misijos New Ha-priežiūros. Tam tikslui reikia 
jvtn, Conn. Pamokslus sako T1
į A. Petrauskas, M. T. C. Į 
I Gruodžio 11 d. ligi 17 d., i 
! vienos savaitės rekolekcijos 
Philadelphja, Pa., šv. Jurgio 
parapijoje. Pamokslus sako T.

po 16 milijonų dol. per du me 
tus, o paskui — po 8 milijonus 

, dol. kas metai išlaidu.

vietų trūko. Stalai buvo ypa- • ; Maskolaitienė) Saliukie
Jau užgeso... neb’gyvena, papuošti gėlėmis ii j n- Sriubienė ir O. Valatkienė

tat ghli karste, ilsis žemėje ; spalvuotų popitrų kaspy nais. pa(jaįnavo Meleta gražių dai- 
Prie garbės stalo buvo su- 

Kunigas Kaulakis miname „ėdus valdyba ir 13 garbės na
laike, bet vėlė gyvena irių, kurios pirmutinės prieš

15 metų buvo tos draugijos 
tvėrėjos ir išbuvo iki dabar;

Litlnianian Aero Club of A-
mcrico laikys savaitinį šnairi-į^kfnskaZ M?L Č 
rkmų. penktad,™.o vakaro,, 0ruoJ..o „ 
lapkr. 10 d., 7:4;> vai. adresu1,.. .. T,_ . „ T
814 W. M St. |M7°S HTSt' ?•; •,

i mokslus sako T. A. Petrans- 
Visi nariai kviečiami būti-įkas,,M. T. C.

nai į susirinkimų atsilankyti. •-------------------
Yra daug dalykų svarstymui,! 
pav. vakariniai kursai, klūbo i

d.,
Pa

Jo ir vardas jo nežus, nes 
jis yra didvyriu;

Su pagarlia kartos lietuviai jos buvo papuoštos raudonom 
ir taip kiekvienas žmogus. i gėlėm, kaipo garbės ženklais.

Kad žodžiu, plunksna ir sa- j Garbės svečiais buvo klebo- 
vo grašiu., tartum durklu jnas kun. Martis ir vienas sve

Ir kiekvienu tinkamu veiki- čias kunigas (pavardės liesu
mu, nes jis nebuvo mulkiu... j žinojau), taip pat adv. Vala-

Visuomet kovės už laisvę 'sinas. Visi trys savo kalbose 
Mindaugo ir -Gedimino Lietu- nušvietė Mr-gijos darbuotę, jos 
vos, vergiamos praeity priešų, į nuopelnus parapijai ir lietuvv- 
žadino lietuvį... Į bei ir linkėjo geriausios klo-

Ši kova buvo labai naudin-Įties tolimesniame veikime, 
ga, kadangi drųsų ! Pp. Maskolaičiai iš Chiea-

Įkvėpė jaunimui kunigam ir

šokių vakaras, kuris įvyks 
uolių. Nežiūrint, kati daininin- i gruodžio 2 d. ir t.t. Norintie-* 
kės buvo gana pailsusios, bet ji tapti LACA klūbo nariais, 
publika reikalavo daugiau dai i prašomi atvykti į sus-mų.
nuoti.

Baliaus 
buvo:

•Valentienė, 
nienė.

Į stalus sodino: Kaminskie
nė, valgius išnešiojo jaunos 
narių dukrelės. Tvarka buvo 
knogeriausia.

rengimo komitete

Lipskienė, Ne-

Frank Areška

TĖVŲ MARIJONŲ 
MISIJOS

ĮDOMIAM PASISKAITY
MUI ĮSIGYKITE ŠIAS 

KNYGAS
Kristaus Patarimą Ke

liais 5 $1.06
Sielos Takai Tobulybėn 1.06 
Perkant visas kartu $4.0J 
Misijonieriaus Užra

šai (Brolių Marijonų 
Trumpa Apologetika 
XXIX Tarptautinis Eu-

$i.oe

1 NAUJAS KASININKAS

Kauno miesto burmistras 
Kauno miesto savivaldybės 
kasininku paskyrė ligi šiol bu 
vusį 1-mos rūšies sąskaitinin
kų S. Kenstavičių.

Lapkričio 5 d. ligi 12 d.,, 
donos savaitės Misijos Aušros '.cbaristinis Kongresas

, Vartų porap., Ohicago, IU. Pa-Į Katalikų Tikyba 
Po vaidinimo ir dainų sekė įmoksimi sako Tėvas J. Vait- 'mas ......................

V 1 • •šokiai.

Daugiau tokių vakarų.

M. Dewson, Demokratų na
ci jonalės partijos moterų vei
kimo direktorė.

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

JOHN D. BOROEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St.. prie Clark.
Telefonas STAte 7660 

Vslando" S ryta Iki R ooplet
2201 W. Cermak Road

Panedėllo, Seredoa fr Pėtnyčloc 
vakarais « iki 9 

Telefonas CANal 8123
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Utarnlnko. Ketvergo Ir Subatos 
Vakarais 7 Iki 9 

Telefonas ItEPub.lc 8600

OKSAS EXPRESS
Kraustau Rakandus. Planus Ir pri
statau anglis už pigiausias kaln®«: 
Black Barni 87 50: Haclilng »H.O9, 
Mil eto Crcck 89.75.

Pašauk't BAFavetle SIMM*.
J. OKSAS 

2649 West 43rd Street

Neriam plonus ir storus vil- 
Inonius svederius dėl vyru, mo- 
jterų, merginų ir vaikų.

Neriam vilnones pančiakas 
dėl moterų ir vyrų. Taisom 

I to- senus svederius.
.85e Atdara ir šventadieniais.

F. SELEMONAVIČIA 
504 W. 33rd St., Chicago, III. i 

Prie Normai St.
Pbone Victorv .3486

Jėzus Kristus II to
mas $2.00 (su kietais ap-

kevičius, M. I. C.
Lapkričio 5 d. ligi 12 d.,

vienos savaitės Misijos Šv. A- Įtaisais $2.50) 
ntano parapijoje, Cicero. III. Šventoji Dvasia ITT to- 
Pamokslus sako Tėvas A. Pe
trauskas, M. I. C.

Lapkričio 20 d. ligi 26 d.,
vienos savaitės Misijos Chica-

;go Heights, 111. Pamokslus sa- 
lapkriči > !]ęo--T(ivns Petrauskas, »M. 1.

Ten buvusi.

KAS NAUJA ŠV. ANTANO PARAP., CICERO
KAS VEIKIAMA ŠV. AN

TANO DRAUGIJOJ *
moka gardžius valgius gamin 
ti.

genijališkumų
Ir geismą sutriuškinti Lietu

vos retežius — priešus lais
vės...

Kaulakiui giedos įvairias
liaupsės giesmes ir himnus. , , . . ,

- . , , . Hv. Antano draugija ren
Lietuvos trubadūrai, tai . ,..... . , k ,T ./ gia dideli banketų. \ akarienę

reiškia: poetai

Vakarienė įvyks 
12 d., parapijos svetainėje

Be 'to, bus ir graži progra
ma. Todėl visi kvieičami į 
draugijos banketų, taip pat ir 
bulvariškiai. (Visiems bus ma
lonu arčiau susipažinti ir pasi 
gerėti programa, kurioj daly-

Vertimas) $1.25
mas ............................. , $1.25

Šias knygas galite gauti 
“Draugo” Knygyne,

ŽUVO 5 VAIKAI

„, . . . ,. . , , ' gamins vyrai.Tai bus kas
Taip, kaip nūdien gieda dėl , ,T , . . ,~ . nors nepaprasto. \ algiai busGedimino, nes vertas vr to, ,gardus. \ įsi gerai zmo, kad 
Ar dėl Mindaugo, arba Vv- . . . ,6 ’ Hv. Antano draugijos vyrai

tauto, kurs pliekė kryžiokus.______________________ ‘
08 didybės praeity gar į ^kratas, išmin- vaus įžvmūs lošėjai, daitiinin

Pintojo, tartum mokinius;
Ar dėl Algirdo, arlia Kęstu 

čio, rykio žemaičių,

čius Graikijos, geidė likti ne
žinomu;

Apie save neb'giedojo tnš-

C.
Lapkričio 13 d. ligi 19 d., 

vienos savaitės Misijos West 
Pullman, III. Pamokslus sako 
Tėvas A. Petrauskas, M. I. C.

Lapkričio 27, '28, 29 — tri
jų dienų rekolekcijos Spring 
Valley, UI. r-

YOUNGSTOAVN, O., lapkr. 
8. — John Pete namų virtuvė
je susprogo kūrenama kros
nis. Penki vaikai, iki 9 metų 
amž., žuvo. Motina sunkini su 
žeista.

Kurį praeity graži Birūtė,
. ’ cios pagy rų giesmes,

motina šaunių sūnų,
Grožė veido ir kilnumu šir 

dies,' į širdies nelaisvę...
Kaip į verguvę, sugavo 

žygiuojant per laukų.
Kaulakiui, kaipo kunigui 

Kristaus,

Todėl vardas jo nežus taip, 
kaip Sokrato —

Su pagarba kartos lietuviai 
i kolei bus pasaulis.

Tuo Kaulakį jie išgarsins 
rišame pasaulyje;

, Apie jį žinių jie visur pas- Kad jis vedė savo viengen- ,. kleis, to vertas jis vrn.
Dėl jo jie įkurs patvarus(dūliai jųcius pas Viešpati 

laimės),
Dievų — l’raamžį, Tvėrėjų 

Visatos, tat Berykiain,
Serapinas laurų vainikų dėl 

jo skubiai pina,
uriuo greit apvainikuos jį1 

Aug&čiausias kaip Serapinų
i šauks-

kai, dainininkės, kalbėtojai ir Lapkričio 27 d. ligi gruo- • VAIKŲ SVEIKATAI 
t 4. Grieš lietuviška muzika. Į džio 3 d., vienos savaitės Mi- 

Vakarienė prasidės 7:30 vai. j sijos Luzerne, Fa. Pamokslus 
vakaro. Iki pasimatymo! sako T. A. Petrauskas, M. I.

A. Valaničus.\C.

NFAV YORK, lapkr. S. — 
Šio miesto mažieji ir didesnie

FLETAS ANT RENDOS 
• BRIGHTON PARKE

6 kambarių fletas, kampi
niame name po num. 4359 So. j 
Maplewood Avė.; visi kamba- j 
riai dideli ir šviesūs; maudy
nės, pečiu šildomas; arti gat- 
včkario. Renda labai pigi.

Atsišaukite:
4359 SO. MAPLEW00D AV i

2nd Floor

PARDAVIMUI krautuvė. 
Gerai išdirbtas grosernės biz
nis. Labai pigiai.

Atsišaukite:
4554 SO. R0CKWELL ST.

Geriausios Anglys Už 
Žemiausias Karnas

TUMONIS COAL CO.
12132 UNION AVĖ.

Chicago, III.

Phone PULlman 8296
Dabar laikas prisipirkti 

anglių dėl žiemos

Res. 16742 S. Wabash Avė. 
Phone PULLman 8092

Crane Coal Co. 
5332 So- LOng Avc.

Chicago, 111.

Nupigintos kronos ant vienos 
savaitės

Pocahontas M. Run (1.75 a ton 
Black Band (lunip) 9.25 ” 
Kentueky Lump tik 7.00 ”

REPI BLIC S402

Ir danguje jį labai 
tins, kaip tartum Sūnų —

Ant aukso sosto net sekta
me danguje, aukščiau (’entau- 
ros*,

Pasodins jį tuč-čia šalę sa
vęs, papuoštų laurais.

O ir ant žemės Ola Gratinė.. 
gi Bažnyčia Dievo.

Suteiks jam taipgi pagarbų, 
nes tai jį gali...

Priskirs ji prie šventųjų bū 
rio, prie... prie dievaičių,

Kad apie jį atminimas bū
tų garbinamas net priešas...

Didvy riai yra kuklūs, ir jis 
buvo tokiu, žygiuojant gyveni

Visuomet žygiavo kuklūmo 
taku link garbės čiukuro.

Negiedojo apie save pagar
bos giesmes — nebesigyrė;

Savo darbuose renkant vai- 
siuR, laiko nebgaišino—

Pasigyrimais niekuomet ji
sai nežaidė...

Daugumas visuomet su savo 
viengenčiais, save neliaupino

paminklus granitinius,
Kad jis kūreno ugnelę, kad 

iškėlus iki čiukuro
Apšvietų viengenčių savų, 

lietuvių čia, Naujame Pasauly
! je
i Ir kad jis ragino juos prie 
kilnių veiksmių, nes buvo jis 
JŲ'

Ir sielų ganytoju ir mistru 
gyvenimo, o irgi ir aušra...
Ir tiesiog dievaičių (kaipkai 

bailia slaptai) —apotoze.”
Sulietuvino Kazys Vi/iikaus- 

las.

SKAITYKITE
ĮDOMIAUSIUS LIETUVIŠKUS KATALIKIŠKUS 

LAIKRAS6IUS:
“DRAUGAS”, vienintelis Amerikos lietuvių katalikų dien-, 

rastis, išeinąs 2334 S. Oakley Avė., Chicago, III. Me
tams $6.00.

“DARBININKAS”, Lietuvių šv. Juozapo Darbininkų Sąjun
gos organas, išeina dukart i savaitę, 366 W. Broadwav, 
So. Boston, Mass. Metams $4.00. Pusmečiui $2.00.

“GARSAS”, savaitinis Amerikos L. R. K. Susivienijimo or
ganas, išeinąs 73 E. South St., AVilkes-Barre, Pa. Me
tams $2.00.

“STUDENTŲ ŽODIS”, A. L. K. Studentų organizacijos žur
nalas, 366 W. Broadwav, So. Boston, Mass. Metams $2.00. J 
T užsienį — $3.00. Atskiro numerio kaina*;20c.

“LAIVAS”, savaitinis Tėvų Marijonų žurnalas, 2334 S. Oak
ley' Avė., Chicago, Illinois. Metams $2.(Xb j

“MOTERŲ DTRVA”, A. L. R. K. Moterų Sąjungos mėnesi
nis žurnalas, 2322 W. 24th St., Chicago, III. Metams $2.00. 

l“VYTIS”, Lietuvos Vvčių žurnalas, išeina dukart į mėnesį,
4736 S. Wood St.. Chicago, III. Metams $2.00.

A. F. CZESNA’S BATHS
TURKIŠKOS, RUSTSKOR SUrFERIKfcS VANOS IR ELEKTROS 

TREATMEMTAI 
SvcdlSkl mankStinimnl Ir elektros masažas 

Treatmental visokių Ilgu. reumatlsmo. nervų atitaisymo, Haičio
tr taip tollaus. su elektriniais prietaisais Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmental.

Mineralinės, sulfarinės vanos duoda didžiausi* kraujo cirkulia
cijų, kuomi galima Iftslgelbėtl nuo visokių Ilgu.

Kambariai dėl pergulėjlmo.
Motoru skyrius atdaras ITtarnlnkais nuo 8 iki 12 vai. naktlea

1657 W. 45th Street
Kampas So. Paulina St. Tcl. Ronlevnrd 4552

INSURANCE
NOTARY
PUBLIC

n z?4?lblhiLWICZ,<S(O-
.MORTGAGt BAI

PERKAM
Lietuvišku*

BONUS

-s i

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ AOKKTURA

PRISIKASYKITE Į MŪSŲ SPUIJCĄ
TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZK1S

2608 W.ST 47th STR. Tel. LAFayette 1083

PEOPLES COAL CO.
Visados garantuojame ko

kybę ir teisingą voga.
Yardas ir ofisas:

12132 SO. UNION AVĖ.. 
Tel. PULlman 5517
West Pullman, III.

Galite nusipirkti daugiau 
anglių žemesne kaina iš
Peoples Coal Co.

I, 2. or 4 tons 
3 tons or more

Poehy M. R........... »7.75 87.25
Kent. M. R. .... 85.75 85.45
I.nnvp ...................... 88.75 88.25
Rlnek Barni

........................... 88.50 88.90
Bunip ..................... 88-75 88.95

tN OUR OFFICE




