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Prancūzija pasiryžta toliau nesikarščiuoti
ANGLIJA ĮSPĖJA AIRIUS NESVAJOTI 

APIE RESPUBLIKA
BOLŠEVIKAI SAKO, KAD 
RUSIJOJ YRA RELIGINE 

“LAISVE”
Arabai užtikrinami, kad jų 

nevaldys žydai

PRANCŪZIJA SAKOSI JI 
BUS “RAMI”

BOLŠEVIKAMS TAS 
“NEPAPRASTA”

PARYŽIUS, lapkr. 16. —I MASKVA, lapkr. 16. —■ Jei 
Prancūzijos vyriausybė pas- religijos laisvės Rusijoje klau 
kelbė savo nusistatymų Vokie- rimas trukdo AVasbingtone ve- 
tijos klausimu. | damas derybas dėl pripažini-

T, ~ jmo, tai sovietų vvriausybė ne-Premjeras Sarrant pareis- ,
, . , , . .... mato priežasties, delko tas
ke, kad vvriausybė visupirma ,
, .. . ’ : daroma,
kiekviena klausima spręs ra-1» o ,
... .. »v. Sovietų vvriausybė pareis

imai ir nesikarsciuos. Jėgos', . , , r. .. .
. . kia, kad Rusijoj gyvuoja re-

nusis'tatvma. neigs ir laikysis . ,, Yri ,. .... * \ . •• Ilgine “laisve.” Girdi, kas tik
tik tarptautines kooperacijos. .... . .non ir kada nori gali lankyti 

Stipriai stovės už taiką, Vo bažnyčias ir cerkves, 
kietijai lygių teisių nepripa-Į Tačiau sovietų vyriausybė 
žins, nė rrennsiginkluos"bė uŽ-'l nutyli apie tai, kiek ji maldos 
tikrintos saugos. j namų uždaro, sugriauja, arba

Su Vokietija lietarpiškai ne- pakeičia bedieviškiems tiks- 
sitars. Visi reikalai turi eiti lams. Nutyli ir apie baisų dva 
per T. Sąjungų.

ANGLIJA JSPEJA AIRIUS

POPIEŽIUS PATARĖ PREZIDENTO 
ŠONUI LANKYTI ROMA

VATIKANAS, lapkr. 15. — šventasis Tėvas sakė prezi
Anądien apleisdamas Romų dento Roosevelto sūnui, kad 
J. Valstybių prezidento sū- jam yra malonu jį matyti ir 
nūs Ja:rns Rooseveltas pareis kad didžiai brangina jo tėvo 
kė, kad jis seks Popiežiaus pa atsinešimų j katalikus Ameri- 
tarimų ir vėl, progai i ositai- koje.
kius, lankys Romų. . * t Jo Šventenybė su dideliu

pasitenkinimu minėjo pažymė
tinus įvykius Amerikoje, kaip

, , . ten prezidentas Rooseveltas
Įsakė jam, kad Roma yra kai , ,. . . ......

... . ... nuolankiai ir nuoširdžiai prie

Jis buvo Šventojo Tėvo au- 
Jdiencijoje. Popiežius Pijus XI

Šiemet W. Virginijos soduose buvo nepapra|tai didelis obuolių derlius. Štai tų obuoliu d idžioji, knyga, kuri priklau- jn_ apagtaij£k^ delegatų, Jo 
milžiniški supilai. lmvoode, W. V. Iš obuolių

MASKVA DAUG SUSI
RŪPINUSI

romi įvairios rūšies produktai skardinėse. 180 intelektualei žmonijos Įė- arkivyskupų A. G. Ci-
-------------------------------------------------------- 1 vonijai. Pirmąjį karta šių kny • *,I ... 't j cognam, kaip jis teikes aplan-

DAR KARTĄ B(JS RENKA- CH1CAGOJE iffL_Skaityh:2ra.. *™°gaUS f3, tyti Amerikos Katalikų urj-
MAS PARLAMENTAS reiga, o grižti ir iš naujo skai . ,I7 , .° ° ‘ J versiteta vVashmgtone, o vpa-

tvti vra būtinumas. I.. • , • •• , . . ,• • 1 , tingai, kaip jis pasakė jspū-
Su jaunuoju Rooseveltu au- Į dingų prakalbų krašto katali- 

diencijoje buvo jo žmona ir kų labdarybių suvažiavime 
Mrs. Kennedy, Bostono buv. New Yorke. Šiaja prakalba 
majoro Fitzgeraldo duktė, ' jis pažymėjo, kad žmonių gy- 
Jiems draugavo KolumUo Vy- venimui yra būtinai reikalinga 
čių atstovas Romoje, komand. tikėti Dievų ir religiniai jaus- 
Enrico Galeazzi. , mai.

RYGA, lapkr. 15. — Sovietų ' ROMA, lapkr. 15. — Prem- 
Rusijos vyriausybė dar dau- .ieras Mussolinis paskelbė, kad 
giau susirūpinusi nusitęsia- dar kartų) Uus renkamas Itali-
momis tiek ilgai komisaro Lit J08 parlamentas. Tas Įvyks a- Į Chicagos pieno trustas grų 
vinovo derybomis su prezi- teinantį pavasarį. Tas parla- sina išsižadėti su krašto vy- 
dentu Rooseveltu dėl sovietų mentas pats turės nuspręsti riausybe padarytos sutarties 
vyriausybės pripažinimo. savo likimų. Jis bus paskuti- įr sumažinti pienui kainų, kad 

Bolševikų laikraštii “Prav. /sakiau, jo vietų užima tuo būdu. nustelbti nepriklau- 
” pažymi ’kaifiŠ lų derybų ^rašto Praraones bendrovių somas trustui pieno ko)rrpani- 

taryba. |'jas, kurios šiandien pigiau
Premjeras pareiškė, kad ka 'parduoda pienų ir plačius rei 

pitnlistų sistemas tuo būdu kalus veda.
sugriaūjamas .r ekonominis • Krašto vyriausybė žadėjo 
liberalizmas palaidojamas. Iš nepriklausomas kompanijas 
visų socialistų p rtijų Europo prispausti tiek, kad jos ne- 
je pasilikusios tik skeveluos. kenktų trustui. Iki šioliai ta- 

Mussolinis ir kitiems Eu- čįau nieko

da
kartais gali išeiti niekas 
Prieš pripažinimų kovoja A- 
merikos Darbo federacija, A- 
merikos Legijonas ii Katali
kų Bažnyčia, sako “Pravda.”

siškių persekiojimų ir dar tai, 
kad visiems vaikams iki 18 
metų amžiaus įstatymu už-

---------- .drausta mokytis religijos, o
LONDONAS, lapkr. 15. — jei/ kas juos mokina, tuos žvė- 

Dominijų sekretorius Thomas riškai kankina ir baudžia, 
parlamente įspėjo airius, kad* Tai vadinasi religinė “lais-, 
jie neplanuotų jokios respub- vė. ”
likos. Šis klausimas imperijai j ---------------------
labai nepakenčiamas. Tarpe PATARIA NEPERSEKIOTI 
Britanijos dominijų negali
būt jokiij respublikų, pareiš
kė Thomas.

MUSSOLINI APIE 
NUSIGINKLAVIMĄ

ŽYDŲ

PIENO TRUSTAS 
GRĄSINA

LIETUVOJE

NAMŲ RUOŠOS 
INSTRUKTORES

MIRĖ CHICAGOS 
KAPITALISTAS

j Mirė žymus promoninkas ir 
' finansininkas Edvardas . U 
i ilurley, 69 m. amž.

Velionis Hurley bus laido
jamas rytoj. Gedulo pamal
dos už jo sielų įvyks Švč. Vai
do katedroje.

Prie Ž. Ūkio akademijos 
nedaroma. Iš to Dotnuvoje yra namų ruošos 

ropos kraštams pataria imtis ta(j jr pareina skelbiamas sekcija, kurių šiemet baigė 10 
studenčių. Žemės Ūkio Rūmai 
paskyrė jas j įvairius apskri-

galingų politin i su tobula VYRIAUSYBES ATSTOVAS ^us namU ruošos instrukto- Įstatymo projektų 
drausme partiją, o ši partija CHICAGOJ rėinis
turi pasiaukoti valstybės ir

ANGLAI IMA SAUGON 
ARABUS

ROMA, lapkr. 15. - Nusi- Sių faŠiwn° ret'orn,,Į- K^krie- trusto grųsinimas.
.... ;, . . nas ju turi sudaryti tik vienų ■ginklavimo klausimu premje

ras Mussolinis pareiškia, kad 
šiuo klausimi pažanga negali 
būt atsiekta, kol už visas pa
darytas neteisybes bus atpil
dyta.

Jis nepasakė tų neteisybių.
Tačiau risi supranta, kad tai 
Versalio taikos sutartis.

žinomų gerove:.

Žemės ūkio rūmai

VIENA, Austrija, lapkr. 15. 
•— J. V. vyriausybė per savo 
atstovų Austrijai patarė (įs
pėjo), kad jos vyriausybė ne-

----------- persekiotų žydų. Kitaip gi
JRRl ŽALE, lapkr. 16. — Austrija praras sau Amerikos 

Anglų vyriausybė užtikrina palankumų.
Palestinos arabų vadus, kad _________
jie nesirūpintų ateitimi. Ang
lai pareiškia, kad nepaisant 
kiek žydų apsigyventų Pales
tinoje, arabai nė kokiu būdu 

• nebus žydų valdomi.

ŽEMES DREBĖJIMAS 
ČILĖJ IR ARGENTINOJ

NEPRIPAŽJSTA BALSAVI - liejimas. Sekinės dar nežino- 
MO TEISIŲ MOTERIMS mos.

PARYŽIUS, lapkr. 15. —
Prancūzijos senatas ir šį kar
tų atmetė sumanymų, kad mo
terims pripažinti balsavimo 
teises.

pai 
sėklų

prekybai sutvarkyti. Įstatymų 
peržiūrės, pataisys ir patvir
tins/.. ū. ministerija.

>•

SUTEIKTI PATOGUMAIChicagon atvyko vvriausy- 
bės atstovas, kurs veda išklau-1 
sinėjimus, kodėl daugelis pie
no kompanijų

Pinigų vertė — 
mainyba

Cukrinių runkelių pietai 
neprisitaiko kasmet Lietuvoje eina didyn.

BERLYNAS, lapkr. 16. — prie paskelbtos pieno kainos C. runkeliams pirkti šiemet j 
Vokietijos protestantai liūte- — 11 centų kvortai, ir pienų atidaryti 5 nauji punktai, kur

augintojai turės runkelius tik Dolerio vertė mažėja. Vakar 
sukrauti į vagonus, o už per- pinigų mainybioje anglų svu-

SKAIDOSI VOKIEČIAI 
PROTESTANTAI

NEW YORK, lapkr. 16. —
STATYS DAUGIAU LAIVŲ r*ona* ima skilti į dvi dalis, parduoda pigiau.

______ Vienai jų adaliai vadovauj ----- --------
LONDONAS lapkr 15 — dvasininkas R. K rausė, Berly- ŽUDIKAS VARECHA NEJvA vežimų mokėti nereikės, šių rui rytų buvo mokama iki 
n«rliin« vvrmL.vhč nn^r^n. 1,0 Huterionų bažnyčios galva. BEPROTIS metl* runkelių derlius kiek ma $5.40. PaekUn svaro vertė

žesnis, negu kad buvo apskai- nupuolė iki $5.33 ir kiek pala- 
Teismas pripažino, kad jau žiuota. kus pakilo iki $5.45.

Anglijos vyriausybė nuspren 
dė statyti daugiau didžiųjų Sis dvaaininkaa nori pataikau 
karo laivų, kad' nepasiduoti J " nazių dvasiai. Jis atmeta

SANTIAGO, ’ilė, lapkr. 15. Valstybėms.
— Vidurines Čilės respublikos---------------
dalis ištiko didelis žemės dre AUDRA MICHIGAN EŽERE

Senąjį Įstatymų ir nenori pri nas žudikas J. iVarecha nėra 
pažinti krikščionybės simbo- beprotis ir už nusižengimus 
lo — kryžiaus^ turi būt baudžiamas. Jam by

la bus pakartota. Pirmąjį kar-

ATPIGS ŽUVIS

Šventosios žvejų uostas rfl-

Prancūzų aukso franko ter
minu J. V. doleris vakar bu
vo vertas 59.80c./

Naminiam naujam auksui

BUENOS AIRES, lapkr. 15. 
— Argentinos provincijas 
Mendoza ir San Juan ištiko 
smarkus žemės drebėjimas.

SOUTH IIAVEN, Mich., la
pkričio 16. — Pastaromis die
nomis siautusi Michigan eže
re audra netoli čia užvilko 
ant seklumos norvegų garlai
vį Plaks.

SEKRETORIUS WOODIN - tų jis buvo nubaustas mirties P,nasi sumodernizuoti jūrų vakar kaina nepakeista, buvo 
ATOSTOGOSE bausme. Po to apeliuota, atsi- Žuvis tada žymiai at kap užvakar $33.56.

WASHINGTON, lapkr. 16. žvelgus į jo beprotvbę. P’#8- Uo8taa pristatinėtų tada Pinigų stovis vakar buvo;
- Prez. Rooseveltas pripaži- ----------------- vartotojams žalių, sūdytų ir rfl
no atostogas iždo departa- ŠELPIMO SKIREJAI IR GI žuv»*

KALTINAMI

UŽDRAUDĖ MOTERIMS ' 
MILTUOTI VEIDUS

BERLYNAS, lapkr. 15. — 
Vokietijos vyriausybė uždrau
dė moterims, ypač jaunoms, 
miltuoti ir tepalais tepti vei
dus. Tik tuo būdu, sako, bus 
išlaikytas moterų veido jau
nas skaistumas.

MIRĖ BUVĘS NORVEGI
JOS VYSKUPAS

LUXJEMBURG, Luxembur- 
gija. — Mirė tituliarinis Cali- 
de vy skupas J. B. Fallize, 86 
m. amž. Velionis buvo pirma
sis Norvegijos prefektas ir a- 
pa štai iškas vikaras.

Vyskupas Fallize prieš ke
letą metų dėl senatvės pasi

traukė nuošaliai gyventi. 35

mento sekretoriui AVoodin, ku
ris, kaip sakoma, sirguliuoja. 

Jo pareigas eiti laikinai Visa eilė žmonių traukiama
DAŽYTOJŲ KURSAI

Dažytojų kursų Kaune šie-
metus išbuvo Norvegijos npa- paskirtas H. Morgenthau, jr. teisman už neteisingų ir klas- met atidarytas ir trečias, pas 
štališku vikaru. Buvo žymus ūkių kredito bendrovės gover- tingų šelpimo iš valstybės fou kutinis, kursas. Kursuose dės-

Anglų svaras 
Kanados doleris 
Prancūzų frankas 
Italų liras 
Belgų belgas 
Vokiečių markė
Sidabro vienai uncijai va

do ėmimų. Baudžiami kalėji- tys du nauji lektoriai; Valės- kar buvo 44c. 
ka ir Gudaitis.

žurnalistas, misijonierius ir noras, 
vyskupas. Luxemburgijo,į bu 
vo gimęs. Aukštuosius moks
lus baigęs Romoj. 1871 metais 16. — Kubilinis plieno laivas kad’ reikia atsižvelgti ir į pa-' Filologijos — kalbų mokslo 
įšventintas kunigu. Mexoil vakar čia turėjo at- čius to šelpimo skyrėjus, kurie — daktaras Rimavičius išvyko

Popiežius Leonas XIII bu plaukti ir nepasirodė. Pakraš- kaip papuola šelpimų skiria. į Varšuvą, kur (dėstys lietuvių 
vo paskyręs jį apaštališku čių sargyba ieško jo Michiga- 
prefektu Norvegijoj. ’ j no ežere.

mu.
MUSKEGON, Mich., lapkr. |' Dabar keliamas klausimas,1 ORO STOVIS

CHIOAOO IR APYI.INKSS
— Šiandien giedra; šalta.

---------------- kalbos mokslų Varšuvos uni- Vakar rytų žemiausia tempc-
PLATINKITE “DRAUGĄ” varsitete. Batūra buvo 10 1.
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Ketvirtadienis

nui būtų gerus maistas bile ■ .........- - ■ 111 1
valgoma medžiaga, kuri tik ai i ŽINIOS IŠ DARBO
gali kūne sudegti ir tuo pttgu-! ii|W||
minti energijos darbui Seniau LAURŲ
taip ir laivo manoma, kad žilio ' ------------------ ‘
gus gali valgyti bile kų, kas — \Vushiugton, D. C. Stik- 
tik po ranku papuolė, bile tik Jo fabrikui ruošiasi prie didc- 
prikimšus pilvų ir pasotinus lės darbymetės, nes tikisi grei 
alkį. Bet dabar fiziologui jau tai gaut bravorų ir distiliaci* 
daugiau žino apie reikiamųjų užsakymus Įiadirbt daug 
dietos balansų ir maisto kva Į milijonų butelių, stiklelių ir 
lifikaeijas. Be energijos, kū- kitokių stiklinių imtų, leikiv 
nui dar reikia tverti naujas |įngų gėralams, 
celes ir audinius, augančiam _ įjOS Angeles, Gal. Vaka- 
organizinui itin, reikia pakeis- ijiiėms Tuštybėms sumažinus 
ti naujais audiniais nudiiu- aliejaus išgabenimų, žymiai 

,biusj senus; reikia išlaikyti sųmažėjo ir darbai aliejaus 
kraujo medžiagų tam tikiu ba pmni01|g8 šakoje. Rada prasi- 
lans,‘l* dės atgvt aliejaus išgabeni-

Mūsų kūnas yra tai gana mas ir atsiras daugiau darbų 
kdmplikuotas (painus) apa- šioje srityje, kolkas nežinia, 
ratas, susidedąs iš daugybės1 — -
įvairių elementų bei jų sų- TĖVU MARIJONU
jungų. Kūno pamatas tai prop I1ICIIAP
lazma, arba — pradinė medžiu
ga, susidedanti iš proteinų . - ■ . .

. ... .. _ Lapkričio 20 d. ligi 2b d.,(baltymų), riebalų, aiigliavan- . .I iz. vienos savaitės Misijos Cnica-džių (karboliydratų), minera- u .... Th n , ,I, , „ - _ 80 Heignts, III. Pamokslus salų ir vandens. Paskutiniai ku-1 m , . ,, .. . . • . , ko Tėvus A. Petrauskas, M. 1no audimai yra sekami: 1, den
siaurieji; 2 jungiamieji; 3, ’ į „ (, J#
raumenys; 4, dirgsniai (nėr- . ... .7. vienos savaites Misijos West

ivo,) ’*! 6’ k,'“UJas- Fultaan, 1U Pamokslus sako
Kadangi kūnas, kaip jau mi Tėvas A. Petrauskas, M. I. G.

nėjau, yra gana komplikuo- Lapkričio 27, 28, 20 — tri- 
l'tas dalykas, tai ir maistas jų dienų rekolekcijos Spring 
į jam turi būti nemažiau kom- iValley, HL
pilkuotas. Kitaip sakant, mais Lapkričio 27 d. ligi gruo
das privalo turėti tas pačias pa džio 3 d., vienos savaitės Mi- 
Uiatines medžiagas ,kaip ir kū sijos Luzerne, Pa. Pamokslus 
nūs. Dar daugiau: tosios pa-i sako T. A. Petrauskas, M. I. 

i matinės medžiagos turi būti C.I I | ’ V • • •tokioj proporcijoj suderintos, Gruodžio 4 d. ligi 10 d., vie-
, kokioj kūnas jų reikalauja; Mos savaitės Misijos Kew Ha 
j kitaip kūnas jų nepriims. Jei- p®nn. Pamokslus sako T. 
[gu mūrininkui? statančiam'na- A. Petrauskas, M. I. C.
Įmų, vietoj vOpnos, sudarytos Gruodžio 11 d. ligi 17 d.. 
Įderambj proporcijoj bu ce- vienos savaitės rekolekcijos 

. metilu, pusiųstunie vien tik Philadelphia, Pa., Sv. Jurgit 
(smėlio (pieskn)j jisai negulėtų Pamokslus sako T
Panto mūryti, nors patsai sine Petrauskas, M. I. G. 
lis ir reikalingas prie mūro. Gruodžio 17 d. ligi 23 d.,

i Bet be smėlio dar reikia ir ce- Misijos Harrison, N. J. Pa 
’! metilo ir vandens, kad padu- ni°lęslds sako T. A. Vėtraus- 
irius reikiamo v'Onta Tnicri ir kas, M. 1. G.

baltinių sųlygų laisvė ten kažin ar bus įma
noma bet kurio krašto piliečių grupei. Pro
tingiau būtų, jei šio krašto vyriausybė tol 
nepripažintų Sovietų Rusijos, kol ten visiems 
žmonėms nebus grąžinta religijos laisvė.

SVEIKATOS SKYRIUSUkeiua kasdien. Makyrua aekmadieniua 
FKhNUMEKATOa KAINA; Metama — »I.M. Pa

metu — |3.50; Trims mėnesiams — *1.00; Vienam 
Matui — 75o. Kuropojs — Metams *7.00; Pusei ma- 
— *0.00. Kopija .Ola.

6į skyrių tvarko ir prižiūri

Amerikos Lietuvių Daktarų Draugija

Bandralarblams Ir korespondentams raitu neirra- 
oaa, jei n sp ra loma lai padaryti Ir nspitUanfilama tam 
4Kaiui pastų tenai u

Mėdaktonus priima — auo 13:00 iki l*:00 »w. 
MaBMa.

Ukeibimų kainos prisiunčiamos parelkaiavua 
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 

6 vai. po piet.

KĄ VALGYTI?
i/ba dietos įtaka žmogaus 

sveikatai
Užklausus vieno žymaus lietuvio veikė

jo, kų jis mano apie Roosevelto — Litvinovo 
derybas, jis į tai taip atsakė: “Sovietų Ru
sijos vyriausybė dabar paleidžia iš kalėjimų 
Lietuvos, Lenkijos ir kitų kraštų piliečius, 
kad padaryti vietos Amerikos piliečiams. 
Pripažinimo sutartyje, be abejojimo, bus pa
žymėta, kad bolševikams nevalia agituoti 
prieš Amerikos konstitucija, o amerikiečiams 
prieš bolševizmų. Bet agitacija eis. Prasidės 
areštai ir kalimų mainos’’. Ne kitaip ir bus.

“DRAUGAS”
' LITUUAN1AN DAILY FKLEND

PuDllUrt l»ly. Uteept Bunda?. 
BUMBCKlVTIONB: tme Xtar — **.•<*• SU Montka 

- *>.*•: lh re e Montka - *100. One Month — 7 5 o. 
■kropk — One kear — *f.kk: BU Montka — *!.••; 
Copy — ••n.

Adverumng m '‘UHAUOAB” kriko bot reaulta 
Adeertlalng ratu on appltoatlok.

“DRAUGAS” 2334 S. Oalley Avė., Chioago

Italijos diktatorius Mussolini jau paskel- . . ...
bė, kad jo valdomam krašte visai panaiki
nama parlamentas ir kapitalistiškoji sistema. (’ia aš kalbėsiu apie dąjtų 
Viso krašto piliečių išrinkto parlamento via- (maistų), k>kį vaidmenį jisai 
tų užims įvairių korporacijų taryba. Tuo bū- vaidina bendroji žmogaus svei 
du įsteigiama korporatyvinė valstybė. Kol katos eigoj, apskritai kalbant, 
pats fašistų organizatorius ir vadas Musso- ir dantų sveikatoj ypatingai, 
lini vūldys kraštų, nebus jokios žymės naujo-: Aš nenoriu palikti įspūdžio 
sios tvarkos. Bet kas bus kai Italija neteks būk dieta tai yra vienintelis 
Mussolinio, į tų klausimų tik pats laikas te-1 veiksnys mūs sveikatos nusta- 
galės atsakyti. tyme. Būtų tai perdaug siau-

• * * * ras toksai sanprotavimas. Vic
Mūsų tauta negausinga, bei lietuvių vi- nok be apsirikimo baimės ga- 

suose pasaulio kraštuose surasi. Šiomis die- Įima sakyti, jog dieta yra vie
nomis spauda praneša, kad Australijoj įšven- na svarbiausių veiksnių sveika 
tintas į kunigus lietuvis Leonardas Paltaha- tos srity. Mūs sveikata, kokia 
vičius, pasijonistas. .Jis gimęs ir augęs Angli- jį yra, gera ar bloga, tai de
joje. Pastebima, kad jis yra susipratęs lie- sioginė pasėka mūs gyvenimo 
tuvis, akyvai sekus lietuvių spaudų. Linkė- rutinos: darbas, miegas, nuo- 
tina jaunam kunigui pasisekimo darbuotis taika (ūpas), psichinė padėtis, 
tolimame krašte. <»,•(> dvruinas. .mniikč.tvm>isi. I’i

DIENOS KLAUSIM/

APIE TIKYBOS LAISVI RUSIJOJ

Sovietų Rusijoj jokios laisvės nėra. Bol- j 
šėrikai nepripažįsta bei žodžio, nei spaudos ' 
laisvės, kų jau bekalbėti apie tikybos laisvę. 
Jič išgriovė gražiausias bažnyčias, sukišo į 
kalėjimus vyskupus ir kunigus, tūkstančiais 
jų išžudė. Tai parodo, kad Rusijoj ne tik 
nėra tikybos laisvės, bet,visi tikintieji buvo 
ir tebėra persekiojami. Apie tai vaizdžiai ka
lba sugrįžusieji į LietuVų iš Sovietų Rusijos 
baisiųjų kalėjimų lietuviai kunigai kankiniai 
ir kankinys vyskupas Matulionis, kurie per 
keliolikų metų kalėjimuose buvo pūdomi tik 
vien dėl to, kad jie stengėsi rūpintis tikin
čiųjų žmonių sielų reikalais. I

Kaip ėjo ir tebeina kova prieš religijų, 
nebartų apie lai esame girdėję. Sugrįžusieji , 
į Lietuvą kankiniai pasakoja, kad įsisteigu- I 
sios taip vadinamos “bezbožūinkų” (bedie
vių) organizacijos vedė kovų prieš religijų 
visokiais plakatais, paskaitomis, išniekini
mais religinių apeigų ir dvasiškijos, prievar- 

r ta uždarinėjo cerkves. Nors daug buvo prieš 
tiri pasipriešinimų, tačiau bedievių organiza
cijoms ateidavo į pagalbų kariuomenė ir tuo 
būdu sayo tikslo atsiekdavo. Tokie darbai 
suardė šeimų gyvenimų, sudemoralizavO jau
nimų. Vienas kunigas kankinys pasakojo: 
“Daliai” visame pasaulyje šeimos pagrindai ] 
nekokie. Bei! Sovietų Rusijoj, kur norima ga
rbinti laisvųjų meilę, jokios šeimos ir būti 
negali. .Šiandien vedei, ryt išsiskyrei, o vai
kus tegu valstybė auklėja”. i

Dėl to ir netenka stebėtis, kodėl daugu
ma šio krašto žmonių, kurie naudojasi vi
siška religijos laisve, pasisako prieš Sovietų 
Rusijos ,pripažinimų. Mat, jie nenori, kad j 
Jungtinių Valstybių vyriausybė sustiprintų 
bolševikų pozicijų ir jiems duotų daugiau 
jėgų dirbti savo pragaištingų darbų Rusijos 
viduje ir skleisti bolševizmo propagandų šia- 

« me krašte. Nors pasitarimuose su Litvinovn 
prezidentas ir reikalauju religijos laisvės A- 
merikos piliečiams Rusijoj, tačiau prie da-

“Darbuiihke” pranešama, kad Brookly- 
no lietuviai katalikai netrukus išleis savai
tinį tautiška, katalikiškų laikraštį, kurį pa
vadins “Amerika”. 1 .a ik rasti* Jms 8 jnisla 
pių, lokio formato, kaipi ©ostofto “DSily" 
cord”. Žinant, kad to krašto lietuviams ka
talikams laikraštis yra būtinai reikalingas, 
mes linkime jiems geriausio pasisekimo ko- 
greičiausia jį įsteigti ir pasekmingai išlai
kyti.

Pranešama, kad Lenkijos prezidehtas 
Moscickis vedė kaunietę lietuvaitę — tlalinų 
Gomaitę. babar tai tikrai “lietuviška val
džia” Lenkijoje susidarė. Diktatorius Pilsud
skis, kuris taip pat yra lietuvis, valdo Len- 
kijų, o lietuvaitė valdys Lenkijos prezidentų. 
Vargšai tie mūsų ‘broliai”, be lietuvių ne
gali apsieiti ir gana.

Pas pienių Riebanosį Marė 
Smidrienė nuėjo nusipirkti pie 
no. Riebanosiui padavus kvo
rtų, Smidrienė iškėlė pažiūrė
jo prieš saulę ir sako:

— Ale sakyk, mah, kod *1 
tamstos piene maža būna Sme
tonos?

— Matui, talnstf-le, — atsa
ko Riebanosis, — mes bonkas 
pripilAin pilhas piebo, dėl to 
jose nebūna vietos Smetonai.

Jau buvo rašyta, kad neseniai iš .Sovietų 
Rusijos kalėjimų sugrįžo į Lietuvą vyskupas 
Matulionis, K) kunigų ir 4 .pasauliečiai. Su
grįžusieji J žmoties nebejianašūs, vos ant ko
jų bepastovi. Mat kokia ^bolševikų meilė ir 
teisybė — tik gerų darančius žinones ilgus 
metus kalėjimuose pūdė.

gal, gulėtų parduoti kokių 10 knygų, o 
kur kitas dėti! Pb pirma, labai brangiai 
reikėtų paidhvinėti, nes* didelis veikalas, 
o antra kiek Lietuvoje yra simfoninių 
orkestrų, kurie galėtų pirkti naujų simfo
nijų! Nelaimei, vos Viebaa! Gal sakysite, 
gerbiamieji, kad svetimtaučiai pirks? Ži
noma vienų, kitų kbpljų nupirks, bet vis 
vien išlaidų negrąžins. Tat koks tikslas 
už sugaišintų laikų negauti jokio renio ir 
dar išleidimui uukoti t Turtingų gaidų lei
dėjų neturime ir neturėsime, nes esaiUė 
pennužu tu ui a it- muzikoje visai dat* žali. 
Jei solo ar chorui parašytų mažų veika- 
liukų išparduodama per keletų%metų ko
letų šimtų kopijų, kur dainininkų pilna 
ir chorų, tat kų bekalbėti apie simfoni
nius veikalusl

Solistai ir chorai formaliu būdu kom
pozitorius ir gaidų leidėjus apvagia. Nors 
leidėjo parašyta, kad kopijuoti draudžia
ma, bet, pažiūrėkite, gerbiamieji, iš kokių 
gaidų chorai dainuoja ir nemažas skai
čius solistų. Su maža išimtimi visi turi 
jvairionis priemonėmis nusikopijavę, nu

sipirkę vienų kopijų Už keletu desėtkų ar 
keliolikų centų. Iš tos priežasties leidėjus 
nesurenka įdėtųjų savo pinigų į leidinius 
ir kompozitoritkfe nebeguuha daugiau lei
dėjų.

(Daugiau bus)

J. Žilevičius turi “Lietuviškų Simfo
nijų”, “Nonetų*’, styginį “Kvartetą”. 
Jų taipgi kui kurie buvo išpildyti kali
ne. Visi tebėra rankraštyje. Dabar rašo 
I»oemų “Litliuanicah.

O kur kiti: JokubSnas, fterėnas, Ba
cevičiūtė ir keletas kitų. Kųrnavičiits yra 
parašęs operų “Gražina”, bet kadangi tai 
yra rusų kilmės ir neseniai gyvena Lietu
voje, tai sunku kų nors upie jį, kaipo apie 
gryno kraujo lietuvį, pasakyti. Bet išpil
dytoji jo “Rapsodija” Gbieugos Lietuvių 
Dienoje parodė, kad tai yra gražus Ir kul
tūringas veikalas, pagrįstus lietuvių mo
tyvais. Savaimi aišku, tinka visur orkes
triniams pildyiriams. Bet kol kas ir jo vi
si veikalai tebėra rankraštyje.

Dabar kįla klausimas: kodėl • tie. visi 
veikalai tebėra rankraštyje?

Patys autoriai yra neturtingi, kad ga
lėtų savo lėšomis veikalus leisti. Vienos 
simfonijos išleidimas, kokias rtie* girdime 
čia, Amerikoje, pildomas, atseitų pilnai 
orkestrai su balsais ir jiartitūra virš 
$1000, skaitant dolerį 10 litų. Lietuvoje,

pasauliui pasirodyti? Turiu omenyje vieii 
lik simfoninę poemą: “Miške” ir kitų — 
“Jūrų”. Piimiltinė buvo keletu kartų Lie
tuvoje išpildyta, bet antroji nei kartų. A- 
bi tebėra rankraštyje.

J. Naujalis turi keletu “Suitų” iš 
lietuviškųjų liaudies temų. Keletu kartų 
buVo išpildyta Lietuvoje; tebėra rankraš
tyje.

St. Šimkus yra parašęs didelę simfo
ninę poemų; tebėra dar rankraštyje. Taip 
pilt turi ir pianui “Sonatų”.

V. Bacevičius parašė baletų ir keletu 
slintohihių poemų. Baletas ir viena, kita 
įgauna buvo Kaune išpildyti; poemos net 
Parvžihje buvo išpildomos. Viskas tebėra 
rankraštyje. Taip pat daug piamii kon
certų ir fantazijų. Užsienyje buvo pildo
mos; taipgi rankraštyje tebėra.

J. Giuudis turi keletą dalykėlių sim
foninei orkestrai. Taip pat baletas nese
niai Kaune buVo pastatytas. Viskas tebė- 

įbui kila klausima- : kukius jie vei- Į ra rankraštyje. Rpausdlnta yra smuikui 
yra parašę, kurie tiktų plaČiųjom “Sonata”.

J. Rikselis

Kai ties bakūžės langeliu 
Klausausi smuiko vakarinio, 
ilgėjimosi licgalinio 
Jo gaidų virpančių jaučiu;

Ir rodosi — mėnulis oaltns, 
Balta užstojanti naktis,
Kuri uždengs vargi/ akis, — 
Tas vakaras — tai vėjas šaltas

D smuiko virpanti gaida — 
Tai našlaitėlė b^ tėvų^
Vienui viena su daug skriaudų 
Lakštužė šiaurio ištikta...

j
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nigai. Jeigu tau pasinorės bū-; vmatoiiie... Veikdami siauruo-1 turbūt, klausytojai nejučiomis spaudė neišdildomų žymę visų 
ti generolu ir, nusipirkęs krau se rateliuose trokštame, nyk-'gėrėjosi ir tuomį kad p-lė Mi- lietuvių būduose. Sunku kur 
tuvėje generolo rūbus jais ap- štame, slystu pamatas iš po įckūnuitės asmenyje turime rusti čia augusio jaunimo, taip 
sirėdysi, dar nebūsi generolas. kojų... Išėję j platųjį laukų'naujų kartų, kuri žada mūsų gražiai lietuviškai kalbančio, 
Liepk savo draugui apsireng- daugiau laimėsime... j tautos vardui nemažai garbės, kaip Homestead’e. Ne tik ga-
ti kapitono rūbais, ir pasiųsk | M- tėvynė priėjo prie ne-'Pridf Pria to J°s ankSt9 »*- lin*io kalbėti, lietuviškai, bet 
jį į kokį'klubų pasirinkti »au' prikiausornyb$g ’ dain Va silaviniraų, jos balso stebinan-’ir mėgstančio lietuviškai kal- 
kareivius, — na ir gali pra- Lietuvos vaikai, svetimų t{ lankstum9’ gyvumų, daug bėti. Homestead’o lietuviai vei 
dėti kariauti. Tas pats su ne- juri(,a vįikdami ir daina niu- reiSkianM$ *l»lvų, k tų negi-ikėjai jau yra susirūpinę, ma-

DIEVAS
LAIMĖ

Bužnyčia Šventa prirengia 
žmones į Dangų, mokindama 
juos tų pati, kų mokino Vieš
pats Jėzus. Geras katalikas, 
klausantis bažnyčioj pamoks-

. > lo, girdi tuos pačius žodžius,
kuliuoja ir neturi laiko susto- .... ... . . .» .._ . . _ ............. kuriuos girdėjo žmones is lu

pų Viešpaties Jėzaus. Atmin
kime
ant
sto j miestų, iš kaimo j kai
mą ir kur tik būrys žmonių

t i. Taip ir mūsų žemiškieji tro 
škiniai neturi laiko sustoti ir 
suteikti žmogui pilno pasiten- 

’kinimo, pilnos linksmybės. Žo
džiu sakant, šio pasaulio da
lykai negali suteikti žmogui

zaliežninkų bažnyčių. Pašino- niav0; »«Graži tu mano bran- nf*ja,nai draugiškų ir nuošir-'tydami, kaip kaiininiškose kū
lėjo kam būti vyskupu, na, „į tėvynė šalis kur miega ka- džiai šypsojantį asmenį, ne ve-lonijose lietuviškas veikimas 
Amerika, liuosas kraštas; nu- nnoM did t„ Jvo ltui M publikos buvo priimta pamažu slysta iš katalikų ra-

sl; -1- ~ n-,f ir
nt žemės, valkiojo iš mie- **“»» 'yskupu, na ir da„g(., u Arba dar S,ant),e Jaugiamas, ir aujungG F^jot, kuopas

a : b..: vyskupas, kandidatų , kum- .,ta:n: „Kad ... „,llb, „Bsl,iau. ginamas, josios atsilankymu, n kitas katal.kiskas draugi-šitaip: “Kad tu gude nesulau-
gus nestoka; juk nesunku už- ktun, nebūs taip, kaip nori.! . . .. . , . .. ...

susirinkdavo,“ien JkVmoS kani?i5k’ tatotef* Na' Boa kaip Dievas duos, nė ta-l‘ie k"nP atsllaJ,k* “‘8ali P»’ <’akre»’" *'kresnes“a
Kų reiškia toks vakaras, tik jas vienon krūvon ir tautiškų

IRAULAS: — Jonai, jei žino 
is galėtų gauti tokį mokslų,
kris patenkint,; jo proto, ta-1 nuavo juos. numingi vicspais; . . . r—----- aujanfi artistu pa- Ziai. Graži, sveika mintis. Da-

būti) tikra jo laimė. ! KAULAS: - Jei žmogus ne Jėzus liepė savo Apaštalams i _ Toki vi'sku^‘ » kumgai dainos gaivino lietuvio dvasų bnvlJ pohHkoa’tei- romą didelė klaida, jei nepai-
IJONAS: - Kaulai, sunkiau ®ali rasti Pilnos lain,Ss’ 'al,ir « ipMintoma «« B "><*7- z'.n”’ !"“! “ ,tuks a«'JO 2ra»- S“P™° pasiryžimą kovoti su ram soma, kokiais keliais mūsų ko-
,s dalykas rasti tobulų bei kan,S‘ mes gyvename t žmo-.ti visas tautas tų pat, kų jie »,ų visgi atsiras tokių, kurie nuožmiu priešu. Gal reikia m _ ran)iai * |onij„se tautiškas veikimas va

Ii ' . gaus gyvenimas tada yra ka- girdėjo iš Jo lūpų, tat dabar JM paklausys. Jie žino, kad mums pradėti nuo dainos. Pi-, . . .... J , . .;:.,n:nlinų proto patenkinimu Prm 8 « To-,Bažnyčia t, ir daro: mokinaI<"»■»>* katalikų mažai tesu- ttsbargh’e ir apylinkėje gy-"**1’ *-*«"'» Valzb<>a B»‘“ /1U0J“
laime yra: dorybe, grožis, į j ’ I J 1

tobulos laimės. | , . ir tuii bažnyčių,’ndavo juos. Kadangi Viešpats J ivo priesaikai nedori”’. Tos "ai i™rtin‘i- Matyt buv0’ kad ™žf’T ,B"™.|

snųs ir gamtamokslis. Gani- 
Imoksbs negali suteikti tobu-

dėl nėra teisybės? žmones tai, kų mokino Išganv-
JONAS: — Raulai, tu ne

laimės protui, nes niekuo-' supranti žmogaus tikslo: Žmo- 
st negali rasti galo tam mo- gus nėra vergas; jis yra kil- 
klui. O jei galo nerandi, tai niausiąs pasaulyje sutvėrimas, 
fcgali pilnai ir proto paten- Jis turi savyje troškimus, ku- 
Įnti. Tas pats yra ir su rne- (rie siekia neišmatuojamų pa

su grožiu ir dorybe; nega- dangių. Jis turi savyje nesu- 
įe prieiti prie paskučiausia laikomų jėgų, kurios nei kalė- 

įkščiausio laipsnio. Mokykis, jimas nesulaikys, nei kardas 
Įek nori, gamtos mokslų, vis fteužgins, nei botagas %eper- 

dar atrasi ko nežinai. O mainys. Jis geidžia laimės.
Ii nežinai, tai protas nėra pi- Tos laimės, kuri nebesiinainy- 
,ai patenkintas. Jei nėra pi- tų, kuri nebesidaugintų, kuri 

ii patenkintas, tai negali patenkintų visus jo jausmus 
iti ramus; jei nėra ramūs, pilnoje žodžio prasmėje, kur 

U nėra ir laimingas. Todėl, nebebūtų pavojaus, prispaudi- 
ii gamta, nei grožis, nei me- mo, vargo, atmainos. Raulai, 
is, nei dorybė negali būti kur tai atrasi? Kad ir visos
Įsuotina laime. Tas pats yra gamtos paslaptys žmogui ati-1 gai pasirėdę kaip katalikų ku 

su dorybe. Vienas žmogus darytos, žinomi visi naujausi nigai, ir pamaldas panašias 
ra doras, kitas doresnis. Jei išradimai, kiekvienas kūno sa- laiko, tai jie save ir vadina 
limsime aukščiausį laipsnį, t. narelis parodytų savo paslap- katalikais. Bet, ar tikrai jie
dorinusį žmogų, ar gi nebus tingų veikimų ir tai dar žino

tojas; nurodinėja kelių, veda
ntį j amžinųjų laimę. Kas klau 
so Bažnyčios, klauso Viešpa
ties Jėzaus. Tie, kurie laiko
si Bažnyčios mokslo, vadinami 
katalikais.

Nelabai seniai, gana didelis 
būrys katalikų atsiskyrė nuo 
saVo Bažnyčios, pavadinę sa
ve “neprigulmingais katali
kais”, arna “tautiškais kata
likais”. Juos vadinama “ne- 
zaležninkais”, iš lenkiško žo
džio “nezaležny”. Jie turi sa
vo kunigus, po globa lenko 
“nezaležno” vyskupo. Kadan
gi toji jų bažnyčia panaši j

Katalikų Bažnyčių, jų kuni-

pranta savo tikėjimų ir kad J vuoja prie bažnyčių chorai, 
galima juos suklaidinti. Jie Jie pagieda sekmadieniais die- 
žino, kad Katalikų Bažnyčia j vnamyje ir retkarčiais pasiro- 
visados turėjo ir turi priešų, do savo parapijos parengimuo- 
visados pasirengusių eiti tai- se. Kodėl juos nesujungus į, 
kon su tais, kurie nori kenkti krūvų — į vienų didžiulį cho- 
Katalikų Bažnyčiai. Tad len- rų ir metuose sykį, kitų ne- 
gva juos surinkti, ir iš jų pa- suorganizavus dainų šventė* 
daryti pamatus savai nepri- Nauda būtų didelė. Suėję į 
klausomai bažnyčiai. Paskui, vienų vietų pasiklausyti tau- 
pamėgdžiojant katalikų pama- tiškų dainų, vienas kitų geriau 
ldas, jie patraukia ir kitus ne- pažintume, vienas kitų nuošir- 
susipratebus. Susijungia visi džiau pamylėtume. Suaugę su- 
krūvon, paskelbia nepriklau- J siramintų, padvelkus gimto- 
somų - tautiškų - nezaliežnų sios žemės dvasiai, jaunieji 
bažnyčių. Jos “vyskupas” pa- pradėtų daugiau gerbti savo

Žala katalikybei neis- 
priklauso daug kredito už sū- vengiama. Pgh’o Žinių skiltys 
rengimų tokio artistiško vaka- yra atdaros to daug reiškian- 
ro. Taip pat garbė priklauso čio dalyko gvildenimui ir sva- 
ir tiems rėmėjams, kurie ne rstymui.
tik darbu, bet ir žymia finan- Pamenu, kad Honiėstead’as 
sine parama prisidėjo prie šio buvo pilnas labai gerų kores- 
vakaro įvykdymo. Užsipelno pondentų ir rašytojų. Kur jie 
pagyrimų už savo gražų dar- dingo? Kur Grebliūnai, Onai- 
bų ir vietiniai artistai: p. Sa- ^iai, Bulevičiai, Matukoniai, 
dauskas, p-lės Vaišnoraitė ir Plepiai ir Peckeliai? Meldžia- 
Virbickaitė ir p-lės Mickūnai- nie talkon. Pgh’o Žinios Jūsų 
tės akompanistė p-nia Coole- laukia. Tai Šventieji Metai, 
han. • tai Katalikiškos Akcijos me-

šis koncertas įrodė jog šios ,ai: Vyrai’ už Plmksnos!
apylinkės lietuviai myli dainę -ubai apgailestauja ne tik

, Honiestead’as, bet visas Pgh’o ypač kada ji atliekama su to- ’ e

Įrkio, kuris galės tapti dar 
iresniu bei tobulesniu kokia

yra katalikais?

Žmogui, žinančiam deramai
, . . , savo tikėjimų nebereikia aiŠ-
kur tas pasaulis atsirado! Ko- kinim0. jis |angvai

gus nebūtų pilnai laimingas, 
nes jame kils kl&nsimai: Iš

sirėdęs kataliko rūbais, bet tėvų kalbų, papročius, įsitiki- kiu menišku skoniu kaip at- 
žodžiais ir darbais protesto-1 nimus. Sumažėtų ištautėjimo 
nas. Kunigas gi paprastai yra pavojus ir susilauktume dide- 
perėjęs kelis tikėjimus. Vakar snės pagarbos nuo svetimtau- 
buvo staravierų popas, šian- čių.
die nezaliežninkų kunigas, ry-! Keno tai, galioje ir kam tas 
toj galės būti žydų rabinas, apeina, pradėkite darbų. j 
Priklauso nuo to, kur jam di-1 . Vilimas
dėsnis pelnas. Bažnyčios na
riai gal tikėt kaip jie nori, bi! 
tik šelps bažnyčią. Žodžiu sa
kant, ta bažnyčia tai kontra-

liko tų neužmirštfoų vakarų 
p-lė. Mickūnaitė ir jos padėję 
jai. Juozas

homesteadTpa,

Apskritys, kad gerb. kun. če- 
pananį patiko didelė nelaimė. 
Gangrena įsimetė kojon ir te
ko kojų nupjauti. Daug rei
kėjo jam iškentėti, o dar ir 
dabar, nors pagijo, be skaus
mo neapseina. Tik geležinis 
būdas, stipri dvasia, nepalau-

Tai geležies ir plieno mies-' žiama valia jį palaiko savo 
tas. Tuo tarpu tame geležies; Pareigū dirvoje. Tyra savo 
mieste mažai kas veikiama., tautos meilė, visiškas savo pa- 
Užtenka poros dienų savaitėje, reigoms atsidavimas, tai kun.

KONCERTUI PRAĖJUS
irs dorybe? Todėl net ir do- .__ , m 4U M.

nėra visuotina žmogaus lai- kiam tikslui jis yra sutvertas? kaTvk/kaZT^eTneLžįs- dikcija konkretiškoj formo’j, Jau dvi savaitės Pragj° P° Suuku’ žinoma, žmonėms gy- .Cepanamo budo ypatybes. Jo 
kė. • Koks jo likimas? Iš kur žino- o„ * u* 'mišinvs visokia iškrvnimu To Emilijos Mickūnaitės koncer- venti, sunku ir parapijų suikĮe kompromisai su blogu n
KAULAS: - Jonai, aš ma-'guu atsirado! Kam jis čia ^i, siuiku ataki^““’“^- ki«j bažnyčioj vicš]itauj?a iį '»■ vakaro įspūdžiais mokykla užlaikyti,.goru 1,ome- Piktu, joki politikavimai n?ra

Įau, kad išlaukine laimė ge-, yra ant žemės? Ir kur jis eina? žnįnkę” nuo tikrojo kataliko, trypęs žmogaus protas. Jos
lau žmogų patenkina.

dar tebesidalinama. Tas malo- steadiečiai yra žinomi savo Jooi žinomi.
Gyvuok, ilgameti Veikėjau,I šie klausimai per amžius bu-, Nezaležni„kai; arba 1 nariai labai skiriasi nuo kata- "»8 artis«* ba,5as iS’ du01,“umn >"*** iz kitiems' d„ k “ek" veikata

I- r-...,u,.: :z. n....:.. ______ lik,, Jie neesi hiii t k.talik.i. d>'s ■« susmukusių atminties, geriems reikalams. Surengus “P“ "• kiek sveikataRaulai, išlauki-:™ rfatomi ir nuodugniai gvl- kataii)!aii įstikrųjų, yra. pro- *ikų. Jie negal būt katalikais,
ulono nu Tz.LriZk mnlroliTnnlrni « • • « »

pa-
nei kelio tolis ne- card party, arba kitų kokių vely*» krutėk. Tavo darbuotėlė laimė vra turtai, garbė, įį6™""1; ’7įk!®, ’noksl,mnkai’ testonai. Jie vartoja Katalikų nes tokioj bažnyčioj Viešpats *ytn*’ . . - - teįkvepia ir tepaskatina jau

filosofai neisaisk.no, neišaiš-, Jėzu^ negal viešpatauti. T. sulaike tos «ausl0s Pubhkoa PramoK$ vis dar šiek-tiek už-Atkvepia ir tepaskatina jauIraugmeilystė. Bet turtai yra 
Ik laikini; jie dargi yra pra- 
idimo pavojuje. Garbė netu- 

visų proto, bei sielos paten- 
linimų. Jokia draugmeilystė 
lėra amžina, nes visokie įvy- 
liai sutrauko meilės ryšius, o

, . . , , . i Bažnyčios išvaizdų vien tikkms ir neatsakys , tuos klau- kad
Simus taip, ka«l žmogus galė-1 Jūk bjtrkat>jį.
tų pilnoje prasmėje rasti sau kais Jei<u a(sijSada bfl(i ka 
laimę, t. y. pilnų pasitenkini

VYRAI SUBRUSKIME

i nuo šios' dainų šventės. Kai dirbama ir aukų ir gražių do-jhesn^ns darban. Reporteris 
(kurių buvo su baime abejota, vanų nesigailima.

mų; kad patenkintų jo visus 
jausmus, kaip kūno, taip ir

, . , , ... .dūšios. Tiktai tada žmogus ra-ar svarbiau, kad mirtis pers- , . , , . x
n: ___ nda P‘*na ir patenkintų atsa

kymų, kada jis pripažįsta Am
žinų Visagalį ir Išmintingiau- 
sį Dievų, kad Jis sutvėrė vi
sus regimus ir neregimus dai
ktus, kad Jis sutvėrė žmogų 
savo garbei ir žmonių laimei 
ir kad žmogui yra skirta A- 
mžinoji laimė danguje, kuri

talikais, tai atsižada ir savo 
tikėjimo. Protestonų vardo jie 
tikrai neužsipelnė, neR protes-

Esu šioks, toks pittsburgh

ar Pittsburgh o kolonijai toks J Honiestead’as jau seniai y- 
dalykas nėra per didelis užsi- ra žinomas skaitančiai laikra- 
mojiinas. Bet, štai, suplaukė lietuvių visuomenei, nes

DONORĄ, PA.
Retai tesigirdi apie šios ko

[iria. Gi protas nepaliaujan- 
iai trokšta tobulos ir amžinos 
inksmybės — laimės. Žemiš
koji ir dabartinė laimė nega- 

sutcikti amžinos laimės. 
RAULAI: — Jei žmogus tū

lės visų, kas yra reikalinga 
liam gyvenimui, tada jis bus 
Minai laimingas.

tu

a.azc p.asvvo- ietis. Daugiau kaip 20 metų Pubdka’kar*» maty^*R’bu^°čia gyvuoja labai veikli lie-l Jonijos lietuvius. Išrodo, kad 
tonas garbina Dievų kaip Jį tėmiju šios apylinkės lietuvių *r° US1 aols geresnio. Ir tuvįų kolonija. Apie Šv. Pet- nieko čia neveikiama. Tačiau
supranta, ir nemano kitų ap- gyvenimų. Per' tų laikų daug to Iresnio ji gavo — paties ro ir paūiįaus lietuvių bažny- *, mažas lietuvių būrelis užsili-
gaudinėti. Nezaliežninkas gi kas pakitėjo, daug kas atsl- ^enau810’ tėlę ir parapijų koncentruoja- kęs Donoroje yra gana gyvas,
pamėgdžioja katalikų tikėjimų mainė. Pasikeitė vadai, žino- ' Tai buvo vakaras, kurs, me- ai visas katalikiškai-tautiškas veiklus, labai stropiai darbuo-
vien tik dėlto, kad apgauti ne-*nių papročiai, kalbų tematai, no atžvilgiu pralenkė visus iki Homestead’o lietuvių veiki- jasi, kad išlaikyti savo Sv. 
susipratusius katalikus ir dau rūpesčiai. Kas pirma brangin- šiol turėtus parengimus. Juo mas. Ta» veikimas prasidėjo Juozapo lietuvių parapijų. Ne 

jau gana seniai, prieš 33 me- lengvas tai darbas 35 lietuvių 
tos, kaip tik susiorganizavo šeimynoms. Jie turi dėti visas 
lietuvių parapija ir pradėjo pastangas, kad savo mažutį 
čia klebonauti kun. S. Čepą- klebonėlį kun. Ernestų Vask- 
minis. Jis sutvėrė Šv. Petro ir liauskų išmaitinti, skolas ap- 
Pauliaus parapijų 1900 me- simokėti, galus su galais šiaip 
tais ir ligšiol čia tebeklebo- taip sumegzti.
nauja. Amerikos lietuvių vi- Mylėdami ir gerbdami savo 
suomenei yra gerai žinomas klebonų, Donoriškiai kol kas 
kun. Čepananis, yra gerai 21- įstengia tų padai7ti. Donori-

giau jų prie savęs patraukti, ta, kuomi sielotasi, šiandienų daugiau gerb. viešnia daina- 
Katalikų kunigas taip apie niažai beįvertinama. Rodos, vo,. tuo labiau klausytojai jos

save sako: “Aš kunigas, nes tie patys žmonės, bet... kito- 
manfe vyskupas įšventino į k*a Jū Širdis, kiti jausmai, ki- 
kunigus. Vyskupų’ gi paskyrė Taip į viskų žiūri. Dingo gra- 
Šventas Tėvas, šventas Tėvas I ndioziški parengimai, tauti-

. niekuomet nebesimainys, ne-
JONAS: — Raulai, ar esi , i • i • • •’ bebus jokio pavojaus, nei trū-
rdėįęs ant žemės tokį žmo- , •

kuris kūtę buvęs pilnoje „^“udi^b T«^7^1 ipčdinis 8v. Petro. Sv. Pe- nėlb šventėm .tėjus, dingo dai
įrašinėje laimingas! Negalime . jnft_ pi|na ir ,obu|a |aim? 
[asti, nes šio pasauliu dalykai Ten visus jausmus
ląžnai mainosi. Sykiu maino- jr vis0| troškimus,
i ir mūsų protas, troškimai, Todį|> kas pripažįsU Diev<> 

Sorai, tai yra, jei sykį mes

balsu buvo sužavėti. Jei kam 
viens ar kits klasiškas kūri
nys buvo ir nesuprantamas, ir 
jo dvasiai svetimas, mūsų pa
čių liaudies dainelės prakal-

trų paskyrė pats Viešpats Je- na> lietuvio numylėta, dingo. bėjo į mus per dainininkės lū
žus užimti Jo vietų. Dėlto ka- pasiryžimas kovoti už savo ka- pas labai artimai. Kas girdė-
talikų kunigo autoritetas pa- Ibos teises jaunųjų kartų auk- jo tų vakarų “Kur bakūžė sa-
eina nuo paties Viešpaties Jė- lėjant. Kazių kokia apatija a- manota” jaučia kad toji vie- nomas ir Homestead’o lietu- škiams nemažai gelbsti Char-
zaus. Dabar paklausykim kų pčmė mūsų vadus vadovauti na daina buvo verta ilgiausios vių veikimas. Buvo laikai, kuo leroi, Pa., lietuviai, kurių ten

tas atras sau amžinų liūnų, neza,jejninklj kunigas apie sa- miniai. Su ypatinga rezigna- kelionės jų išgirsti. Nes kas gi met homesteadiečiai pralenk- galima būtų surasti apie
auč.iamės sveiki, tai yra no- jįn|ęgmv|^ jr pilnoje prasmė
as daugiau žinoti, daugiau * paHĮtenkinimą.
natyti, dauginu girdėti, dau- Kūn j y Skripkus
ęiau mokėti ir t.t. Jei esame _____________
įesveiki, rūpinamės sveikatų
Įgyti, šio pasaulio gerumas ir I 
risi daiktai yra panašūs į o-1 
rų: nėra dviejų dienų, kad vi
siškai būtų panašios. Taip ir 
lūsų aplinkybės. Kasdien, kas 
valandų mainosi, lig vanduo 
griauname upelyje: bėga, kun-

REMKITE KATALIKIft 
KĄJĄ SPAUDĄ

OARSINKINTFS
“DRAUGE"

20
ve sako: “Aš kunigas, nes ma cGfl j»« tėmija negeistinus rei- jų dainavo? |davo savo kat.-tautišku veiki- šeimų. Teko nugirsti, kad Cha
ne nezaliežninkų vyskupas pa- akinius, slenkančius pro jų a-1 Dainavo tų dainų panelė, ku mu pačias didžiules lietuvių leroi lietuviai neseniai suren- 
siuntė kunigauti”. Tuo ir bai- k>»- Vadams gaires nenustati-,ri supranta kų reiškia toji kolonijas. Katalikiškai-tautiš- gė card party Donoros para-

kas veikimas čia tik ir teįma- pnos naudai ir uždirbo apie 
nomas, nes Ilomestead lietu- $56.00.
viai yra žinomi, kaipo geri, Monessen, Pa., lietuviai, a- 

žemė, papročiai ir kalba yra tvirti, susipratę katalikai-tau- pie 10 šeimynų, nenorėdami 
tikrai brangintini dalykai. Ne tininkai. Katalikiškoji sąmonė užsileisti Charleroiškiams ir 

na vyskupais, bet nėra vysku- jčgų, rodos, ne stoka. Reikali- veltni ji taip gražiai ir taisyk- čia yra pasiekusi labai augšto surengė card party ir uždirbo 
tai

gias jo autoritetas. Nezaliež- nėjant, minių pavilioja nekoni-j “bakūžė”. Dainavo tų dainų 

ninku vyskupo šventimai, tai petentingi “lyderiai” ir veda panelė, kuriai, nors Ameriko- 
tik tušti gestai. Jie patys sau jų i raistus. Ar neatėjo laikas je gimusiai ir augusiai, tėvų 
pasisavino vyskupo vardų. Ki- nusikratyti to letargiško snau-
taip sakant, jie save tik vadi- dūlio ir įsikinkyti į darbų. Pa

pai. Taigi ir kunigai, kuriuos ngo pasiruošimo netrūksta. A- liškai vartoja lietuvių kalbų laipsnio. Kun. Čepananio uo- parapijai $61.00. Puikus 

jie siunčia kunigauti, nėra ku- teities perspektyvas aiškiai pe kaip žodžiu, taip raštu. Dėlto, lūs darbas per 33 metus iš-, (Tųsa ant i-to puti.)

neisaisk.no


J

is»x mi s Ketvirtadienis, Inpkr. 16, 1033

Pittsburgho Lieta- 
(iv Žinios

DONORĄ, PA,

Puvutauį gurnelis vėl ketina “Muksiu Savaitė’’. Stebėtina, žaizdas aprišo užpildamas u-j 
atskristi Donoron. Tik žiūrė- kaip mūsų mokyklos vaiku- liejaus ir vyno, uždėjo jį ant giuusių metų. 

'kitę, moterėlės, nenubaidykite ėjai įdomavusi šių dienų ktau- savu gyvulio ir nugabeno į —
jo nuo savu stogo visokiais siinuis, o ypač katalikišku Vei- užeigų ir rūpinosi juomi.

Linkime jaunavedžiams ii- treti — 36 vai. Pasitaisė ir tai jau ėia tikras upuštališ 
žmonių ūpas. Dabar, beveik kas darinis. Akies mirksnyje

---------- į kiekvienas noriau remia pu-sutvėrė draugijėlę, davė vardų
l’as generalj l’ittsburgli’o rupijos parengimus, kas dūle- Kt. Isidore’s Catbolie Aetion

“griešnais” būdais. Garnys y- kimu. Iš jų kalbų, raštų ir di-j Taip punašiui ir mūši) to agentų, lupki*. 5 d. lun- riais, kas savo darbu Bet, nt- įClub, išrinko du uolius dar
ra gražus ir naudingas paukš- skusijų galima buvo pažinti, |‘.ft priedermė o yputin- ki*sf *,e 6Ve,‘*a,: *u,n- branda ir tokių, kurie, nors I putojus J. lxščinskų pirini-
telis. kad jie gana gerai supranta tų ' . -įujs gveUtaį8 Metais ne- sl,ls *,a Buitleyville, Pa., kun. sukusi esu parapijonys ir gan: ninku ir O. Painpikaitę rasti

—•—---- svarbų dalykų. Tikimės, ka<^ Įį^tgį atlankyti ligonį bet ir •’LirguHs iš Bridgeville, Pa., pasiturinčiai gyvena, įsu puru į įlinkę ir tiek tu. Nutarė susi-
Laidotuvių Donoroje taip 

kaip ir nėra. Jei peržiūrėsime(Tęsinys iš 3 pusi.)
darbas ir reikia tikėtis nebus mirimo knygas, tai šiemet mi- 
paskutinis. Dauginu lokių pra rasiu rasime vienų ar du. Vv 
mugu, tokiam kilniam tikslui, rai drūti, kaip ųžuolai, mote- 

l’asidarius po Donorą, gali- rys skaisčios, raudonos, kaip 
ma būtų ėia surasti porų ko-: ložės. Pasitaiko kartais pasi-

,-alandų popiet išpildė gru
žių prdgramų pagerbimui ka- kuioitus įandasi ant upės k ra 

respondentų, kaip antai p. Ka- j rguliuoti porų dienų blogos Teivių, žuvusių pasauliniam ka n^°» tarP Lllsvortli ir Bent- 
atviekas ir p-lė Uršulė Taka- niunšainės kvorėiukę išmetus,'ie. Programa susidėjo iš įvai- kyville miestų. Sako, kad ta- 
žauskaitė. Pittsburgb’o Žinios
kviečia Jus talkon. Neatsisa
kykite šį-tų pabrėžti iš Dono- 
ros lietuvių gyvenimo ir dar-, 
buotės. |

jiems tas dalykas visiškai Pa' ju0111į rūpintis * {kun. J, l’ikutis iš Cov; rdale, pijos pramogose jų nematysi:‘ rinkimus turėti kas antrų sek
aiškes kuomet gerb. kun. J. {Pa. ir kun. J. Vaišnorus' iš net savo bažnyčios jie nelau- madienį po sumos.
Kkripkus išdėstys lai pilnai, i Draugui ir imžįsluiui . man K. Viltsbilrgli. Pa. Minimi ko; aulnuki- sekmadienio cinu j . . .

X luipkr. 10 d. vaikučiai poliuiu, ka.l nugala-nčiaa Ii- KV,, «,,■ , u-čius , uil.ius■ impkru-io . <i„ anones uuvo
* ... . . .. .mini IVuliiln i kin-niin • .... . ... , ' busi rupine kas link balsavi-upvaikseiojo ‘Anmslice Day . ‘ ,ul4 I 8ar»U kuioitų, Vo ir Emilijos Miekunaites Duok Dieve, kad jie greičiau ,» . . . ...
, ............... .. kinis vmlinnsi “K-unnhi” T-»< ■ . I mų. Išrinko beveik visų naujų2 valandų popiet išpildė gra- kU11, 'aUniai ivuidilu • i as koncerte. . i susiprastu ir savo klaidas nti- . . ... rsusiprastų 

taisytų.

bet atsigauna ir vėl visi kru-'rių patrijotiškų dainelių, pa- 1110 kuioite gulima tinkamų 
ta. sakymėlių ir muzikos. Prieš £aut’b kurie labai gel-

baigsiant visi sustojo ir drau-ibo^ 11110 Dgys. Nors

BRADDOCK, Pi Žibuoklė

Pus mus šiemet parapijos 
tolima bus kelionė, ndrs skau-pradėjo žengti pir-

Neužilgo mūsų parapijėlė 
turės dvi šieimynas daugiau,

J9
miesto valdybų. Jau nuo se
nai visi čia geidė permainos, 
kad pagerinti miesto būvį.

Penktadienį, lapkričio 17 d., 
i Š vai. vakare, bažnyčios salėje 

naudai.nes skelbti iiažnyčioje „ž.,'nta Itingo parapijos 
,sakai dvieju, gražiu, jauni,,iVisus kvic<u,nlc atsilankyt,.Mišrių moterysčių ir gi pa-i gt- sukalbėjo kelis poterėlius1011*11*”11* Kelloll,‘’ llols SKau' i.............J" '

eitaiko, nore nedaug. Maišytos Į už žuvusius kare. Programa du atskilti l)ėd,d, nuo draugi, ĮO« ne zu,geniam, bet žaliaau-ias
moterystės yra Medingos ir baigėsi Lietuvos himnu lr,'L t). Zitkanskaite ir j: Visiai-

“Atliepta”.

“ F r e ūkia"

tautai ir Bažnyčiai. Bažnyčia 
jas draudžia, tauta jomis ne-

Donoro j labai gerai gyvuoju 
lietuvių piliečių klubas, turi' 
gražų namų, daug narių ir ne- sidžiaugia. Jos paprustni yra 
mažai turto. Bedarbė mažai žuvusios ir tautai ir Bažnyčia''.

liimnu . , . ,. , . ,
si; reikia gelbėti ligonį. Tat,' l,arPV8» bingo, skani vaku ne
visi mes nusprendėme nugabc- .1,e ,r t. t. Ti ,

t- i i • i* i v (7 i nti Dfdulų į garsų kurortų B”8 puikiai nusisekė ir davė ka<^ sll,l!'1 amžinuoju į 
galima apleisti. Lapkr. 7 d. i l \ motcrvstės sakiau -ntn nėr'r. v., i “Kanada”. Kaip geras Sama-!Pa,aP1Jai gn^us juduo. »5ma- ‘ '

X Bar vieno dalykėlio nč-
l’os visos pramo- kis 8U R* Matukai t e. Girdėjau, į BRID6EYHLE, PA.

buvo miesto rinkimai. Ir kų, “Tlianksgivinii: Dav.” Linki--
tepalietė lietuvių klūbelį. Mat, į Tėvai turėtų daryti įtakos ant *jūš manote, vaikučiai padarė ? Į ritohas’ už(lt;>° unt sttV0 ' f“’ kaip viskas g‘ mi kk>jasi , nH, iielHS sU.Ittrvt į 
kam tenka, kam netenka, o'savo sūnų ir dukrų, kad nesi- Visi vienbalsiai nutarė “bal-lvu(’° n^uinungų, taip ir as ; tuos kelis sunkios depre- • Seimvniii židini 
klūbeliui vis dolerukas įkrin- jungtų su kitatikiais ir sve- suoti”. Prieš kelias dienas su- i8’8Ottinųs Dėduli} i savo t'or-j metus, viskas buvo mis-j

dūkų nugabensiu į tų kuror- ' b>pę. Kiekvienas tik aimana-jta į registerį. Ar nebūtų gra- Įlimtaučiais. Gyveninio draugų žinojo iš knygų, kaip tie bal
zų, kad Donoros piliečių klū- rinkis iš savo tautos ir savo savimai vykdomi. Patys pasi- 

tikybos, o nereikės gailėtis. Įdarė balsavimo bilietus ir iš-bav sumažintų nors šiek-tiek 
parapijos skolų. Atminkite, 

Uis lietuviai, kad ne vie-
sitaisė būdas balsavimui. Hit-

Ilaibai silpnai teina Dono- skaičiuj balsus^ pasirodė, kad 
nas doleris, kuris turėjo tekti H*oj, porų-trejetų dienų savai- vien lok ratai laimėjo. Visi lau- 
pnrapijai, atiteko klubui. Bū- tėję; skurdo tačiau didelio dar kė, ar jų išbalsavimas tikru- 
kite tikri sportai... Į nematyti lietuvių tarpe. Įmoj išsipildys. Anksti rytų

I \ ienų žodžiu Donorą O. K.,' susižinojo, kad ištikrųjų de-

bram

Vienų bėda, ne liėdn, bet 
lųiip kelios susidedu į krūvų, 

giazų n'!|a(ia pajunti žmogus visų gy- 
j veninio naštų.

Bridgeville’s irįjvvmu o i, apylinkės 
lietuvius nuo kelių metų kan
kina nedailias.

Nepcrsenai, jiems buvo su
darytas dar vienas smūgis. 
Valdžiai uždarius visoje šaly
je bankus, užsidarė ir mūsų

Šeštadienį bingo vakarus la-įdele skola, ištikrųjų, baugu dalinu atsako — “o sonitink abi finansinės įstaigos. Už ša
bai buvo sėkmingas. Žmonelių'buvo apie tai ir pamanyti; speshul.” yaitės — kitos Bridgeville

Jaunuoinenė mūsų pampi
tų. Apsitaisyk šiltai, Dėdula, , vo, dūsavo, skundėsi sunkiai joj verta pagyrimo. Sekmadie 
ir važiuojame. Visi mos likę i gyvenimo našta. Kas bus ir j nį, lapkryio 5 d., tuojau po 
draugai ir pažįstami lauksime . kaip bepragv vensime su šei-Į sumos, žiūriu, visi jauni, mer- 
Bėdulos greito pasveikimo ir myliomis, dirbtuvėms užsida- ginus ir vaikinai lxgte bėga 
sugrįžimo į šių koloniją. liūs. Gal nebegalėsime išlaikv bažnyčios salėn. Klausiu vie- 

---------- i ii bažnyčios, apsunkintos <li-; n-o, “vassamadder”, o tas bėg

Donoros lietuviai turi vienų Į kaip sakydavo senas korespo-Įmokratai laimėjo. Džiaugsmas P,isirjnko pilnutėlė svetainė bažnyčia — tai mūsų brau- Tuojau mano “cekavastis” i Trust Co. leista pradėti lianki-
giaitsias turtas; tenai mes paėmė viršų ir aš, nors jau! nes operacijas, be jokių su
randame suraminimų sunkio- , senas diedas, “nuklumpinau” į varžymų. O First National

labai girtinų ypatybę — jie ndentas. 
gerai supranta aukštesnio mo
kslo reikšmę, reikalingumų p 
naudingumų, štai, Andrius Ki
veris išleido dvi savo dukreli

SOUTH SIDE

Reporteris 'buvo neišpasakytas. Vaikučiai 
i šios pramogėlės ilgai nepa
mirš ir užaugę atsimins.

X Vaikučiai deda daug pa
stangų, kad pagelbėjus kolek-

į gydytojas. Viena, Julia, ,jaul_ ai,hk J* 'aala,l aRa”.dūtoje, kuri yra daroma anglims 
vedusi, gyvenu Pittsburglr’c ir . V‘. KazLI,1H 1 ° B. K. liazny io- įjr bažnyčios pataisymui. Jau 
savo amato nemeta, kita, Fra-!į® a aP’n^° 27’ 2S ir;padaryta graži pradžia. Jiems

ir pelnas parapijai buvo ge
ras.

Šv. Vincento Lyeeiun vaiki- ije gyveninio valandoje. Ačiū sužinoti, kokis jau tenai “špo-Į bankui, kur dauguma lietuvių 
nai išsijuosę darbuojasi, ka i! Aukščiausiam, laikai šiek, tiek sas” bus. Klausausi, kaip vie- laikė savo sutaupąs, gavo 
tiktai jų rengiama eard pa r-Į pagerėjo. Jau kelios dirbtu-1 nas ir kitas išreiškė savo nuo ' konservatorių ir iki šiai die-
ty lapkričio 23 d. gerai pasi-ivės atsidarė ir daug lietuvių j iminės, kad reika parapijų nai negali laisvai veikti.
sektų. * grįžo į darbų. Vieni dirba 4S! remti visokiais būdais ir pla-, ■;Praėjusių savaitę skaitėme

a__  i_____ _____ | Praeitų sekmadienį, rėmėjai vala»das į savaitę, kiti — 40, tinti tikėjimų. Sau pamųsčiau,1 (Tysa ū pusi.)
neės, dar nevedusi, kaipo den-jT? Rada”b' šie įlietai yiąijūpį, kad būtų šilta mokykla Įkv. Pranciškaus Seserų Vie-
tistė, darbuojasi ir Pittsbur-! t VeD»1 A ir ** 'k(”‘|ir bažnyčia, todėl išsijuosę di-lnuolyno laikė susirinkimų. Vi-
gh’e.

... T t £ ljwt? srr

^)U b), nipapias-, ,.jųį, j<a(j pagelbėjus. Ar tai Įsi pasižadėjo remti eard par
Kitas senas Donoros gyven-j *' t C‘ ,, ,v. įnegalųne pavadint apaštalavi-1 ty seserų naudai ir visi daly-Į

Seknmdii i^į< lapkričio 26 d., ,nu» Tegul jaunystėj išmoks- Įvauti.
I bus speeijalis prisirengimas ta apa5talauti, kad ir užaugę 
prie tos Šventųjų .Metų 40-kė>

tojus p. Urbaitis išmokino vie 
nų sūnų daktaru, o kitų mo
kytojom.

į Girdėjau, kad sunkiai susi 
įrgo Jonas Nevadauskas ir, tui 
būt, net reikės operacijos, kad 

Į.iį ir'g.vnlyti. Jis yra tėvas di- 
I. C. Apie visų tvarkų kit^ntOI LHU BI I ODlMUn Į «lelėK šeimynėlės. Visi linkime 

savaitę bus plačiau paskelbta. I |R ROCKS FA j*™’ OpCraCija bŪtU

būtų parama bažnyčiai ir tau-
Laimutš, . x, . ,v • • 1 Pamokslus sakvs vLsiems ge-Izidorius Nainvs džiaugiasi . v. • n

. įai žinomas garsus misijonie- savo dukrele, baigusia slauges . . . *’ I . .----------------- .

J I lgu sebools yra pilnos lie
tuvių vaikų.

Tokiu apsireiškimu galima 
tik pasidžiaugti. Tik apšvieta 
ir mokslas pakels mūsų tau
tų, o dora ja stiprino. .

Beje, Andrius Kiveris, išlei

Visi rengk.itės prie tų nepa-! nvvnV)
prastų malonių dienų. '

Labai gaila Dedulos, nes 
X Bažnyčios lubų pataisv- jiabagas zuikio išgųzdintas se- 

mo fondas sparčiai augu. Pra- ■ rga iįgaiS(’.io Įjga> Miegoti ne
eitų sekmadienį moterys sų.ju- gali, nes kaip tiktai užmerkia

minga ir greitai pasveiktų.
Oibakas

NORtH SIDE
Pastaromis dienomis sunkiaidės savo dukreles-duktares »į nKietes nutarė šį-tų surengti.'aki8, tai jum ir rodosi, kad ,

Pittsburgh’ų, pats vienas su Ktts <lauK,au- NfUl"i 8avin,n- zuikis šoka iš po jo kojų; vai- S('r-a Pranas Burgis, Žymu, 
žmona gyvena Donoroje. Turi ku, ,la’' v,s tebesitaria, kų da- • gytį taipgi neguli, nei savo nu ĮNortli Šule biznierius, 
du gražiu namu ir kriaučių I '^le-,,,ano pa^aryt’ ^au",mylėtos grikinės košelės, nes Pranus Dargis nuo seniai už 
šapų. Nors žilė jau kipiba į!'*ų .^etl‘l lau,<tuves. Ir tai bu- netari apetito. Bet, blogiausia,{laiko valgomųjų daiktų krau- 
pakaušį, bet savo amato dari1’* gera*’. t,k k9 d»rytų. j<atj j*,s kląuso visokių nuo iš- tuvę adresu 914 Cheatau Ktr. 
nemeta ir adata dar gerai nu- • Atsi,'<‘I>k't,‘’ ,<ns ‘l'mg'nm kųĮgasčio patarimų. Vieni pata« Jis yra nuolatinis Piltsburglio 
laiko, o poniu Kiverienė po se-,n'aU? t,arytl’ ka<l ba;n-vi‘5o<5 Iriu sniilkalais smilkyti, kiti žųiių skaitytojus ir geras •( 
novės yra vikri, maloni ir Ii- l,ata's.vnio bylas apmokėti ir šalyje!^ įr kokias žoleles, kai Dangų Žengimo parapijos rė , 
n|<slllUi anglių žiemai užtektų nusipi-;-|M> vaistų nito išgąsčio varto- mėjas

►Spalių 28 d. buvo surengtas 
gražus baliukas Šv. Juozapo 
parupijos naudai. Ar tikėsi, ar 
ne, gryno pelno puru pijui liko 
visa šimtinė. Kas gali sakyti, 
kad Šv. Juozapo lietuvių pa-

rkti, nes jau pradeda gana 
smarkiai šalti.

Kun. Magnus J. Kasėnas

ti. Mačiau net rūtų devyni vai
nikėliai vartojami, kad tiktai 
Dėdulų nuo išgąsčio išgydyti. 
Žinoma, geriausias vaistas bū-

k ti.
Linkime jam greitai pasvei-'

lapkričio 7 d. kun. A. fiim-
ŠVENTO KAZIMIERO M0-{lų smilkyti zuikelio plaukais, i kevičius, J Dangų Žengimo pa-į 

RYKLŪS ŽTNUTtS jkuris jį išgazdino, bet kur tų1 rupijos klebonus, iškilmingai 
---------- zuikelį surasi. Nugi, paskutinį; sutuokė Elzbi. tų Greičiūtę,

rupijos dienos vra suskaity-| X Praėjusių savaitę šv. Ka- syk nuėjęs atradau pilnų puo-j dukterį Jono ir Elenos Grei
tos. Kol Donoroje yra tokių zimiero mokyklos vaikučiai dų žarjjų su smilkalais, ku-’čių nuo Western Avė. su Ed-
žinonių, kų netingi pusidurlmo pergyveno kai kurias sav’O Iriais .sinilkino Dėdulų. Tie \a,du Milovtckiu is ( leve- i 
ti parafpiįos naudai; kol yra 'moksliško* gyvenimo valandas, s'iuilkulai, šakneles ii visokios land, Oliio.
Žmotiių, kurių rienubaido jo-' Lapkričio 7 d. atsilankė mū-1žolelės gali nabagų Dėdulų ir Tėvai jaunosios surengė di-į 
klos aukos savo bažnytėlei, Imi mokyklon gerb. kun. J. V.'numarinti. Pasižiūrėjus į ligo- dėlę puotų, Lietuvos Kūpu sve 
tol Šv. Juozapo parapijos gy-'Kkripkus, kad išdalinus vai- 'nį, tuojau mfln prisiminė Eva-,Ulinėje ant Belmont Street j 
vavimas yra Užtikrintas. !l:iriftms pariūdijinms. Ragino ngelijos įvykis apie gerų Su- kur, be jaunavedžių, dalyvavo

į visus dėti pastangų. Rad pn-
Galop ir garnys pradėjo la-Į<larius pažangų moksle ir, ža- 

nkyt's pas Donoros lietuvius <l*’jo vėl neužilgo atsilankyti

maritonų.
Geras Kamuritonas keliau- 

damasx skrudo vos "pusgyvi

j labui daug svečių ir miesto 
politikierių.

Elzbieta Greičiūtė, kaipo
ir pp. Jobai?iams. Mickums ir'ir išaiškinti katalikiško veiki- žmogelį, galvažudžių apiplėš-, buvus Kodalietė, esu labai 
Masaičiuins naliko po gražų i- mo reikšmę. ‘tų ir sužeistų, atėjo prie to daug pasidarbavusi j Dangų

X Praėjusi savaitė buvo nelaimingo,, ir uiatydainaa jo Žengimo parupijoa naudai.* t * . • -
paliko po gražų į 

pėdinį. BeįŠkia parapija auga
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“DRAUGO" HM VAJAUS
DARBAS SMARKIAI VAROMAS 

PIRMYN
Gerai įsisiūbavus vajaus kontestui, pakilo ūpas visų kon- 

testininkų, ir smarkiai varo pirmyn spaudos darbų. “Drau
gas”, vienintelis lietuvių katalikų dienraštis Amerikoje, pra
deda dvidešimts penktus metus tarnuvimo Katalikų Lietuvių 
visuomenei. Šis darbas buvo neveltui. Kasdien didėjo ir augo 
“Draugo” skaitytojų skaičius.

“Draugas” turi nusistatęs tikslų, kad pasitikti kiekvienų 
katalikiškų šeimynų, kiekvienų lietuvį. Kad paniekti šį nu
statytų tikslų, “Draugas” šuukiasi į (alkų Katalikų Lietuvių 
visuomenę, ragindamas kiekviena, kuris tik turi luiko, stoti 
į šį “Sidabrinio Jubiliejaus” vajų.

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

Kiekvienus į vajų stodamas prisideda prie Kutalikų vei
kimo, platinimo sjiaudos darbo. Tauta be s^iaudos neguli gy
vuoti. Tat, visi lietuviai, stokime darbanl

DOVANOS Už PASIDARBAVIMĄ YRA ŽIOS:
Už 5,000,000 balsų .............................. $400.60
Už 4,000,000 balsų ................................$250.60
Už 3,000,000 balsų ............................. $150.00
Už 2,000,000 baisų.............................  $ 75.00
Už 1,000,000 balsų .............................  $ 25.00
Už 500,000 balsų.................... ........ .. $ -10.00

Visiems kitiems kontestininkams bus duodama dovanos 
pagal jų jaisidarbavimų “Draugo” Sidabriniame Vajuus Kon- 
teste. Registruokitės tuojau, neatidėliokite. Rašykite dėl in- 

• formacijų adresu:

“DRAUGAS” PUBLISfflNG CDMPANV
23S4 SO. O AKLE Y AVĖ. 

Chicago, Illinois
------------------- - Į . - ■ . -------------

’ •- ’ , ' ■ . * » ' • a’ v

> - ' /
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Ketvirtadienis, bipkr. 10, 1933 njfjctr bis n
9

rITTSBURGO LIETUVIU 
ŽINIOS

ję pilnai .savo mokesčių para- į rz3S<' 
pijai, iš priežasties bedarbės, ĮSI

i o jis vupaliuoja, kad kunigas 
'gyvena raška/iuose. O ištiktų- *?£
jų, daug kartų kunigas ir be

! pietų lieku, kadangi nėra kam 
I pagaminti, ir dažnai nėr iš ko. 

Patarčiau tokiam pusgalviui 
“Bridgeville News,’’ kad pra korespondentui štai ką pasi-
sidėjo minėto liauka smarki, skaityti, kad suprastų koks 

Suju-1 puts esąs: ( .

BRIDGEVILLE, PA.

(Turu iš 4 pusi.)

reorganizacijos akcija 
do depositoriui gelbėti savo j 
turtą.

Lapkričio 19 d. žada Įvykti 
lietuvių indėlininkų susit lūki
mas parapijos salėje. Aišku, 
be nuostoli', ivapsct.dme. Bet 
reikia žiūrėti, kad rfukentėtu-
me kuo.uaži; ilsiai. Iš dviejų d,.askai, A|. fau uellžteiika žo- 
blogybių prisieis pasirinkti -- . I
mažiausią blogybę.

Girdėjai!, būk pats banko 
konservatorius M r. G. K. Bo.- 
gliam ateisiąs Į mitingą apibti Uj

Ožys įšoko į vyndaržį ir 
pradėjo skabyt! lapus, aut ku
lio sirpo gražios vynuogių ke
kės.

| RYTŲ PENNSYLVANUOS MOS
3 BAKSINKITĖS “DRAUGE* LIETUVIAI DAKTARAI:

• Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

PttiLADELPHIA PA.
Šv. Kazimiero 

Parapija
GYVI NABASNINKAI”

Uokas. Al. V'aiksnorą užmušė, 
o K. Itimlių sunkiai sužeidė.

M. Yaiksnoro laidotuvės bu 
vo pereitą ketvirtadieni iš Šv. 
J urgio bažnyčios.

Lupki*. 12 d. mirė Antanas 
Adomaitis po kelių metų su
nkios ligos.

Mūsų parapijos choras ren- Klaidos atitaisymas 
ginsi suvaidinti juokingą vei-1 Pereito penktad. numeryje

LIETUVIAI DAKTARAI:

Tel. LAFajette 3037

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

X—SPINDULIAI

3051 West 43rd Str.
(l’rio Archer Avė. netoli Kcdale) 

Valandos: nuo 2 Ik. 8 vai. vakaro 
Seredotniu Ir nedėliotais pagal

sutarti

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTA8 

1110 SO. 40th CT., CICERO, 114 
Utar., Ketv. Ir l’ėtn. 10—9 vai. 

9147 SO. HALSTED ST., CH1GAGC 
Paned., Sercd. Ir Subat. 2—9 vai

Ofiso: Tel. CALtirart 4059 
Itca.1 Tel. llEMIoek 0280

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Keakluncljos Ofisąs: 2058 U. 09lli SU

Valandos: 10—13 ryto Dienotus Tel. LAFayvtte 6703
Seredontls Ir Nedėliotais pagal sutarti Naktimis Tel. CANal 0402

Ką aš tau padal iau *«(jvvį Nabašninkai ” se-' buvo paskelbtu, kad Tercijonų
go — pa aust; \\nine< is. -- vaka,.!b lapkričio 19 d., draugija rengia “Kolfet Klu-
Kam tu mane taip skaudžiai

. i leie,lės? vis viena, nors tu nuska-1 ,
, . . . . v į pilubysi h* visus mano lapus, asl1 * .

. . .. . . , , Be abejonės, visas pi darbasužauginsiu tiek vvnuogią, kad, .. .

Šv. Kazimiero mokyklos sa-jLeli’ 25 d. lupki*., tuo tarpu 
Visi vanlintojai susirū-. vengiamu 23 dieną lapkr. ket 
vaidinimo pasisekinuų virtadienj.

l’hone GllOtchlll 0027
Valandos: 2-4; 7-9 I’. M. 

Trečiadieniais ir sekinad. susitarus

DR. J. W. KADZEWICK
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 

■ 0859 SO. KEljTERN AVĖ.
Chicago, 111.

BOCIcvard 7589
Kez. UUAlIock 7691

cinti dabartinę banke būklę i.rilllvt tl, |į|<si paguldytas ant 
papasakosiąs, kas manoma Į aukuro!

u/t n uu.iil'm ii i ivi\ > \ ii ui/ją i ii, luiu i «... i Mfea ■■■■■< n _SVEIKA MARIJA! »»• . p. ™*s
daryti su žmonių indėliais. 
Todėl, kuriuos tas (kilykas a- 
peina — nesnauskite. Atėjo 
laikas svarstyti ir spiesti.

O tau, drauge .1 
kai, patariu nesusidėt su blo-

liiiksiniiis alsilunkusius.i As-1 Ar myli Mariją? Ar nori a 
OKi.ys, kurie vilnims, yra pa-,pįe pasiskaityti gražiu

Sabaliam- ir 'isa',us l>“‘vnkin'-1 .skaitymų? - M myli ir ne. i
. atsilunkusius. Vaidins; B. Ila-1 

F. Balčiūnaitė, J.

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

i. m ,, i v. ... . 'ri aP* daug — daug gra- ,T,.|. ofiso noticvaru 5013—14
gos valios žmonėmis, kurie tik «u‘-kaite, «• Baleiunaite, d. žių jaiykų išgirsti, tai būti J iu^victory

(laukia kaip tavo ir kitu kata- ’Jak^>*s C; k,s,t,|,us, J. Kon- nai pa8įskgityk ką tik išėju 
. .. .. staiilmas ir S. Dryža.Lapkričio 25 d. paskutinis H>kų vardą terlioti pu savo

šių metų balius parapijos Sa-Įšlamštus. Tamsta gali papulti Per pertraukų dainuo 
Įėję Garsūs muzikantai grieš'į vilko nasrus, kaip tas ėriu- Kazimiero parapijos choras, 
naujausius šokius. .Jaunieji - kas. : l’« vaidinimo seks šokiai.

šią iš spaudos knygą, vardu 
S v. c SVEIKA MARIJA!” , -

j Iš kun. A. Štok o raštų lie i Ofis0 Vttl
tuviškai parašė Kun. Antanas

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

nuo 1-3; nuo 6.30-8:30

reiigkities. Sodalietės laukiu Kriukus bėgdamas nuo vil- Choristai-tės kviečiu visus Petrauskas, M. I. C.
Office Pitone ltca. 6107 S. Franclsco 
l’rospect 2230 Pitone Grov. 0951

svtfitj ii vis-,s apylinkės. Ib i- ko, įls-go j bažnyčią. Vilkas atsilankyti į jų vakarėlį. Į-žan-, Knygos kaina, imant po vie , [J^ J. $ZUKIEWIGZ
nas eina parapijai.

YOUNGSTOWN, 0HI8
Aną dieną pateko į mano 

rankas “Laisvės” No. 194.

V.'kviečia jį lauk ir sako:
— Eikš čia, o jei neisi, lai 

pagaus tave kunigas ir paau- 
Įkos dievaičiams!
i 'Ėriukas atsakė:

ra tik 2oc. R P ,ną, 35 centai.
----------------- j DRAUGAS PUB. C0.,

SV. dlir’gflO I 2334 Bo* Oakley Avc.

! rHYSICIAN and SlJRGEON 
| 5058 80. ASHLAND AVĖ., Cbtcago 
1 Hours: 2 to 5 - 7 to 9 P. M.

Sunday by Appoli.tntent

Parapija GRABOR1AI:

•Tel. LAFayvtte 7050

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

4140 Archer Avenue 
Vai.: 2—4 Ir 7—9 vai. vakar*

Res. 2130 W. 24th St.
Tel. CANal 0402

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Streeh
Vai.: 2 iki & popiet, 7 iki 9 vak. 

Nedėliojo pagal sutarti

Of. Te- .REPuhU:- 701)0
Kės. Tel. GKOvcbUl 0017

0917 S. WASUTENAW AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
Office Pitone 

PROspcct 1028

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
2423 W. ALUtŲLElTE ltOAD 

2359 So. LeavIU SL Vai.: 2-5 ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryte 
Nedėlioj susitarus

Res. aud Office

CANAL 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

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

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

DR. M. T. STRIKOL'IS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VAI.ANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 Iki 8 vale.
Ncdėllomis tmcnl nutarti

Ofiso tvlcf. BOUirvarU 7820 
NantŲ tel. PROspcet 1930

Pbooe CANal 6129

DR. S. BIEŽIS -
GYDYTOJA^ Ir CH’D.!JRCUf

2201 W. Cermak Rc<ui
Valandos 1—3 Ir 7—8 rak. 

Sereilomis ir Nodėliutuls pagal sutari
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Telefonas HEPubUc 7808

Tel. BOUIcva-rd 7012

Ačiū, tamstele* bet man Lapkričio 11 d. Mykolas 
matos, kati geriau būti paau- Vaiksnoras ir Kazimieras Ui- 

Ja.no pirma,,, puslapy radau, kolBm n(Jgll pa((.k(i vi|kui į nlk„s važiavo automobiliu Do-
ko, ospoml,-,u-iją is sius kolo-: Ilamis Senas Parapijonas larvare avė. Ant jų užvažiavo 
nijos antgalviu: “Streikas lite i . ,
tuvių bažnyčioje”;* 'Pasirašo ■
K-žis. Jis rašo: “Prasidėjo ko- ! 
va tarpe kunigo ir vargoni-1 
ninku už algą; parapijonai ko-; 
neia vargą, o kunigas gyvena1 
dideliuose raškažiuose”. Tu- 
liu pasakyti, kad tokią melą-' 
gystę įašvti, tai žmogus tik 
beprotis gali tai daryti; jis 
su belzebubo pagalba skelbia 
žmonėms visokius melagystes, 
kati sukiršinus ir padarius ta
rpe jų nesutikimus, kad gulė
tų pragaro vartai naudotis 
žmonių nupuolimu...

Kai kuri laiką čionai moki
nosi vargonininkauti .Juozo 
Sabaiiaucko sūnus, kinis da
bar yra vedęs svetimtautę iš 
slavų tautos merginą. .Jo var
das taip pat J. Saliaiiaudkus.
“Laisvės” korespondentas ra
šo, Įnik jis sutvėrė Jiažnylinį 
chorų. Tai tikra melagystė.
Bažnytinis eliorus jau seniui 

sutvertas ir kada J. Sabaliaa- 
ckas pradėjo mokintis vargo
nais groti, mišias ir kitas ba
žnytines giesmes praktikuoti, 
tai choras jį mokino, o ne jis 
(borą.

K-žis rašo: “Kunigas savo 
pakajus apsitvėrė gražia tvo
rele”. Ką toks pasukyrnas rei
škia? Ugi lai, kad tas blogos 
valios žmogus pavydi 'itif»ų 
parapijos kilimui aukštyn.
Mat, tas žioplys mano, kad 
toji tvora kunigo. Jis nežino, 
kud visas pagerinimas ir pa
gražinimas parapijos įstaigos 
yra parapijos nuosavybė, o 
ne kunigo.

Toliau jis rašo: “Tegul pa
rapijom) šeimynos badauja, 
kus kunigui galvoj: jis gyvena 
dangiškuose raškažiuoso”. f’ia 
ir vėl melagis nieko nemato ir 
nežino, ką jis rašo. Ne Vą da
lis parapijonų nėra uzsiiuokė-

GRABORIAI:

Visi Telefonai: YARds 1741 ir 1742

Didžiausia ir Seniausia
GRABORIŲĮSTAIGA

LIETUVIŲ
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 
namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą 
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.

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

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue

SENIAUSI LIETUVIŲ GRABORIAI CHICAGOJE
EUDEIKIS ir SŪNUS yra taip arti kaip ir jūsų telefonas. 
Nežiūrint tolumo, nėra jokių išlaidų.
EUDEIKI0 30 metų ypatiškas, atsakantis patarnavimas 

yra patenkinęs tūkstančius šeimynų.
Vienintčlis Lietuvis Graborius vartojantis modernišką, 

elektros varomą grabvežimį su šoninėm durim, ku
rios palengvina grabų įkėlimą.

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

mlUS EUDEIKIS IR TĖVAS
5340 SOUTH KEDZIE AVENUE

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

i

LACHAVICH 
IR SONGS

Telefonas YARds 118H

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas

DR. G. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 iki H vnkare 
8ercdoj pagal sutarti

Tel. CANal 0257
lies. PROsp^vt 00a»

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

1821 SOLTH 1LYLSTED STUKKJC
lvezid.atelja 6600 So. Art<^lan nvA 

Valandos: 11 ryto iki 4 popiet 
6 lk( 8:30 vakare

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laido turkas lcuoplgtauata. , Turiu automobilius visokiems 

reikalams. Kaina prieinama.
Reikale meldiln ataltauktl. o mano 

darbu bukite užganėdinti 
Tel. CANal 2615 arba 2510

2314 W. 23rd PI., Chicago

| 1439 S. 49th Conrt, Cicero, Iii. 
TdL. CICERO 6997

Pitone liOCIcvard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet aąilningas ir 
nebrandus, nes neturi
me ttlaidų ■ilalkrniul 
skyrių.

Nauja, gTažl ko
plyčia dykai.

3307 Aubnrn Avenue

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ

VEDĖJAS
1646 WEST 46th STREET 

Tel. BOUIevard 62OS—8419

Tol. CICERO 994

SYREVVICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnu patarnavimas
Kalimas nt )46.99

KOPLYČIA DYKAI 
1344 R. noth Ava. Oinem. Tll.

3319 AUBUBN AVENUE 
Chicago, III.

J. F. RADŽIUS
Ine.

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir aukščiau

Moderniška koplyčia dykai.
008 W. 18tb St. Tel. CANal 0174

Chicago. III.

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

Koplyčia Dykai 
4830 WEST lfith STREET 

Cicero, Illinois 
Tel. CICERO 2109 ir 859-J.

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus
718 W. 18th St.
Tel. MONroe 5977

Tel. LAFayvtte 9572

J. Liulevičlus
Graborius

Ir
Raibam uolojas

Patarnauja Cbl- 
cagoje Ir aplella- 
kOJe.
Didelė Ir gratl
Koplyčia dykai

4099 Archer Avė.

J.J.BAGDONAS
Liūdnoje valaMoje paveskite dėl manęs 

savo rūpesčius. Pašaukite:

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

Tel. CANal 0122

DR. G. I. BLOŽIS
D E N TĮSTA. S

2261 W. Cermak Road
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto

Nuo 1 fkl 8 vakare 
Soredoj pagal sutarti

Tel. GRU t vlilll 1595

DR. A. L. YUŠKA
GYbYTOJAS ir CHIRURGAS x

Vai.: 9-11 ryto 2-4 Ir 7-9 vak. 
8eredonus po pietų ir Nedęldtenia^

tik susitarus
2422 W. MAHULETTK ROAD

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE 
Tel. VIKglnJa 0030

ĮVAIRŪS DAKTARAI;

Res. Pbone 
ENGIctvnod 6041

Office Phone 
TRIanglo 0044

Ofiso Tel. VIClOry 0895
Rcn. Tek DREiel 9191

DR. A. R. McGRADIE DR. A. A. ROTH
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

7850 So. Halsted Street

vai.:
ROOM 210 

2-4 Ir 7-9 vai. vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SUECU AUSTAS

Džiovų, Moterų'Ir Vyrų Ligų 
Vai.; ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po 

pietų: 7—8:30 vai. vakare 
Ncdėllomis 10 Iki 12

Telefonas MIDway 2880

Rusus Gydytojas Ir Chirurgas 
Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ii 

visų chroniškų ligų. 
Ofisas 3102 So. Halsted St.

Kampas 31at Street 
Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. v 
Nedėlt’omls ir šventadieniais 10— -lf

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. YAItdg 0994 

ltc>.s Tel. PLAsa 3200
VALANDOS; 'J

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 Ir 7-9 v. v. 
Nedėldienials nuo 10 Iki 12 diena

Offica; Res.:
PROspect 2011 BEVerly 0081
Dr. JOHN F. RUZIC

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2355 West 63rd Street
▼ak: 9 to 4 Ir 7 to 9 P. M. 

K*tv. Ir Sekmad. pagal sutarti 
Ryto vai, flv. Kryžiaus LigoninėjChicsro. m.

Phone: HEMlock 6700

Daktaras

Skaitykite «r pfal 
dienraštį “Draugą” u 
remkite v:sus tuos pi 
fesionalus ir biznieriuj 
kurie garsinasi jame.

Kapitonas 
Pasauliniame kare

WISSIG
Specialistas iš 

Rusijos
0T19O VISAS LIGAS VYRŲ TR Mot K K ir PF.R 2R MTTI’S WF*TCIUir» 

. KAIP UAKIHKNFJIIHIOH Ir NF.IAGYDO.MOS JOS VRA
Rpeclali<Akai gvdo ilgas pilvo, plaučių. Inkstų Ir pusH". ulnnn II Urna kr*«. 
Jo. odos. ligas, žalrdss, reumahsmų, galvos akausmus, skausmus nugą-1' 
rojo. kosėjimą, gerklės skaudėjimu ir paslaptingas Ilgas. Jeigu Kiti nv- j 
galėjo Jus lėg-dytl. ateikite čia Ir persitikrinkite kg Jis f«ii pada
ryti. Praktikuoja per daugeli metų Ir išgydė tūkstančius ligoniu I sied
inąs dykai OFISO VALANDOM; Kamile nuo 10 valandos ryto Iki l
valandai tr tino 6—t valandai vakare Nadė"omta AM 11 ryto iki 1 *•* 

4IMMI WR«T Mlh trr. kampas KssAst Ava. TAI. mA*trt»d 8*4T

i
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C H I C A G O J E 11 mis, kurias suteikė grub. S. D. | šovų ir druugų. Visiems degn|' Desenzano Mergeli. .3 aktų ypatų. Kaina 
Ijachavičius, 1439 So. 49 Ct. I geidulys, kurį privedė mintis

RAS GIRDĖT AUŠROS 
VARTŲ PARAPIJOJ, 

WEST SIDE

KAS VEIKIAMA GIMIMO 
P. ŠVEN. PARAPIJOJ, 

MARQUETTE PARK
BSTSIDIEČIŲ DĖMESIUI GIM. PAN. ŠYČ. PAR. CHO

RO NARIU DĖMESIUI
rkmadienp, lapkr. 19 d.,

(Telefonas Cicero 5927). 
Komisija širdingai dėkoja

p. Laehavieiui už dovana. , 
Komisija.

KONCERTAS. ŠOKIAI 
PASILINKSMINIMAS

susitikimo su savaisiais, po 
ilgų persiskyrimo metu.

Toks pat priėmimas luukia 
kalėdinių keleivių ir šiemet 
Visi kviečiami pristoti prie 
šių linksnių išplaukimų. Imki- 

įtf šių seniai geidžiamų kelio
ne šiemet ir nusistatykite tai

! Ateinantį m-kmaitienį buvę. Į ;,, „ dabar,
______ 'šioj Meldažio salėj L. V. Dai-

. ,, A , 'nos choras rengia gražu kon-Gimimo Pan. Sv. par. cho-

Ketvirtadienis, lapkr. 16, 1933

.. . ........... 20c. t ISpaUnties Paslaptis. 5 veik
drama. Vertė kun. V. KūlikamsDolpelis Ministerijoje To,. smų drama. Sulietuvino A. Mu 
kas. Labai;graži liaudies nier-, nauja. Monologas ir laiškai, tutis. Dalyvauja 25 asmenys, 
gaitėms drama. Dalyvauja 19 j Parašė N. Čiurlionienė.. • .KR*. Pusi. 95. Kaina

i (/ims Tautos Genijus. Dm-’
• ma 2-se dalyse. Parašė kun. 1.
' Vaicekauskas. Kaina ... .30c.

Gyvu Rožių Vainikėlis. Dra
ma 4 aktų. Dalyvauja ypa
tų. Parašė Gėlė. Kaina .. 20c.

EXTRA
Pirmieji kalbami lietuvių 
kalba judomi paveikslai

“DRAUGO” KNYGYNAS 
2334 So. Oakley Avė. 

Chlcago, III.

pijos salėj rengiama ne
prasta bunco party. Pramo- Į ro pasilinksminimo vakaras ...
< - iii , . . , , x A • jų ‘hunu mūs žymių kompoziVengia musų mokykla, se- (party) įvyks ketvirtacaenio . ' , , -• Zin« i in!ino nfim,, . . , , ... , , , , o . torių: Sasnausko, Sunkaus, Ži i(10s Lin,J°sų mokytojų padedama. Vi- vakare, lapkr. 16 d., 8 vai., pa , ..... ■

»i v • • •• , • k-viciaus ir kitų.*bunco uždarbis eis vieti- rupijos svetainėje. |
i .... . ... . .i Po programos bus šokiai ir

cėrtų. Choras išpildys eilę nau

Didvyrių Dariaus ir Girėno 
. . .. .išskridimas ir iškilmingos lai-

loliniesnes infoimacijas ga- j t|(ųUV(*»s Lietuvoje, Ims rodoma 
linui gauti hile kurioj laivu- pirmuose kalbamuose paveik- 
korčių agentūroj arba iš pa- aluose.

TEATRALIŠKI VEIKALAI !

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

Taip pat C. Lukšis turi nu- 105 W. Monroe St.. prie Clark 
filmavęs daug Amerikos Lic-i 
tuvių kolonijų.

Lietuvių Dienos Pasaulinėje 
1 Parodoje paveiksluose' pama-

Telcfonati STAtc 7680 
Valandos S ryte Iki 6 popiet
2201 W Cermak Road

Panedėlto, Seredos fr Pėtnyčlo. 
vakarais 8 Iki 9 

Telefonas CANal *122
seserų mokytojų reikalu-; Choristai jr choristės visi ... , . .

ir vi«n< lrvio/.*Mini »»'t , , . , .. , pasilinksinillinias. Koncertas ...................................... ——yism M O. KM. .ann UI- malonėkite atsilankyti, nes ko- VJ), . () 5o_ ' Šie veikalai yra tinkamiau tysite ir išgirsite pirmų kartų Namai: M59 g ROckweU S*
Įnkyti. Dm anoms bus įsde- niįsjja žada visus skaniai pa- ,. . u . ’ !g| vaidinimams luos ealite Sėtuvių bailių, patys save ir, utaminko. Ketverto ir subato.
risi likusieji nuo bazaro dai- - • biai S vai. .si Vxuutnimdms. juos gaure kitus SHvo pažistamus, kalba- vakarais 7 iki 9ri.i imu. h ji vaisinti ir palinksminti prie ,, ,..............................gaut “Draugo knvtrvne* ,.„v„;i.ob.A.A Telefonas n epu b. i c 9*00ii. Bunco pradžia 7:30 vai. Qnm - n„„ . udlJnl n Ka<lan«* sunkūs laikai dar T*0 Knygyne. ūmose paveiksluose.

1 sniavios muzikos. Atsilanko . . . „ . . Amerikos Dovanos Lietuvo- Rodvs C G Lukšisvis laiko žmones suznibę, to-1 v - vr- suksis.caro.

ŠV. JURGIO PARAP., 
BRIDGEPORT

smagios muzikos.
^eP- nesigailėsite.

Ieva Lukošiūtė, rast.

VOS PORA SAVAIČIŲ 
BELIKO

■ Vaje, vaje, kati laksto, 
id neša, kad platina bilietus 
tai tik grožėkis ir gana.
— O kas taip bruzda?

NAUJIENOS Iš VISŲ 
ŠVENTŲJŲ PARAP., 

RUSELAND
P. TUPIKAIČIŲ 3IDAB 
RINĖS VESTUVĖS

dėl, choro ir L. V. Cbic. xkp-
skr. valdybos, norėdamos dai- ,

meno ir pasilinksminime tri» ParaSė kun- SnaPS‘'

je. Penkių aktų komedija. 29c Lapk. (Nov.) 15 ir 16 d., 1933
Betliejaus Stainelė. Drama Aušros Vartų, parap. svet., 

, 1 2323 W. 23rd PI.,
UKSAS EKPRESS

K RAF T 

American Cheese
(packaged, patteurized)

has full, natūrai 
flavorl

Kraustau Rakandus, Planus Ir pr 
statau anglis už pigiausias kaln«».

I----- — - — - r-------------------------- - K-_- OfL, T , . ' "7Tn’- 1 ,nnc Blatu Band »1.5O; Uacklng *8.09mėgėjams duoti progos pasi- ‘*8. Kama ,..................... 2Dc. Lapk. (Nov.) 18 ir 19 d., 1933 uit ers orcck m.?*.
Dešimts Metų Smuklėje. 5 Visų Šventų parap. svet.,

nos Cbicago, 111.

klausyti gražios programos ir 
! pasilinksminti, atspausdino flbtų drama. i\ ertė J. Hirvin- 
taip vadinamus “eut rate” ti-

' kietus, kuriuos plačiai pasklei 
dė. Tie tikietai, prie langelio

tas. Kaina .............. .........40c.
10806 So. AVabasb Avė., 

Roselande
Pradžia 7:30 vai. vak.

Pašaukit LAPajctte 898C.
J. 0 K S A S 

2649 West 43rd Street

primokant 35c. bus geri Į ko
ncertų, o primokant 25c. bus

£okjams Tokios progos 
Antanas ir Liudvina Tupi- (lar niekur nėra buvę Taf yi 

Ogi A. R. D. 2 sk. Sv. kaičiai, sulaukę 25 metus lai- si praSomi naudotis proga,
rgio parapijoj. Įmingo moterystėje gyvenimo,

O kodėl jos taip darbuo- praeitų šeštadienį gražiai iš- 
sf ' ^juostoj Balčiūno svetainėje,
r— Ogi rengia “parapijos va Roselande, suruošė šaunių puo 
rienę”. į tų.
-— Kada ir kur ? Kadangi p. Tupikaitis ilgus J

Pupa

KALĖDOMS Į SENĄJĮ 
KRAŠTĄ

Scandinavian-x4.merican Li-
Sv. Jurgio parap. svet. metus darbuojasi prekyboje ir nija neseniai išsiuntinėjo gra- 

Bnatberno vakare, lapkr. 26 per keleli) paskutinii) metų di- ir artistisk4 kaii,linĮ skel- 
lrba PeoPl,>s Furnitūra Co„ j- Wnl„ „tvaizilnoianti knlėdi.

Geriausios Anglys Už 
Žemiausias Kainas

TUMONIS CO AL CO.
12132 UNION AVĖ.

Cbicago, III.

Phone PULlman 8296
Dabar laikas prisipirkti 

anglių dėl žiemos

Res. 10742 S. Wabash Avė. 
Phone PULLman 8092

RKEDMATISM
Paio—Agony Starta To Laave in 

24 Houra
Happy Days Ahead for You
ThlnU of lt—how thls old world 

*oea make progresą— nnw comea a 
preacrlptlon whlch ta knomm to phar- 
tnaolata as Allenru and irlthin 48 
houra after you start to take thls 
■Wlft kctlng fonnula paln, arony and 
lnflammatlon caused by excess urio 
actd bas started to depart

Allenru does just what thla notice 
says lt wlll do—lt is ruaranteed. You 
can <et one generous bottle at lead- 
lng drugstores everywhere for 85 
csnts and if lt doesn’t brlng the joy- 
ous results you expect—your tnoney 
wbole heartedly retume!.

bimų, atvaizduojantį kalėdi
n . ... .. si«įj° da°8 dra“OT' t0<1S1 ne- nius išplaukimus šiemet “Tr.
Ogi svarbiausiam reika- siektina, kad puotoje daly- . Suks„ is N

i parapijos mokyklos nau Vavo apie 200 jo artimiausių . . ZXT .
tai Tric-ot. naraniioq mažo* i i • . v • laPkr- (Nov-) 25 iriai. įeigos paiapijos mažos, draugų, kurių tarpe buvo vi-- VTTT”
ikalingų pinigų nėr’, o kata- sa ei|ė jo bendradarbių, Peop- ' V 
ai, žūt būt, savo parapijos į(,s Uurniture Co. narių. Su-
^kyklų neuždarys bet jas važiavę svečiai apsėdo ilgiau- 
ikys ir rems.

Keno naudai?

mis skelbimas rodo pasku
tinių metų kalėdinį laivų “Fre

Tikslas gražus, darbai rė mis. Baigiant vakarienę buvo ’ a*'imu,. L
ėjų kilnūs. R/unti vakariene graži programa, kurių sudarė ' i-"kėb uostų ir keleivių lin-j 
ikia. Skriaudos sau nepada- pritaikintos kalbos, deklama- ksmuinų. Didelė iškaba viršuj ( 

ime, net pinigų sutaupysi- rijos ir muzika. Svečiai lin- n,al°n*u* priėmė, keleivius zo- i 
, jei nusipirkę bilietų už kėjo “jaunavedžiams” laimi- ‘Ežiais: \\eleome Home . Ve- 

skaniai pasivaĮgysime ir ngai gyventi ilgiausius metus. liavos plevėsuoja, orkestro* 
omų “sbow pamatysime, Celebrantai reiškė dėkingumų griežia, linksmos kalbos visur 
irį rengia parapijos mok. už atmintį, už atsilankymų į girdėti Pulkai Žmonių nekan-1 
kiniai. tų jų gyvenimo sukaktį. triai laukia laivo. Vieni lau-
Iki vakarienei vo< pora sa-i Po vakarienės ir programos kia savo vaikučių, kiti zmo-

sius stalus ir gėrėjosi vaišė

įCių. Lai nei vienas narni: smagūs šokiai,
sekmadienio vakarų neval- 
— pasimatysime visi “pn- 

pijos vakarienėj“. XK. CICERO, ILL.

K-a ITYKITE IK l’I.ATIh 
KITĘ ‘•DKrUii.j ‘

UGR-ĄŽINKITE jAUNYS 
TĖS DIENAS

A-TONE yra pastebėtinas vtt's. 
hdel ligonių ir silpnų žmonių. Po 

kaip Jus J| vnrlost'le vienų tavaltę, 
pastebėsite abelnų pngerėjln ų '.r 

tr tolIaiiH vaitosite, jus atgau- 
eavo normalių sveikatų Ir spėkų.

Jokie kiti vnlslnl neturi toki', na- 
©ėtltiii Istorija kaip Nl'OA-TONE.

metus Jo gyvavimo milijonui 
terų Ir vyru atgavo savo sveikatų 
spėkas. Nl’OA-TONE parduoda- 

vlftose vai'dtlnyčlose. Žiūrėkite 
gautumėte tikrų NITGA-TONE. 
kitę' pavaduotojų, nes Jie yru

rtėa

R«dway,0 Pilis
Fok Constipation

WTnt Tkry Am 
A adM raliai, ns^bla 
vtddi doaa ant fripa, rauae 
aa dumab dftseatfcin. Nn«
U*. Caatain no hanaful drus>.

Wkat Tkry D®, 
MUBcm o( m«n and —
1S47, bava naad dwn t

araoed by roaatteatlon.
At Ali Orassiatt

•kM.i * Co., be., N« York. N.Y.

SKAITYKITE
ĮDOMIAUSIUS LIETUVIŠKUS KATALIKIŠKUS 

LAIKRAŠČIUS:
“DRAUGAS”, vienintelis Amerikos lietuvių katalikų dien

raštis, išeinųs 2334 S. Oakley Avė., Cbicago, III. Me
tams $6.00. ,

“DARBININKAS”, Lietuvių Sv. Juozapo Darbininkų Sųjun- 
gos organas, išeina dukart į savaitę, 366 W. Broadvvay, 
So. Boston, Masįį^, Metams $4.00. Pusmečiui $2.00.

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

“STUDENTŲ ŽODIS”, A. L. K. Studentų organizacijos žur-jy 
nalas, 366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass. Metams $2.00.
Į užsienį — $3.00. Atskiro numerio kaina 20c.

<ew Yorko .“LAIVAS”, savaitinis Tėvų Marijonų žurnalas, 2334 S. Oak
ley Avė., Cbicago’, Illinois. Metams $2.00.

iš New Yorko “MOTERŲ DIRVA”, A. L. R. K. Moterų Sąjungos mėnesi- 
eruodžio (Dec.) 9 d. * n’s žurnalas, 2322 VV. 24tb St., Cbicago, III. Metams $2.00.

“VYTIS”, Lietuvos Vyčių žurnalas, išeina dukart į mėnesį, 
4736 S. YVood St., Cbicago, III. Metams $2.00.

Rep. niL vyRJ> giminių, brolių, se-

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neriam plonus ir storus vil
nonius svederius dėl vyrų, mo
terų, merginų ir vaikų.

Neriam vilnones pančiakas 
dėl moterų ir vyrų. Taisom

Dr-jos Šv. Dievo Motinos 
Sopulingos bingo party įvyks 
šį vakarų, lapkričio 16 d. pa
rapijos svetainėje. Pradžia 7 senus svederius. 
v. v. Įžanga 15c.

Komisija kviečia visas na
res ir svečius atsilankyti. Žai- 
sime naujomis bingo karto-

Atdara ir šventadieniais.
F. 3ELEMONAVIČIA

504 W. 33rd St., Cbicago, III. 
Prie Normai St. 

Phone Yictorv 3486

Y13ADA
UŽMIRŠTA

■^teae.

Crane Coal Co. 
5332 So. Long Avė.

Chlcago, III.

Katrie perkate anglis ifi tlral- 
verlų. siųskite Juos j CRANE 
COAL CO. Gausite geresnes 
anglis, už mažiau pinigų. , 
Pnvabontas AI. R. tiktai Z7.00 
tonas.A. F. CZESNA’S BATHS

TIJRKMKOS, Rt'SIAKOS SVT.FERnV^S V AKOS m ELEKTROS 
treatmKktai 

SvedlAkl mankAtlnimal Ir elektros masažas 
Trcatmental rlsoklų ilgi), reumatizmo, nervų atitaisymo, Haičio

tr taip toltaiia, su elektriniais prietaisais Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmental.

Mineralinės, sulferlnėe vanos duoda didžiausi* kraujo cirkulia
cijų. kuomi galima lSalgelbėtl nuo visokių Ilgu.

Kami,aria! dėl pergulėjimo.
Motoru skyriui atdaras Utamlnkals nuo 8 Iki 12 vai. nakties

1657 W. 45th Street
Kampas So. Paulina St. Tel. Ronlevard 4**3

INSURANCE
N0TAR7
PUBLIC

PERKAM
LietuviSkui

B0NU8

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 
LAIlAIORCię A O B K T B R A 

PRISIKASYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
TKISIKGUMI PAMATUOTAM BIZKIM

2608 W.ST 47th STR. TeL LAFayette 1083

PEOPLES COAL CO.
Visados garantuojame ko

kybę ir teisingą, vogą
Vardas ir ofisas:

12132 SO. UNION AVĖ 
Tel. PULlman 5517

w West Pullman, III.
Galite nusipirkti daugiau 

anglių žemesne kaina iš
Peoples Coal Co.

I, 2, or 4 tona 
3 tons • or more

Ar žinot, kodėl Jos ne
mėgo? JI pati nežinojo 
Jos blogas kvapas b'tvo 
priežastim, nes blogo kva
po niekas nemėgsta. Vie
nok visi tų gali pašalinti. 
Gargaliuok su Llsterlne Ir 
tas atliks kas reikia. Var
tok kasdien. Bandymai ro
do. kad Ils vaistas atlieka 
greiti ko kiti vaistai ne
padaro per 4 dlenaa

LAMBERT PHARMACAL 
CGMPANY 

8t Louls. Mo.

(.ISTERINE
promptly andi odort ordinary 
antlseptics can’t hide In 4 days

Pochy AL R..........»7.7*
Kent. M. R......... 9*. 7*

............. H.73
Illnek Band

...................... 9S.RO
.................. »S. 75

•7.3*
•5.4*
•8.2*

88.00
•8.25

TOLOSEFAT
Mln M. gstnsr sf Brūklys. N. T. 

vtMm: “Hst* aud Kruthao fsr th« 
4 sisnthi and kare na* aaly lašt U 

yaanda bs* tnl w ranrh battar In a vary 
«ay. Bvcn (ar yaapla vha dan't eara ta 
radvaa, Krnaehvn la *andcrfal ta kaap 
the syaiaaa beatthy. I balng a naraa 
abeald kna* (ar I’va trled aa many 
tfclnya kat anty Kraasben ansvrrad atl
>aryaaaa." (May U, IMS).

TO tose (at BARLT and BARMLnS- 
LT, taka a hal( taaapoonful o( Kruaehen 
Balta ln a (laa* o( bot watar In tha 
moritlng before breakfaat—don’t ratai a 
mornlnc—a bottle that ląstą 4 waaka 
coau būt a trlfla—(at Kruaehen Balta at 
any druntore ln America. U not J6y- 
fully aattaflad after the flrat bottla— 
monty back.

W OUtt OFFICE
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