
DRAUGAS 
vienatinis tautinės ir 
tikybinės minties lie
tuvių dienraštis Ame
rikoje.

L1THUANIAN DAILY FRIEND
No. 283 “Draugas,” 2334 So. Oakley Avenue, CHICAGO, ILLINOIS Penktadienis, Gruodžio—December 1 ’d., 1933 rrl.

3c A 0 O P Y ENTERED A. S SECOND-CLA88 MATTER MARCH 31, 1916, AT CHICAGO. ILLINOIS UNDER THE ACT OH MARCH I. 1879

PLANUOJAMA PAKEISI! TAUTU 
SAJUNGOSNUOSTATAI

VOKIETIJOJ GRIAUJAMOS 
SOCIALISTŲ VALDOMOS

UNIJOS
Vis gi numatomas Vokietijos 

Prancūzijos susitarimas

YRA PLANAS PAKEISTI 
NUOSTATUS

PRANCŪZIJOS VOKIETI
JOS SANTYKIŲ KLAU

SIMAS

DRAUGAS
The most influeuti&l

Lithnanian Daily ln 
America.

3c A 0 0 P T METAI VOL. XVII
Telefonas: Ganai 7790

PARYŽIUS, lapkr. 30. — 
Iškeltas sumanymas ir prancū 
zų vyriausybės remiamas, kad 
reikalinga pakeisti T. Sąjun
gos nuostatus, kad tuo būdu 
Sąjungon atgal grąžinti Japo
niją ir Vokietiją- ir jon pat
raukti J. Valstybes ir sovietų 
Rusiją.

10 NUBAUSTA MIRTIES 
BAUSME

^BERLYNAS, lapkr. 30. — 
Dėl Dessaue įvykusių politi
nių, riaušių, kurių metu vie
nas asmuo žuvo vasario 11 d., 
š. m., dešimts riaušininkų va
dų teismas nubaudė mirties 
bausme. Tai komunistai.

BERLYNAS, lapkr. 29. — 
Patirta, kad Vokietijos betar
piškas pasi'tarimas su prancū- 
zija draugingojo nusiginklavi
mo tikslais stumiamas pirmyn.

Prancūzija šį klausimą jau 
ima šaltai svarstyti. Ji kol kas 
nenori veikti be kitų valstybių 
atsklausimo. Sako, negalimas 
daiktas jai pačiai vienai keisti 
Versalio taikos sutartis.

O Vokietija reikalauja to 
keitimo. Vokietija nori turėti 
daugiau kariuomenės ir kai 
kurių ginklų rūšių.

TAI AMERIKOS VIDAUS 
REIKALAS

KLAUSIA NESITUOKIMO 
PRIEŽASTIES

•FRANKFURT, Vokietija, 
lapkričio 29. — Šio miesto rpa 
joras pasiuntė laiškus visoms 
miesto darbus turinčioms neve 
dusioms moterims klausda
mas, dėlko jos yra nesusituo
kusios.

Nežinia, kokiais tikslais tas 
daroma.

VATIKANAS, lapkr. 30. — 
Dėl Coughlino pasakytos pra
kalbos New Yorke ir per ra
diją prieš Al Smithą, Vatika
ne pareiškiama, kad tai Ame
rikos reikalas ir šio klausimo 
sprendimas priklauso Detroito 
vyskupui.

SIŪLO VIENĄ MILIJONĄ 
DOLERIŲ

NUŽUDĖ 9 AGRARŲ 
VADUS

GUADALAJARA, lapkr. 
29. — Yurecuaro, Alichoacan 
valstybėje, agrarai sukėlė de
monstracijas. Įsikišo policija. 
Žuvo 9 agrarų vadai. Daug 
sužeistųjų.

PAĖMĖ ŽINIŲ AGENTŪRĄ

BERLYNAS, lapkr. 29. —

AVASHINĮGTON, lapkr. 29. 
— Italija siūlo J. Valstybėms 
tik vieną milijoną dolerių ka 
ro skolų gruodžio m. 15 d. 
Krašto vyriausybė svarsto, 
ar priimti tą skolos dalį.

NETEKO REIKŠMĖS

IR LIETUVOJE VYKSTA KATAMUS 
KOSJOS SPAUDOS VAJUS

Lietuvos Katalikų Veikimu j 2. Katalikiškąją spaudą pa- 
Centro vyriausioji valdyba daryti labiausia išsiplatinusią;
štai kokį atsišaukimą per lai
kraščius paskelbė į katalikus;

Alės skelbiame visiems: ne
naikinkime patys savęs!

3. Katalikiškąją spaudą su
stiprinti finansiškai.

Tam reikalui privalu atlikti 
trys būtini dalykai; 1) Paša
linti pastebėtus ka>talikiško-

Spauda — tai šių dienų ge- . . , , o. .». . . ,8108 spaudos trukumus; 2) įs-
riausia 'tvirtovė, kariuomenė,' ,. .. , , ,.»•*, • ,’ ’• plėsti katalikiškosios spaudos
ginklui. Lirr o rankoj spau- i , . . , , . • , . ... ••' 1 akciją taip, kad visi katalikai
da, to rankoj i? galybė.

Lietuvis katalikas Ik? laik-
rašeio jau sunku rasti. Jei jis Į 
neskaito katalikiško

skaitytų katalikiškus laikraš
čius, ir 3) už prenumeruoja
mus laikraščius sąžiningai ir

Į čio, tai jis skaito jam priešin-
Šalia J. Valstybių iždo departamento rūmu AVashingtone statoma nauja plieno ir konk-1 gą. Bet vis vien skaito 

reto jiatalpa, kur bus laikoma dalis superkamo aukso.

TRYS PRIPAŽINTI 
KENTĖTOJAIS

KETURI LINCIUOTOJAI 
PALEISTI

Ald.,• *
a rėš-i

laikraš- ]aįĮ<u atsilyginti.
Visa tai turėtų būt šventai

VATIKANAS, lapkr. 31 — Į PRINCESS ANfNE,
Ritų (apeigų) kongregacija lapkr. 30. — Kareivių 
vakar Šv. Tėvo Pijaus XI tuotus keturis negro linčiuoto- 
akyvaizdoje pripažino kentėto- jus teisėjas Duer paleido. Pa
jais tris kunigus jėzuitus, ku
riuos 1628 metais nužudė Pie-

LIETUVOJE

NUBAUSTAS BAŽNYTI
NIŲ DAIKTŲ VAGIS

Alės ypač šiandien pareiškia 
Įme; susirūpinkime, kad katali- 
! kai skaitytų katalikiškus laik- 
. raščius. Jei mes to neatsieksi- 
' me, patys save naikinsime. To- 
‘ dėl šiais Šv. Alėtais * mes

pildoma. Vargas katalikams ir 
mūsij šaliai, jei atsiras šių rei 
kalų nebojančių.

Alės tikime katalikų gera 
valia ir susipratimu. Alės tiki
me, kad visų, ypač tų, nuo ku 
rių šie reikalai labiausia pa

skelbiame katalikiškosios spau reina, bus viskas padaryta.

tų Amerikos indi jonai.

1932 m. lapkr. mėn. 18 d., 7 
vai. įy to Skirsnemunės klebo- 

Paleisti, kada baltodžių mi-liias laikydamas šv. Ališias prie

1 reiškė, kad nepakankami prieš 
juos, įrodymai.

nia iŠ šio miesto išvaikė visus
VOKIETIJOJ NAIKINAMOS ' negrus gyventojus ir apspito

UNIJOS •

BERLYNAS, lapkr. 29. _ 
Hitlerio vyriausybė pagaliau 
nusprendė visiškai panaikinti 
visas vokiečių darbininkų u- 
nijas, kurioms iki gegužės mė. 
nėšio 2 d., š. m., daugiausia 
socialistai vadovavo. Alinėtą 
dieną vyriausybė užėmė visas 
unijų Buveines. Dabar gi kon 
fiskuojami visi unijų turtai.

Vyriausybės pastangomis 
i organizuojamos naujos darbi- 
,ninku unijos, kurių priešaky 
bus nacionalsocialistų partijos 
vadai, bet ne socialistai.

teismą, kur buvo vedami suim 
tųjų išklausinėjimai.

TURI BŪT PAŠALINTAS

NEW YORK, lapkr. 29. — 
Protestantų vyskupas Alann- 
ing reikalauja, kad Kaliforni
jos gubernatorius Rolph už 
reikštą savo palankumą lin- 
čiuotojams privalo viešai pasi 
aiškinti ir savo tuos visus pa

didžiojo altoriaus ir norėda
mas išdalinti šv. Komuniją, ati 
daręs cimboriją jame nerado 
dviejų indų sn šv. Komunija/ 
Indai buvo paauksuoti.

Apžiūrėjus bažnyčią pasiro
dė, kad iš lauko pusės buvo 
pastatytos kopėčios ir išmuš
tas bažnyčios langas, o pro jį 
tiesiai ant altoriaus įlindo va
gis. Tuojau buvo pranešta po
licijai. Atvykęs kriminalinės 
policijos valdininkas pradėjo 
ieškoti vagies, pėdsakų. Po ne

lankumus atšaukti, arba turi ilgo, bet atydaus stebėjimo 
būt pašalintas iš gubernato-1 pavyko ant bažnyčios lango 
riaus ofiso. Vyskupas pažymi, stiklo rasti vagies pirštų pėd- 
kad gub. Rolph savo pasielgi
mu griauja pamatinę krašto 
tvarką.

dos vajų. Šiuo vajum mes tu
rime siekti trijų dalykų:

1. Katalikiškąją spaudą pa
daryti turiningiausią, Įdomiau 
šią;

Todėl neabejojame dėl gražių 
katalikiškosios spaudos vajaus 
vaisių. Dieve padėk!

Pasirašo šeši vyriausiosios 
valdybos nariai.

CHICAGOJE MIRĖ NUO TULEREMIJOS

DR. VVYNEKOOP AP
KALTINTA

Šv. Kryžiaus ligoninėje nuo 
tuleremijos mirė mėsininkas J. 

I Sindelor, 49 m. amž., 5344 So. 
j Ricbmond avė., o jo duktė 21 

apskrities ,in« amž., serga.

Tuleremija yra zuikių liga.
Užvakar Cooko 

grand jury apkaltino ir pat
raukė tieson dr. Alice Wyne-'jaja užsikrečia ir žmonės. 

1 koop dėl marčios nužudymo.
Jos sūnaus Karle 
atidėtas.

klausimas 10 NUOŠ. PADIDINTAS 
ATLYGINIMAS

NIEKO NENUVEIKTA Gyvulių skerdyklose, Chica- 
goj, streikas nutrauktas padi-

Ulinoiso legislatura nieku dįnus darbininkams 10 nuoš.

BOSTON, Mass., lapkr. 29. 
— Statistikas Roger Babson 
pareiškia, kad Wall gatvė ne
teko reikšmės šio krašto gy ve
nime. \Vall gatvė .jau neturi 
finansiškos galyl»ės. Kas reika

LINČIAI VYRAUJA
ST. JOSEPH, M o., lapkr. 

29. — Iš Buchanan apskrities 
kalėjimo baltodžių minia iš
vilko gatvėn ir pakorimu nuliu 
eiavo Lloyd AVarnerį, 19 m. 
amž. negrą, kaltinamą už kri- 
minališką vienos moteriškės 
užpuolimą.

ŽUVO DU LAKŪNAI
MEXIC0 CITY, lapkr. 29.

A okietijos vyriausybė paėmė lingas faktų biznio klausimais, — Šalia šio miesto skrindant 
savo žinion privačią žinių a- tas .turi kreiptis ne į VVall gat susidaužė du kariuomenės lėk-
gentflrą Telegrafen Unįon ir 
sujungė su valdiška žinių a- 
gentūra AATolff.

vę, bet į AYashingtoną. tuvai. Siuvo du kariai lakūnai.

PASIBAIGĖ STREIKAS

PATERSON, N. J., lapkr. 
30. — Pasibaigė streikas šil
ko fabrikuose. Streikavo apie 
12,000 darbininkų.

SMITHAS IR KUN. COU- 
GHLINAS

LAIKYSIS SAVO POZI
CIJOS

pultrt Smithą, žinomą žymųjį 
įstatymdavį ir administrato- 

Į rių. Pareiškia, kad kun. Cou-

sakių. (Buvo padaryta nilospau 
dos ir sulig jomis pradėta ieš ln,<lu negali sutarti, kad pra- atlyginimą, 
koti vagies. Kilo įtarimas ant Vesti atitinkamą įstatymą 
Kupcikevičiaus Prano. Ta-. svaigiuosius gėrimus tvarkyti, 
čiau Kupcikevičius, kaip tik'O ateinantį antradienį bus pa

PAIMAMI I CHICAGĄ

NENORI JOKIOS TALKOS

HAįVANA, Kuba, lapkr. 29. 
— Prez. Martinas pasiūlė tai
ką savo politiniams opouen- į 
tams. Pasiūlymas atmestas

tą naktį, kai įvyko bažnyčios 
apvogimas iš Skirsnemunės iš
vyko. Policija pradėjo sekti. 
Įtariamąjį Kupcikevičių poli- ' 

’cija Raudondvario valse, su- ' 
laikė. Padarius sulaikytojo 
pirštų nuospaudas ir palygi
nus su rastais pėdsakais ant 
bažnyčios lango, pasirodė, kad 
visai atitinka. Remiantis to
kiais daviniais, Kupcikevičius

(buvo patalpintas kalėjime.

Dabar Kauno ąpyg. teismas 
Jurbarke išnagrinėjęs bylą 
Kupcikevičių už šią vagystę 
nubaudė keturiais metais sun
kiųjų darbų kalėjimu.

RUOŠIA PRAMONĖS 
MĖNESI

Liet. pramonei propaguoti 
mėnuo paskirtas 1934 m. nuo 
kovo 15 ligi balandžio 15 d. 
Išlaidoms padengti pramonėsNEW YORK, lapkr. 29. — ghlin be arkivyskupijos auto- 

Kun. Coughlino pasakyta ritėtų leidimo čia sakė prakal-j nutarė apsidėti tam tikru mo- 
prieš Al Smithą prakalbta gan bą. ; J kesčių nub 30 iki 300 litų. Iš
singam. susirinkime sukėlė | O Al Smith paskelbtu pareis I viso pramonės firmų D. tie

kimu pažymi, kad kun. Cough-j tuvo'je ir Klaip. krašte yra 
laikysis savo pozicijos. Auk-j New Yorko arkivyskupijos linas alrsoliutę netiesą apie jį'apie 200. Į propagandos komi
sas ir toliau bus perkamas, kancleris mons. Carrol peikia kalbėjo.

VVASHINGTON, lapkr. 29.
— Pranešta, kad prez. Roose- 
veltas dolerio vertės klausimu rimtus nesutikimus.

naikinta prohibicija.

PUOLĖ BANKĄ

Užvakar trys plėšikai puolė 
AVest Th'irty-First State
banką, 555 AV. 31 gat. Pagro
bė apie 1,000 dol. ir paspru
ko.

SKIRIA 2,500,000 DOL

ST. PAUL, Alinn., lapkr. 
29. — Federaliniam teisme 

i prisiekusių teisėjų išteisintas 
I grobėjas R. Touhy su trimis 
savo sėbrais siunčiamas į 
Ghicagą, kur jie visi traukia
mi tieson dėl Factoro pagrobi
mo.

Čia gi jie išteisinti dėl W. 
Hanun, j r., pagrobimo.

TVARKOMOS KAPINES

.* 1 tetą išrinkti nuo kiekvienos
kad grąžinus daiktams kainas, I kun. Cougbliną dėl jo noro, Kun. Coughlinas prieš ap- 
kokioR buvo. 1926 m. Pažymė- kad visi kiti pripažintų jo pa- Įeisiant New Yorką pareiškė, 
tina, kad kainų pakilimas la- žiūras. Kancleris pareiškia, kad ateity jis nesakys prakal
bai palengva vyksta, l>et aiš-' kad tai negirdėtas daiktas, bų svetimose vyskupijose be
kus. kad kunigas aštriais žodžiais leidimo.

paskiros pramonės šakos atsto 
vai; J. Vailokaitis, A. Vosy
lius, Kaminskas, Norkus, Pet
rikas, Olickis, Soloveičikas, 
Potruchas ir Šakovas.

Kauno katalikų kapinės pas 
kutiniuoju laiku gražiai pri
žiūrimos ir sutvarkytos: išly
ginti ir išbarstyti smėliu take
liai, pastatyti nauji suoliukai, 
gražiai prižiūrimi paminklai ir 
medžiai.

Chicagos miesto taryba nus
prendė skirti 2,500,000 dol. ci
viliniams darbams. Už tuos pi 
nigus bus nupirkta reikalinga 
medžiaga ir įrankiai. Darbi
ninkus apmoka krašto vyriau
sybė.

Dėl įrankių ir medžiagos 
daug bedarbių iki šioliai nega
lėjo gauti civilinio darbo.

KALTINA POLICIJĄ

Kriminaliniam teisme vie
nos bylos metu iškelti kaltini
mai, kad kai kurie poliemonai 
yra glaudžiuose santykiuose

SKAITYKITE “DRAUGĄ” smurtininkais.

Pinigų vertė — 
mainyba

NEW YORK, lapkr. 29. — 
Krašto vyriausybė šiandien 
padidino naujo aukso kainą 
iki 333.93 Jvienai uncijai. Tad 
kiek nupuolė ir dolerio vertė.

Šiandien pinigų kursas;
Anglų svaras Š5.20
Kanados doleris 1.01
Prancūzų frankas .06
Italų liras .06
Belgų blelgas .22
Vokiečių markė .37
Šveicarų frankas .30
Sidabro vienai uncijai šian

dien čia buvo mokama 43.50c.



2

X
N

BRSUOA'S Penktadienis, gruodžio 1, 1933

“DRAUGAS”
Ualut kMdten, ttakyrua Mkiundlealm 

PRENUMERATOS KAINA: Metama — *1.11. Pu
tai metu — *>.60: Trtma mOaealama — *1.00: Vienam 
aUaaalul — Tlo. Europoje — Metama *7.00: Puael me
ti — *4 *0. Kopija .Ola

Bendradarbiams ir korespondentams raiti)
■na. Jei nepraioma tai padaryti ir aeprtMunf 
tikslui palto lenkiu.

Ctedaktertue priima — nuo 11:11 Ik* liti* uaL

Skelbimu kainoe prlanindlamoa pareikalar 
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki

B vaL po piet.
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DIENOS klausimai Į

PUNKTUALUMO SVARBA

t ,5§iuo reikalu “Mūsų Laikraštis’’ taip <ra-, 
šo: “Mes dažnai girdime sakanti G Štai 4ie-« 
tuviškas punktualumas”. Kų tai reiškia J.KoV 
dėl taip sakoma! Tai reiškia, kad .mūsų žino-' 
nės nėra pakankamai punktualūs. Saukia, sa-. 
kysim kaimo sueigų ir pasako “prašom penk
tadienį po pietų ateiti pas Petraitį”. Vienas 
ateina 1 vai., antrus 3 vai., ketvirtas 5 vdl. 
Kol penktas atėjo, tai pirmam ir antram nu
sibodo laukti ir, jau apsibarę išėjo. Kartais 
panašiai įvyksta ir mieste, nors ten daugiau 
laikrodžių ir yra kaip laikų patikrinti ir tai 
žmonės vėluoja po valandų ir po daugiau.

Arba vėl pavyzdys- Štai baigiasi metai, 
reikia pratęsti laikraščio prenumeratų, žiųo-. 
gus vilkina, vilkina iki paskutinės dienos, ar
ba jau ir nauji metai prasidėjo, jis nebegau
na laikraščio ir tada tik rašo adniipistraci- . • •• * jai perlaidų. Ir. jam ir administracijai būtų 
daug geriau, jei jis punktualiai užsisakytų.

' Nepunktualumų įųusų tarpe taip pat rei-. ; » > . » .4 . .TT 1 1 1‘*

SĖKMINGOS MISIJOS '

Spauda praneša, kad vidurinėje Afriko
je, Ruanda rajone, vadinamiąji baltieji Tėvai 
veda misijas tarpe stabmeldžių. Darbščių ir 
pasišventusių misionierių darbas turi didžiau
sio pasisekimo. Praėjusiais metais toj apy
linkėj priėmė krikštų ir įstojo į Katalikų 
Bažnyčių 26,000 stabmeldžių. Vadinas, per 
mėnesį krikštų priimdavo 2166 asmenys. Per 
metus laiko misijos toj vienoj apylinkėj davė 
tiek, kad būt galima sudaryti dvylikų vidu
tiniško didumo parapijų.

Nors Katalikų Bažnyčia daugelyje vals
tybių yra persekiojama, nors visokio plauko 
bedieviai įvairiausiais būdais stengiasi jai

SVEIKATOS SKYRIUS
„DRAUGO“ METINIS 

KONCERTAS

Sį skyrių tvarko ir prižiūri •
tonafteni Lietuvių Daktarų Draugija

K A VALGYTU

Arba dietos įtaka žmogaus 
sveikatai

Dr. A. Petriką, 
Brooklyn, N. Y.

(Tųsa)

Jau aukščiau esu minėjęs,

daugiau jo suvartoja, negu 
105 svarus peq metus. Tai la
bai duug, s-lučiai, perdaug jo 
suvartojama. Ypatingai balto
jo cukraus perdaug vartoja
ma. Jeigu kas -mėgta saldžius 
daiktus, gali pasirinkti atitin
kamų saldžių vaisių, kurių y- 
ra pakankamai. Pasaldinimui 
kokio nors gėrimo, k. t., ka
vos, arbatos, kakao ar ko kito,

kenkti, tačiau katalikybė nesulaikomai ple- i kad žmogaus muistąs feuside- 
čiasi po visų pasaulį, pasiekdama ir tuos pa- i<]a iš sekamų pamatinių nie- 
saulio kampelius, kurių gyventojai dar lig- 1 djįiagų: angliavandžių, balti- &alana vartoti medų ar rudą 
šiol nepažino ewo Sutvetfojaus ir‘išganyto- mų, riebalų, mineralų, vitami- M cukrų, kurie yra duug gerea-
jaus. Kuo daugiau katalikų tikėjimas plati
nasi, tuo daugiau reikia Bažnyčiai darbinin
kų, misionierių ir tikinčiųjų paramos. Dėl to 
kas remia misijas savo darbu ir aukomis, 
šventų darbų dirba. ,

nų i n vandens. Nuodugnes ui, negu baltasis cukrus, iš ku

i :•

niam dietos išaiškiniihuį pa-

“Draugo” metinis koncertas įvyks sekmadienį, vasario 
4 d., Lietuvių Auditorijoje, Bridgeporte. Koncertas bus labai 
įdomus, nes su juo prasidės “Draugo” Jubiliejiniai Mietai.

mai tuo svarbi yra medžiaga 
maistui, kad apart tvėrimo 
naujų audinių bei celių, jie 
dar vartojami kaip šilumos ir 
energijos šaltiniai. Didžiausi

ORGANIZUOJAMA PRIE* 
LĖKTUVINE PROPA

GANDA

Lietuvos Aero Klubas, sklei
baltymų šaltiniui, tai pienas, sdamas aviacijos idėjų Lietu- 
mėsa j(kūda), kiaušiniai, žilsvos visuomenėje, pasiryžo pra 
niai, šebelbonai, pupos, riešu- dėti darbų naujoje srityje. Ta 
tai ir kitoki vaisiai bei daržo-Į naujoji sritis, tai Lietavos gy 

' ventojų priešlėktuvinė apsau-ves
ga. Priešlėktuvinės apsaugos

.... , . Lietuvoje ligi šiol' beveik nevisi angliavandztai, vra kūnui , ............................, . . . ,, ... . . . .buvo, ir žmones apie jų netolygiai geri. Pavyzdžiui, zela- . .,

Ne visi baltymai, kaip ir ne

rio išimta mineralai. Duonų
imsime kiekvienų tų medžią- ^a’P Pa'^ geriau pasirinkti čie- 
gų atskirai ir kiek platėliau4,, hI ar čielų kviečių vie-
detalįngiau tai prinagrinėsime.
Reikia mums sužinoti kalba
mųjų medžiagų gerosios ir 

i blogdsios pusės, jų fiziologine 
Lietuvos'Katalikų Veikimo Centras, ske- jtakfų jų gaminiai jr formos,

SPAUDOS VAJUS LIETUVOJE

tina, kuri padaroma iš. sumal
tų ir suvirintų sausgyslių bei 
kaulų — turi daug baltymų,
bet jie kūnui menka naudų 

toj pikliavotoj Grūdo žievu-' ,PraktikoS p#v¥Mlžil| tai
kėse-lukštuose yra mineralų jrod}.ti galinla- ras(i) kad ir 
ir vUarninų, kurie ta.p pat rei | prancSiy revoliucijo8 prityri.

me, kada Paryžiuje, dėl vokie
čių apgulimo ir ųųminio karo,

kokiose jie kūnui labiausiai l<all)ant, žmonės perdaug duo- [ g^iygoS pasidarę tięk blog

kalingi, kūnui. Pikliavotoj duo1 
noj to viso nėra. Apskritai1

•os,

pageidaujami.

Augliu raudžiai arba skrohy- 
lai.yra tuo svarbi maisto da
lis, kad jie reiįtąlingi energi-> 
jos tvėrimui ių > šilimos palai
kymui kūne. Šįos rūšies įnaish

ii tikro supratimo.
Aero Klubas pirmiausia no

ri išaiškinti gyventojams prie
šlėktuvinės apsaugos reikali
ngumų ir būtinumų. Majoras 
Pyragius jau paruošė populia
rių propagandinę knygų var
du “Ką kiekvienas turi žino
ti apie priešlėktuvinę apsau
gų”. Knyga bus plačiai visuo
menėje paskleista. Be to, ren
giama dar visa eilė kitos lite-

lbdamas katalikiškosios spaudos vajų, teisin
gai pažymėjo t “Spauda — tai šių dienų ge
riausia tvirtovė, kariuomenė, ginklai. Kieno 
rankoj spauda, to rankoj ir galybė”. Spau
dos vajus turėsiąs atsiekti šių dalykų: 1) ka
talikiškųjų spaudų padaryti turiningiausia, į- 
doniiausia; 2) katalikiškųjų spaudų padaryti 
labiausiai išsiplatinusia ir 3) katalikiškųjų
spaudų sustiprinti finansiškai. Visuomėnė yra kiekvienus daugiausiai su 
raginama atlikti šiuos tris dalykus: 1) paša- vai'įoja, nes jo šaltiniai yra 
linti pastebėtus katalikiškosios spaudo^ ‘irti- gausiausi ir jo »daugiausiai 
kuinus; 2) išplėsti katalikiškos spaudos ak- kūnas reikalauja. Šių «;i?nų 
cijų taip,, kad visi katalikai skaitytų katali- labiausiai, paskijbę dietetikai

vis la-1

nos valgo. Tū pačių angliavan I kaJ m-gog ir kįto maisto gu_
•fdžių galima rasti daug £eres- vis.nebuvo galima gauti Dak.

nese formose, negu duonos Jtftrai puojėsi įežkoti maistu!iatQros’ atbukimų, plakatų 
tešla. j medžiagų ten, kur tik buvo map1 panašių leidinių, kuriais no

Paskilbęs niaisto ekspertas,' noma jų gauti. Vietoj mėsos rimą paskatinti žmones labiau 
Alfred McCann, tvirtina, kad ligoniam buvo duodama žele-
jues nė perdaug cukraus valgo 'dinos, bet pasirodė, kad ji ne- 
nie, bet dar' permažai. Jisai sa tinka maistui. Tų patį galima 
ko, kad bėda ne su cukraus pasakyti ir apie tolus kukuru- 
perviršiu, bet su abelnu mais- zų (kornų) baltymus, jie yra 
to balansu. Jeigu mūs maistas prastas maistas. Tikrieji, geri 
būtų gerai balansuotas kitais baltymai turi savy aštuonioli-

rūpintis pavojumi iš oro.

Šiek Lietuvos katalikiškos spaudos pds- 
kia nugalėti.’ Punktualumus tai yra karališ- kelbtojo vajaus, dėsniai visai tinfcaflr irtum*, 
kaš mandagumaš, kaip sakonia žmonių.’ Tik- n<,ko,
rai' punktualumas yra mandagumo karūna.
Punktualus žmogus visados būna tvarkingas, 
atfdus, budrus, neišvėsęs ir jam visados gy
venime geriau sekasi negu nepunktualiam, iš 
vėšusiam ir išsiblašktfsiam”.

Taip darosi Lietuvoje, bet nekitaip ir pas 
mus lietuvius amerikiečius. Beveik be išim
ties visi mūsų parengimai ir paprasčiausi 
draugijų ir įvairių komisijų susirinkimai pra
sideda puse valandos, o dažnai ir visų va
landų vėliau. Dėl to ir pas mus jau yra pri
gijęs priežodis upradėta lietuviškai”, vadi
nas — vėliau negu buvo skelbta.

. Reikia pasakyti, kad nepunktualumas, iS- 
tikro, yra blogas reiškinys. Jis erzina tuos, 
kurie yra pripratę laiku darbų pradėti, tru
kdo veikimui, veda. prie apsileidimo ir labai 
neigiamai atsiliepia^ į žynogaus būdų. Su ne-^' 
punktualuųio blogybe reikia kovoti taip ener-' 
gingai, kaip ir su visais .kitais blogais apsi
reiškimais mūsų gyvenime ir veikime.

kiškuosius laikraščius ir 3) už prenumerud-^ (maisto specialistai) . . .... . . . ,
, •, *• • ’ 1 -1 4” 'bini. bnlretn rtrin ^vugsumis, ta* cukrus, kaip e- kų “amino” rūkscių, i ku-jamus laikrascius sąžiningai ir laiku atsi- Dlau unkšta juiru didesnes. ”, . . i. ... ... .. . . 4

lyginti. angliavandžių proporoijoe, o "4T “altinis, nieko nekenk r.uos j,« pavesta virškinimo
mažesnės baltymų (proteidų) ’l'!' Bct ”,Ū8 visaB kilaa 
dalies. JMbmtt.mes rani"lai?las yra tf.galimai sųgadin

jj atsilyginkime. t dui ouiiku įsiamvii (leiTinią

1934 m. pavasarį Aero Klu
bas ruošia visoje Lietuvoje a- 
viacijos savaitę, per kurių pla 
čioji visuomenė bus praktiškai 
supažindinta su gręsiančiu pa 
vojumi iš oro ir su tomis prie 
monėmis, kurios gali šio pa. 
vojaus baisias pasekmes pa- 

.procese. Kūno celės gali pasi-1 versti mažiau kenksmingomis, 
imti sųu baltymiųs tjktai tų fciaį pųvaitei suorganizuoti tuo 

tarpu eina smarkus pasiruošė 
nias. Tsb.-

-T-

• i»

UŽDARIUS “LAISVAMANĮ”

Lietuvos laisvamaniai leido šlykštų laik
raštį “Laisvamanį”, per kurį buvo skelbia--įly, nes čia jisai prieinamas 
mi biaūriausl melai prieš Bažnyčių ir dvasiš- ■ekonominiai ir ųion labiausiai 
kijų ir vedama kova prieš tikėjimų Liėtovo- 'išsiplėtojus visokių saldintų

riniuose valgiupsę. , t.Cukrus 
itin yra turtingas .. angliavan-
tižiais. Cukrau^Amerikoj be-įraus tokl'°> .«* Pabl°-

n,e'tik daugiausiai suvartoja-J 
ma, kurioj kitoj pasaulio .la-! var,oti kuomažiausia

maisįp balansų. Perviršis cuk-. 
etoj

gina dalykus, tadėl geriau jo

Baltymai arba proteliai tai

zų baltymai neturi viso reikia
mo skaičiaus tų “amino” rūkš 
čių. Žinoma, prie kito maisto, į 
galima vartoti ir želatinų su 
kukurūzais, bet jais vienais 
žmogus negalėtų gyventi, jeigu :

TĖVŲ MARIJONĮI

Gruodžio 4 d. ligi 10 d., vie-
kita svarbi maisto dalis, reika- aeKautų deramų baltinių iš inos savaitės Misijos New Ha
linga tvėrimui protopliazmos

je. Dabar pranešama, kad valdžia konfiskavo 
to šlamšto paskutinį numerį ir uždraudė to
liau jį leisti. Gerai, kad ir tautininkų vyriai 
sybė susiprato ir sudraudė laisvamanius, ku
rie savo šlvkščjais darbais žemina ip iliekl- 
na tų, kas tautai yra brangiausio, kūo remia
si jos gerovė ir ateitis.

valgių pramonė., Pavyzdžiui, arba susidėvėjusių kūno celių.
čia labįai pigiai galima pirkti 
visokių saldintų t. pyragaičių,

Ši maisto dalis itin svarbi aug
ančiam organizmui, nes naujų

kada, sakysim, tokioj Argenti- celių bei audinių tvėryba ten
noj jų suvis negalima gauti, o 
jei ir galima, tai labai bran
giui kainuoja. Amerikoj iš-

GARSBKINTES
“fflAUCE”

daug spartesniu tempu eina, 
negu senstančiam organizme. 
Suaugęs ar senstantis žtno- 

įmola metam po l'Q5. svarus | gus gali gyveųti daug mažes- 
cukraus kekvienai ypatai. Ži-1 ne proporcija baltymų, o didės 
noma, ne kiekvienas tiek jo su 1 ne proporcija angliavandžių, 
vartoja, bet yra tokių, kurie | negu augantis žmogus. Balty-

kitų šaltinių.

Kurie baltymai geresni: ar 
tie, kuriuose gauname iš mė
sos, ar iš augmenų — kol kas 
sunku pasakyti, nes tuo klau
simu eina ginčai tarp maisto 
ekspertų. Gerų ypatybių, vie
nok, turi ir vieni ir kiti.

(Daugiau bus)

SKAITYKITE IR PLATIN 
KITĘ “DRAUGĄ”

ven, Conn. Pamokslus sako T. 
A. Petrauskas, M. I. C.

Gruodžio 11 d. ligi 17 d., 
vienos savaitės rekolekcijos 
Philadelphia, Pa., Sv. Jurgic 
parapijoje. Pamokslus sako T. 
A. Petrauskas, M. I. C.

Gruodžio 17 d. ligi 23 d., 
Misijos Harriaon, N. J. Pa
mokslus sako T. A. Petraus
kas, M. T. C.

Kun. AntoAaa Petrauskas lį bus ir Skaitytojams arčiau bent kiek, 
su ja susipažinus.

z Kokia dvidešimt metų prieš pabaigų 
pereito šimtmečio Marijampolės priemies
tyje — Degučiuose pp. G-skai laikydavo 
gimnazijos mokiniams bendfabutį, arba 
anuometine žmonių kalba kalbant: “stu
dentų kvatierų”. Buvusi tai yiena iš po- 
puliariškiausių “kvatierų”. Tasai popn- 
liariškumas buvęs tarne, kad pigiai im
davusi už pragyvenimų, aplinkui buvę kur 
vaikams pasibėgioti grynuose laukuose, 

It visai arti, prie gimnazijos. Apie tai a5 
tik girdėjui! iš savo vyresniųjų drangų.

miičS PABYBOS

lietuvių
Felikso-

Įkvčptųjų šeima
z . Minėdamas apie Varšuvos 

veikėjus, negaliu praleisti ir p.
Laimučio G -sko (Eelix Ščensni H-ski),
kuris neatsisakydavo draugauti su . lietu
viais. Dažnai savo eilėmis, lenkų kalba ir 
lietuvių rašytomis, jis paįvairindavo lie
tuviškus vakarėlius. Kai kuriose eilėse bū
davo nemaža net lietuviško patriotizmo.
Dabar aš neatmenu jų turinio, bet gerai
atmenu t, įspūdį, kurį jaudavau jam sa- I M‘" bf'nant Ri»>nari»tu, bendrabučio jau 

nebuvo. Senis G-skas aptaisinėdavo moki
niams knygas. Darbas jam sekėsi gana

1 vo eiles mums beskaitant. Visuomet su 
pasigerėjimu visi klausydavome ir nesi
gailėdavome katučių iioetui-svajotojui pa
ploti. Mėgdavau aš p. G-sko paklausyti 
juo labiau, kad jis buvo kilęs iš labai 
gerai man žinomos šeimos, nuo senų lai- 

gyvenusios Marijampolėje. Pažinojau 
aš jų būdamas dar vaiku, pažinau dar ge
riau paskui Marijampolėje būdamas ku
nigu, Įdomi tai šeima. Manau, ne pro ša-

prastai — matyti, niekur nebuvo jis ta
ure amate specializavusia, tik pats savai
me kiek pramokęs. Mokiniams buvo gera 
tno, kari už knygų aptaisymų Ialiai pigiai 
imdavo. Kur kitur už tokių kainų būdavo 
negausi. Nešdavau ir aš knygas pas G-skų 
aptaisinėti.

Kilmės, iš kur buvo senasis G-skas,

tikrai nepasakysiu, Galimas daiktas, kad 
iš Lenkų buvo atsikratęs, nes sūnus pa
sirašo “H-ski”. Jo žmona, o inmimo- var- 
šuvi^io motina, tai tikrai žinau, jog ki
lusi iš Griškabūdžio paraflKėkštų, rodos, 
kabuo. Ji nuolatos pas mane užeidavo 
pasiskųsti savo vargais ir apie savo gy
venimų pati nusipasakedavo. Senutė ligi 
pat senatvės išlaikė .tipiškų “zanavykės” 
būdų ir kalboje ir visame apsukime. Se
ni* mėgo kalbčti lenkiškai, senutė nė kiek. 
Gyveno gana vargingai. Nepaisant savo 
vargo, tačiau vaikus, rūpinosi pramok inti.

Kiek man yra žiriėfna, jų vaikų buvo 
iš viso: trys sūnūs ir duktė. Vyriausia? 
sūnus — Feliksas kiek mokinęsis Marija
mpolės gimnazijoje, įstojo į Varšuvos Ku
nigų Seminarijų. Kokiu būdu ir keno lė
šomis jis tenai ėjo piokslus — nežinau. 
Seminarijų bebeigdamas kunigu nepano
ro Būti. Išėjo iš Seminarijoj ir ieikojosi 
sau darbo pasaulyje. Man esant Varšu
voje jis buvo vieno privataus banko di
rektoriumi. Pragyvenimų turėjo gerų. Ki
tas jo vietoje būtų ramiai sau gyvenęs, 
nelaužydamas sau galvos kokia ten litera

tūra bei raštais. Jis tačiau buvo ife iŠ to
kių. Turėdamas iŠ prigimties palinkimų ir 
dovanų rašyti, nedavė savo plunksnai rū
dyti. Kada tik surasdamas atliekamų va
landėlę skubindavosi šį tų parašyti. Reik 
pripažinti, kad gana sėkmingai tas dar

ybas jam vykdavo. Jis rašė ir lenkų kalba 
ir lictfivių. Lenkiškai jam sekėsi geriau.

Su lietuviais laikydavosi visuomet iš
vien. Vakaruose dalyvaudavo ir, kaip jau 
esu minėjęs, paįvairindavo juos savo raš
tais.

Po didžiojo karo, girdėjau, lenkai no- 
Įėję jį panaudoti lietuviams lenkinti. Bu
vę paskyrę jį Seinų ar Suvalkų apskrities 
viršininku. Buvęs net atvykęs užimti tos 
vietos. Kažin kodėl ilgai nesikentęs toje 
vietoje, pasitraukė,

Jnocas G—kM.
. Dar įdomesnė antrojo G-skų sūnaus 

— Juozo istorija. His, besbuokindamas dar 
Marijampolės gimnazijoje, kažkuo įsikrei- 
pęs gimnazijos vyriausybei ir turėjęs 
trauktis Jauk. Sako, kiek teko man nu
girsti, būk rusų žandarai radę pas jo tė
vų tarp atneštųjų aptaisyti knygų kokį

lietuviškų kolendorių ar' šiaip kokių kny
gų. Už tai prikibę prie sūnaus Juozo. Dėl 
to turėjęs nešdintis ne tik iš inokslainės, 
bet ir iš tėvynės. Vargšas jaurrikaitis, iš
bėgęs į svetimų kraštų be skatiko, be pa
galbos, turėjęs eiti tikruosius kryžiaus 
kelius. Turėjęs paragauti “karšto ir šal
to”, anot žmonių patarlės.

Daug esu prisiklausęs apie šio trem
tinio vargus iš mano gero pažjstamo p. 
J. Angrabaičio, gyvenusio anuomet Kro
kuvos mieste, ui. sw. Tomasza 20. Sis 
pilietis buvęs išguitam iš tėvynės J. Ci
nkui visa užeiga. Kur buvęs kur nebuvęs, 
jis ir traukdavo pas Angrabaitį, kaip pas 
savo tautietį ir nuoširdų žmogų, čia jis 
gaudavo ir patarimų ir pašalpos.

Sunkus gyvenimas jaunam žmogui 
taip nukarto, kad jis pasidavė visiškai 
desperacijai. Nepasitikėjimas žmonėmis 
bei begalinis nervingnmąs stumte jį stū
mė į visiškų bedievybę.

(Daugiau bus)
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K E 1) AK GIJOS ADRESAS: 
Pittsburgh’o Lietuvių Žinios 
P. O. Box 342, Bridgeville, Pa.

KOŠT ANT AS J. VAIŠNORAS, generalis agentas 
2013 Carsob Street, S. S. Pittsburgh, Pa. 

Telephone Hemlock 2204

KORESPONDENTUI ŠV. 
JURGIO PAR., BRIOGE- 

PORT, CHIGAGOJE
Neseniai tilpo “Drauge” 

straipsnis pavadintas, “Rein- 
kim Savąsias”. Kadangi pa
grindinė mintis to straipsnio

nei tas. Vadinasi Šeimynos ga-( daryti nė truputį savęs nenu- jo tokį “good time”, ir kad 
lva, bet ištikrųjų geros uode- skriausdamas. ‘‘gyva bala” buvo dovanų,
gos neatstoja. Kuomet žmona
su vaikais rengiasi bažnyčion, 
jis, kaip koks lepšys, lovoje 
dribso, radijo kirkina, arba 
baltakę maukia. Štai tau ir 
Stirnos galva! Kuomet moteris

skriausdamas.
Mūsų draugijų gyvenime į- 

sibriovė peiktinas paprotys. Penktadienį bingo vakaras
Už mažiausių krustelėjimų, už buvo pelningas. Kurie gavo po

SOUTH SIDE
Pittsburgh’e jau ketvirti me 

tai kaip gyvuoja komercinė
menkiausių sugaištį nariai rel-Į kalakutų ar žąsinų, džiaugėsi'organizacija, vadinama Vaiz

bos Butas. Jai priklauso Pitts. 
burgb’o ir apylinkės daug bi

APVAIZDOS KALNAS
(MT. PROVIDENCE)

•
Kas galėjo manyti, kad ap- 

augusioj krūmokšliais vietoj, 
kurios lietuvio koja niekuo
met gal nebuvo palietusi, iš
dygs gražus lietuvaičių sese
rį! 6v. Pranciškaus vienuoly
nas, bus pavadintas Apvaiz
dos Kalnu ir trumpu laiku 
taps vienu žymesnių apšvietos 
ir kultūros centru.

jau pirmoj kartoj jie būtų žu- Į labai nekatalikiška, o išauklė-1 ngoiiuoja klūbelin, kad net 
vę tautai ir Bažnyčiai. Pavyz- Jimo atžvilgiu labai netnanda- gelžkelio relės linksta. Reikia,

kalauja nuo draugijų atlygi- kad už mažų pinigų turės ga- 
nimo. Niekas nėra priešingas, rdžių “pečenkų” Tbanksgiv- 

su vaikais pagrįžta iš bažny- jai apmokama S. L. R. K. A. įing Day. Tikru pasišventimu' znierių. Nors į Vaizbos Butų 
Čios, mūsų veikėjas tuojau ži- kuopos raštininko darbas, bet darbavosi: J. Leščinskas, A. j įeina visokių partijų žmonės, 

kuopos pirmininko, iždininko Leščinskas, K. Leščinskas, K. 
ir iždo globėjų patarnavimas Sargautis, V. Šeštokas, J. A-

Be Dievo Apvaizdos sunku 
būtų tų atsiekti ir tokių dide
lę pažangų padaryti. Šiandien 
visa Amerikos lietuvių išeivi-j 
ja jau žino Apvaizdos Kalnų 
ir tojo Kalno gyventojas — 
vįenuoles. Apie jas kalba, jų-

džių matome šimtus. Tėvai ne- 
lankų bažnyčios, nesiunčių vai 
kų parapijos mokyklon-išau
gina supagonėjusių jaunų ka
rtų. Reikės lavinti šimtus nu- 
sijonierių, kad tų jaunų lietu
viškų kartų' atverstų Katalikų 
tikėjimam O kas lietuvių dva
sių jiems beįkvėps? Šiurpu ir 
pagalvoti.

Remkime tat savo pasišven
tusias seseles - vienuoles.

Drųsutis

gi, tas straipsnis padarė la
bai nemalonų įspūdį mūsų a- 
pylinkėj.

Iš tikėjimiško atžvilgio, po-

mat, Bentleyville’s “Lietuvą” į turėtų būti veltui atliekamas.
gelbėti, nes krinka.

Šiandien Bentleyville jau ne- 
betas, kas buvo prieš 10—15

no katalikybė labai siauru- metų. Pirmos ir antros rūšies 
tė. Juk visiems aišku, kad tos'lietuvių teliko tik ‘sempeliaį’. 
“savosios”, ir kas “svetimi Bedarbė ir visoki streikai, pra 
dievai”. Pagal jo mintį, vie-Įsidėję čia prieš 10 su viršum 
nuolės iš kitos diecezijos, tai metų ir tebesiaučių su mažo- 
tik “svetimi dievai”. Jo kntn-
likybė ne platesnė kaip jo ba-

1 mis pertraukomis net iki šių 
laikų, nuvargino Bentleyville’s

Draugijos Vardas paeina nuo 
žodžio draugas. Draugas dran 
go neišnaudoja; draugas virau 
gui noriai pagelbsti, patar
nauja nereikalaudamas jokio 

užinokesnio. Draugija — mū
sų draugas. Todėl, pasielki
me su ja draugiškai — jos 
neišnaudokipie.

RĖMĖJŲ CARD PARTY

Lapkričio 19 d., popiet, virš 
trys šimtai kortų lošėjų pri
pildė Šv. Pranciškaus Seserų 
Vienuolyno auditorijų, valgy-

jų darbo vaisiais naudojasi, jr keletą kambarių pamė-
jomis didžiuojasi. Yra kuo di
džiuotis, nes Apvaizdos Kal
nas gali būti pavadintas A- 
merikos lietuvių pažiba, ma

ginti savo laimę Rėmėjų Cen
tro surengtoj “card party”. 

į Kiekviena vietelė buvo priki
mšta lošėjais ir visuose loši-

sų kultūrėjimo ir pažangos j- muose> nuo “Rridge” iki ‘Old 
rodymu. Apie Apvaizdos Kai-į Mai(V> visi turėjo užtektinat 

Pranciškietes kompeticijos. Netik publikos, 
bet ir dovanų, ir tai gražių ii

žnytkiemis. Gailestingumas, pa 
gal jo išganymų, gal būt tik 
dėl “savųjų”. Tai tau ir ka
talikybė.

Iš auklėjimo atžvilgio, po
nas X rodo labai didelį nema
ndagumų,' būtent, skaudžiai 
užgauna visai nekaltas. Jis no 
pasako, kuom prasižengė so 
sutės gyvenančios kitoj diece
zijoj, vienok jas pravardžiuoja 
“svetimais dievais”. Korespo
ndentas toliau kalba apie ker
štų, bet nepasako kieno tas 
kerštas. Išrodo, lyg jis norėjų 
juodų taškų prilipinti Dievni 
pasišventusioms.

O gal korespondentas bijo 
kad “savosios” nebeteks duo-

nų bei seseris
žino jau ir mūsų tėvynė Lie
tuva ir kitų kraštų lietuviai djdejįų doVanų, buvo didelė 
ir jas atsakančiai įvertina. ; gausybė, nes vienuolyno rėmė- 

Cbicagos lietuviai didžiuo- į jai iš visų kolonijų uoliai pa- 
jasi šv. Kazimiero vienuoly- sidarbayo šios pramogos paši
nu, Pittsburgh’as Šv. Pranciš- sekimui.
kaus lietuvaitėmis - vienuolė- Baigus lošimų, visi dalyviai giečiai-chicagietės ieško para
mis, Scranton’as Jėzaus Nu-.buvo pavaišinti skaniu užkan-
kryžiuotojo seserimis, o visa 
lietuvių visuomenė didžiuoja
si visais trimis vienuolynais ir 
visus lygiai myli, šelpia ir re
mia. Jei kartais taip nėra, tai 
taip turėtų būti. Visi trys lie
tuvaičių vienuolynai turėtų 
būti lygiai branginami ir ver
tinami. Visi trys vienuolynai 
stovi doros ir tnutos sargyboj. 
Šūkis remti tik savasias, t. y. 
Chicagai cliicagietes, Pittsbu
rgh’ui pittsburgbietes, Scran- 
tonui serantonietes, nėra svei
kas, bet tiesiog blėdingas. San 
gokimės provincijonalizmo. 
Kaip dienraštis “Draugas” 
tarnauja ne tik Chicagos, bet 
visiems Amerikos lietuviams 
katalikams ir visi Amerikos 
lietuviai privalo jį remti ir pa
laikyti, taip ir mūsų visi trys

džiu, ir tada laimingieji buvo 
apdalinti dovanomis.

Ši pirma vienuolyne “card 
party” pasisekė visais atžvil
giais. Tas įvyko dėlto, kad 
šiam dalykui buvo įdėta daug ] 
triūso. Viena iš stambiausių 
darbuotojų buvo Rėmėjų Cen
tro pirmininkė A. Marčulai- 
tienė, kuri per kelias savaites 
iki paskutinei dienai atidavė 
visų savo laikų, kad tinkamai 
viskų suruošus. Tik iš prieža
sties staiga užėjusios ligos, rė 
mojams neteko matyti savo pi
rmininkės ir “card party” pi
rmosios rengėjos savo tarpe. 
Jos vietą* užėmė patyrusios 
veikėjos: Ieva Miller ir Ona 
Sherman ir p-lė Anna Marti
naitis. Jos palaikė visą tvar- 

1 kų ir dalyviams patarnavo vi-L * j r t “
^lietuvaičių vienuolynai tamau su kuo. Prie šių vadovių Buvo

► ja ne tik atskiroms provinci
joms, bet visai* Amerikos lie
tuvių visuomenei ir visa lie
tuvių visuomenė privalo jas 

nuoširdžiai užjausti. Kaip lie
tuvių kolegija Thompson’e,

bet visi tarp savęs sutinka. 
Lapkričio 16 d. Vaizbos Bu

to susirinkime buvo iškelta# 
klausimas kari paremti naujų 
oru skridimų į Lietuvą, kurį 
Chiengos “Naujienos” plenuo 
ja surengti ateinančiais me
tais. Po ilgų pasitarimų tas 
dalykas liko atidėtas tolimes
niam laikui. Vaizbos Butas ne 

Girdėjau kad mus, klebonas mano remti socijaliatl) ŽTgi0, 
kun. V. T. Abromaitis daly. k-„riam nepritaria kit0R sro. 
vavo Pįttfburgho Provincijos I vėa _ p|a(,;oji visuomenė. 
Kunigų susirinkime, kuris į.. g d Vaizbos Bu.

leskus ir J. Mičiūnas.

Gruodžio 1 d., 8 vai. vaka-. 
re, bus kitas bingo, parapijos 
svetainėje. Visus kviečiame a- 
tsilankvti.

■ Bll»worth’„ lietuvius ir' iŠ *"”• ®-
a . - , , Homestead, Pa. “Džaaas *reikalus, lietuvių ūpas tebera

vaikė, išblaškė juos po plačių
jų Amerikų. Bentleyville gy
venusių lietuvių rasi Clevela- 
nde, Detroite, Grand Rapids, 
Mich., Cbicagoje ir kituose 
miestuose ir miesteliuose. Pa- 
siiko čia tik tie, kurie nesu
skubo savo bakūžių parduoti, 
arba taip nusigyveno, kad no 
b‘turėjo ant tikieto, kur to-

apgedęs. Dievo žinioje yra vi
skas, kų turime: turtas, svei- 
kata, gyvybė ir t.t. Būkime! 
Jam už viskų dėkingi ir ne 
rūgokime nelaimei ištikus, gė
rybes praradus, gyvenimo na 
štai pasunkėjus. Dievas duo 
da, Dievas atima. Nenusimin

tas buvo pakvietęs dainininkę 
Emilijų Mickūnaitę iš Phila» 

---------------- įdelpbijos koncertuoti. Diena

WEST ENU PITTSBURGH rit:"<”aba v--i ir “e“T 
IR MČKEES ROCKS, PA. -_______ , de, kad apmokėjus p-lę Mio-

, ti-j i . I kūnaitę ir kitus iškaščius, pi- Cibukas išgabeno Dėdulų i> . ., , . - - . ,. nigų atliko dar ir Dariaus-kurortų ir paskutinėmis die- °
. ............... ............______ __ , nomis nėra žinios, kur jie ap-
liau benuvažiuoti. Bentleyville/.1"1®' Kol, Dievo apvaizda jau- Į sigyveno. Tad, surankiojęs iš 
- Ellsworth’e teužsiliko apie /,a ir rūpinas apie mus, — nė-^įos kolonijos žinias bei žine- 

ra ko būkštauti — nežūsime. , stačiai siunčiu į Pittsbur- i 
gb’o Žinių laikraštį.

30 lietuviškų šeimynų ir kokia 
tuzinas našlių. Našlės neblo
gai čia laikosi ir apie vedy
bas nei nemano. -Pavienių čia 
mažai tėra ir tie patys su vie
na - kita išmintimi yra dva-

nos, jeigu kas paaukos porų ■ riškiai, protiškai ir pinigjškai 
centų “svetimiems dievams”.}pavargę. Jie priklauso prie a-1 
Atmink, brolau, kad ir cbica ntrosios lietuvių rūšies. Jiems

niekas ant svieto nerūpi, tik 
bonkutė ir 'stikliukas. Kokia 
galybė galėtų tnos vyrukus 
naudingais piliečiais paduryti?

Iš draugijų užsiliko S. L 
R. K. 92 kuopa. Narių dar tu
ri apie 40. Moterų 41 kuopa 
turi regis tik apie 10 narių. 
Galėtų būti daugiau. Yra ma
ža tautiškojo S-mo kuopelė ii 
Kęstučio klubas. Iš priežasties 

, .... . ... .. .. Į bedarbės mažai veiklumo te-
__] parodo. Kęstučio klflbas yra

uždarytas jau daug metų, t

mos kitose diecezijose.
Gal ponas X pažins savo 

klaidų ir kokiu nors būdu mė
gins jų atitaisyti? P.

BENTLEYVILLE-ELLS- 
WORTH, PA.

Buvo laikai, kuomet ši dvi-

mažai veiklumo. Lietuvių bu 
vo dikčiai, apie 100 su viršum 
šeimynų. Darbai ėjo gerai, pi
nigų buvo daugiau, kaip pro
to, na, ir visokio trukšmo bu
vo gana daug. Vieni dirbo gra 
žų bažnyčios ir tautos darbą, 
rengė kalbas, teatrus, koncer
tus ir duosniai aukojo tėvynės 
reikalams, kiti klūbeliuose tru 
kšmavo, koziravo, mokinosi}

n

Girėno paminklui statytu Rep.

Lapkričio 26 d. “Naujienų” 
šalininkų surengta aviacijos 
diena Bettis Field, tikslu pa
remti Joseph R. James “biz
nį”, nepasisekė. Negelbėjo'nė 
radijo anaunceriaus, P. Dar- 
gio “iš kailio nėrimųsi” — 
graudulingas kvietimas bro
lius lietuvius skaitlingai susi-

Lapkričio 23 d. iederalis tei ... .. .«« n n « v - I Vienas iš netinkamų įpro-sejas I. p. Schoonniaker nu-',. . . .. .. ... , . ».. ... . ■ , , , tių, kaip tennjau, netiktai sio-teise trims metams kalėti (p» . , . .. . . x
x ™j • t 117 v Je kolonijoje, bet ir kitose pa-mtentiary) Edwin J. Webeų ... . J,. • i-,. \ it . našiai praktikuojamas. Tasbuvusi First National Bank of - . ,

t, .. .... . . . i netinkamas įprotys, yra tas,Bridgeville iždininkų (cashi- . , . . ... , i - , .
. x -x •, •• "/io kad. prie numirėlio karsto pe- rinkti i Bettis Field. Tikėtųsier) uz išeikvojimų $18,187.71 . . . . ..... . ... . * _ . . . \. . . . y... .. ... rkama ir statoma žydinčios ga, tūkstantines minios, o tesusl-banko pinigų. Del šio jvykio J • - 1, , . A x1 les. Nuėjus atlankyti numirė- j lauke tiktai apie 150 žmonių, 

lį, jau bepoteriaujant matosi anot “Pittsburgh Post — Ga-

y. nedaro jokio biznio, nors 
nariai susirinkimus laiko sy
kį į mėnesį. Narių klūbelis t» 
ri apie 20. Nevisi čia gyvena. 
Girdėjau, kad Kęstučio klflbo 
lis puošiasi ir mana pradėti 
biznį, kaip tik laikai pagerės 
ir prohibicijos pakasynos ga
lutinai įvyks.

bankas nenukentėjo, nes visi 
banko darbininkai yra po kait 
cija, siekiančia 50,000 dolerių.

Lapkričio 25 d. sodaliečių 
šokių vakaras pavyko labai ge 
rai. Jaunimo priėjo pilna pa
rapijos salė. Visi gražiai link
sminosi iki vidurnakčio. Para-

tos žydinčios gėlės. Žydinčios 
gėlės išreiškia džiaugsmą, li
nksmumų. Per veselijas, poky
lius gėlės reiškia linksmumą, 
bet laidotuvėse numirėlio tu
rėtų būti gedulą, nuliūdimas, 
nes šeimyna prarado brangų

zette”. Nevykusiai pradėtas 
darbas visada šlubuoja. V.

Iki šiol Šv. Kazimiero pa-, 
rapijos namų savininkai gyve
no kas* sau, be jokios organi-

_. zaeijos. Pasirodo, kad toliau
.. , .... v- (asmenį. Tat, iš tos tai priešą taip nefiegalima, reikia orga-

l>ija pelnys viena, kitų dešim-l a. . , . - x- ♦ - - x- -i_- »• i • , •
Z . . . _ 'sties ir rūpinasi naudoti juo- nizuotis, reikia šiokios-tokioskę dolerių.

BRADDOCK, PA.
dus drabužius, juodus vėl i o- j vienybės, šiokio-tokio bendro 
nūs, kad viskas reikštų ged#, j fronto, bendro veikimo. Mat,

Į lų ir nuliūdimų. Tat aiškiai j namų savininkai, tai pastovūs 
J matosi, kad žydinčios gėlės j gyventojai ir, kaipo tokie, y- 
1 prie numirėlio karsto netinka- - ra parapijos šulai, parapijos 
1 mas įprotys, nes brangiai kai- pilioriai, kuriems parapijos

Lapkričio 19 d., St. Isido 
re’s Catholic Action Club, ku 
rį sudaro jaunuomenė ^ laikė nu°Ja ir netinka per laidotu- 
susirinkiinų ir svarstė svar- ves' tJ'onai pasirodo mūs vai- 
bius klausimus. Nutarta po k iškurnąs; nors jis priešinasi 
Kalėdų suruošti šokių ir kor- ‘ Jaidotuvių dvasiai, bet visgi 
tų pramogų parapijos naudai, sekama kitus, nes kiti taip da- 
Vakaras bus geriausioje sve-1 ro- -^r nebūtų laikas mums lie-

teikalai labiau rūpi negu ki
tiems.

Bet kad by koks darbas bū
tų pasekmingesnis reikia di
desnių pajėgų, o juk Vienybė
je galybė. Parapijos išlaiky-

Keleivį” ir kitus šlamštus*' 'Iš lietuvių biznierių pdsili- tainėje ir orkestrą bus kuoge-: tuviams pagalvoti apie šį ne- imas kaip tik ir krinta labiau- 
I lfA t i lf "VIPTlfla 77 K’limau Rnrl. vianoia nariai Sarlain ii I tikusį ir netinkama iDroti? šiai ant namu savininku no-skaityti, išpūtę krūtinę tautie- ko tik vienas p. Klimas Rad-

dar nemažai ir pagelbininkų, • čiais save vadino. Tai Lietu-
būtent: A. Marčulaitis, L. Mil
ler, R. Sherman, A. Plikis, P. 
Evaltas, S. Pakrosnis ir aka-

vos dvarų kumečiai, dvario 
kai. Dvaruose akademijas iš
ėję, “Keleivio” skiltyse tą 
mokslų, protą ir išmintį pagiriom i jos mergaitės.

Lietuviai biznieriai iš visos'Jinę, kąm jie tinka, vienas Die 
Conn., yra įsteigta ne tik ry- apylinkės prisidėjo ne tik su vulis težino. Savo jėgas ro 
tams, liet visai Amerikos Lie-Į dovanomis ir finansine para dyti, kam galvą pramušti, 
tuvai ir visa Amerikos Lietu- ma, bet ir valgiais.
va turėtų tų vienatinę savo 
kolegijų visomis jėgomis pare
mti ir jon savo vaikus siųsti, 
taip ir mūsų visi trys lietu
vaičių vienuolynai tarnauja 
visiems lietuviams ir visų lie
tuvių paramos ir dėkingumo 
pilnai užsitarnauja.

Tik pagalvok, kas atsitiktų 
su mūsų vaikais be parapijos 
mokyklų, darbščių seserų ve
damų ir tvarkomų? Mūsų vai
kų būtų pilni pataisos namai, 
O net ir kalėjimai. Apie jų lie
tuvybę nėra ko nei kalbėti.

Visi atsilankusieji buvo pa
tenkinti. Dėlto, kad vienuoly
no draugai ir rėmėjai taip 
nuoširdžiai šį dalyką parėmė, 
pramatoma nemažas pelnas.

Juozas

SVEIKA MARIJA!
Knyga turi 200 puilapių 

raito, 8 didelius ant grąžtai 
popieros ivč. Marijos ir Ji- 
saus paveikslus.

DRAUGAS PUB. 00 / 
2334 So. Oakley Avė.

skriaudų kam padaryti, tai 
tų ponų numylėtas amatas. 
Kokią naudą iš jų turi Tauta 
ir Bažnyčia, lengva suprasti. 
Man labai gaila, kad tų no 
nuoramų, nenaudėlių tarpan 

j skverbiasi vienas-k i tas Ir la
bai rimtas žmogus, galįs būti 

Į labai naudingu ir Tautai ii 
Bažnyčiai. Jei mestų krosnį it 
gėdą darančius mums laikraš
čius, atsimintų kelią1 bažny
čion, pataptų vėl gerais pilie 
Čiais, dorais savo tautos vai
kais, pavyzdingais savo šei
mos tėvais. Dabar gi nei Sis,

zianskas. Pas jį galima gauti 
visko, kaip pas Pittsburgh ’o 
Kaufmanną. Kiti uždarė du
ris savo krautuvių, k. a. p. 
Eidnkas, Kazlauskas ir Var
nelis, kiti išmirė; k. a. M. Gra-. 
mas, J. Mickus, A. Jakimavi
čių, o dar kiti išvažiavo kitur, 
k. a. A. Janušauskas ir M. 
Krikščiūnienė. Vienu žodžiu 
bedarbė griuvėsius čia paliko.

Vietinis

riausia. Visi nariai žadėjo iŠ Į tikusį ir netinkamų įprotį? «iai ant namų savininkų po- 
anksto uoliai darbuotis, kad' Tikras esu, kad pagalvojus ir ? čių, o parapija, tai centras vi- 
parapijai liktų gražaus pelno, paklausus savo sveiko proto, «ų katalikų. Todėl Sv. Kazi- 

jis mums pasakys, kad mes miero parapijos namų savinin- 
to įpročio turime vengti, nes kai, gerai supfasdami vieny- 
brangiai kainuoja ir netinka hės svarbų katalikiškam vei-

Noras pasipelnyti ten, kur 
privalo pasireikšti pasiaukoji
mas, garbės žmogui nesudaro. 
Negalima aukštai vertinti tą, 
kuris ieško sau naudos iš su
sidėjusių aplinkybių, kuris at
sisako artimui patarnauti be 
atlyginimo, galėdamas tai pa-

Rozalijos Manikaitės, kuri 
susituokė per Thanksgiving 
Day, draugės nepamiršo, nes 
lapkričio 26 d. suruošė didelę 
“sbower party” pas Visoc- 
kius. Namelis buvo prisikim
šęs svečių ir visi linksmai lai
ką praleido. Kaip atėjo laikas 
eiti namo, kiekviena sveikino 
Rozaliją ir linkėjo “may all 
vour future be as bright as 
yaur wedding day, with joys 
and blessings deep and many, 
with sorrows light and few”. 
Sunešta daug gražių dovanų.

G. Miniotienė, A. Gailienė 
ir A. Krikštopaitis dalyvavo 
“card party” Seserų vienuo- 
lyne. Grįžę visiems pasakojo, 
kad neatsimena kuomet turė-

prie numirėlio. Įkiųiui ir parapijos išlaikymui,
nutarė susiorganizuoti ir sek-

Giidėjau, kad labai sunkiai' madienj, lapkričio '26 d., su
serga Danenienė Ona. Taipgi Saukė tuo tikslu susirinkimą
sunkiai serga ir Vincas An
dziulis.

Jonas Nevadauskas iš po o 
peracijos eina diena nuo die
nos stipryn. Linksma tai 
mnms visiems, nes jo didelė 
šeimyna laukia jo pasveilRmo.

Praeitą šeštadienį bingo va
karas buvo labai sėkmingas. 
Bingo vakarus tęsime ir per 
Adventą. Spirgutis

į Sv. Kazimiero mokyklą. At
silankė apie 50 namų savinin
kų. Man teko garbė atidary
ti susirinkimą ir priminti vie
nybės reikalą, pareikšti kaip 
kurias veikimo mintis ir t.t 
Pasitarus, išrinkta valdyba: 
Stanley Simonavičius — pir
mininkas, Jonas Skistimas — 
iždininkas ir raštininkas, jų 
padėjėjai Adomas Jaškūnas ir 
Antanas Sikorskis. Petras Ba- 
rškėtis paskirtas užvaizdėto 
jum.

PLATINKITE “DRAUGĄ” » (Tęsinys 4 puslapyje)
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Pitlsluirgho Lieti 
viii Žinios
SOUTH SIOE

nes pereitais metais buvo <m*>.||2 
(vilti. Visi laukia. Laimutė

(Tųsa iš 3 puslapio)

RYTŲ PENNSYIVANIJOS ŽINIOS
OMAHA, NLHRASM

I PRIĖMIMO VAKARIENĖ

PHUADELPHIA PA.
HOMESTEAD, M. ;

$
Lapkrįčio 22 d. pas mūsų' 

klebonų, kuu. S. J. Čepunanį 
įvyko Pittsburgli’o plovinei-

Kad namų savininkai geriau P08 lie,uvi* k»“'K‘i mėnesinis 
susipažintų tarpusavy, nutartu «wW"ki">»«- Buvo atvažiąv, 

šie kunigai: Vaišnoras, Misius, 
Jurgutis, Kazėnas, Pikulis, A-

suruošti vakarienę, apie kurių 
kitų syk bus plačiau. Uždarbi
vakarienės atiduoti bažnyčios ir Skripkųs. Otrdė
pataisymui. Tai labai gražus

Sv. Jurgio 
Parapija

Lapkričio 19 d. mirė senutė 
a. a. Ona Kazakauskienė, su
laukus 87 metų. Velionė ir vi-

i Visame kame mes jums padė
sim, •

Tik dirbkit pas mus savo šve- 
ntų darbų

Ir atneškit mūsų brangiai tau
tai didelę naudų.
Tas eiles parašė vietinė mo

ŽINIOS Iš DARBO 
LAUKĮ!

liais metais susilaukėme se
selių Kazimieriečių mūsų pa-
rapi.i°je. Ne tik as, bet ii ' i-i tevis. Kai ir nepoetiškai para-
si thuuhus lietuviai džiaugia- Sytoa> ,a,-.įull jos iSrei5kitt a,n.1 nĮįiįauj'ant/prezideč
aI* sų vargus ir norų palaikyti tųs’Roosevelt pasiuntė savo į-

Kad parodžius Seselėms sa lietuvystę Omahoje. gajiotinius, kad tie prikalbėtų
vo dėkingumo jausmus, sure- ' Sekmadienį oras buvo labai abi pusi taikytis tuojau, arba 
ngėme priėmimo vakarienę, blogas. Tačiau, girdejuir, kad kad abi pusės paskirtų komi- 

i Seselės malonėjo dalyvauti va buvo susirinkę sesi šimtai žilio J si jas taikos deryboms ir at-o * i • 1 •
• karionėje, kuri buvo labai puo.mų seseles pagerbti. Vakario ■ naujintų darbus. Kulkas ten 
šaiai parengta. Prieš vakario- n<* buvo labai skani. Daugiau srteikuoja 3,000 darbininkų, 
nę kelios mergaitės padėklu- s*ai pasidarbavo prie vakario- reikalaudami pagerinimo dar-
inavo kelias deklamacijas, uės šios moterys: Ona Balkie- bo sąlygų ir mandagesnio su

. . ... . _ Man ypatingai patiko Onos; n("'» Viktorija Kušleikienė, Pa I darbininkais apsiėjimo,
rinkimų bažnytinėje 8Yetama‘|Traynav^įfttpS eį|^ ięUrjas aį jinskienė, Borisienė, Bazienė. — Pittsburgh, Pa. Čia tę-
je. Apsvarsčiu. liėgamu.- n t aj1Henu jar šiandien ir mėgin- ! Krikščiūniene, Traynavičienė, siasi streikas mėsos pakaimė-

i dieoį, gruodžio 3 d., 6 va,, va 
kare, mokyklos salėje. Per ba- 
nkietų kalbės žymūs kalbėto
jai. Pakviesta įžymių žmoniųi 
Šiuomi kviečiame visus para
pijomis į šį bnnkietų. Tikie- 
tas vakarienei kainuoja 75c.

— llouston, Tex. Southern 
Pacific ir Texas and Louisia-a
na geležinkelių darbininkų

jau, kad pasitarimas praėjo sa šeimyna buvo vieni iš 
gera nuotaika. Nuodugniai pįrmųjų įr ištikimiausių Šv.

nuo
sumanymas. Kaip tik tokios, . ... i*----- ■*»-« — --------------
draugijos čia būtinai ir reikė-iarstyta.šl08 aPyhnkes 1,etu‘ | Jurgio parapijos narių 

vių katalikų reikalai ir nusta- 1 pat parapijos įsikūrimo, 
tyta gairės ateiteis veikimui,

jo

SCRANTON, PA.
Šv. Juozapo parap. mergi

nų choras turėjo metinį susi
Lai gyvuoja namų savinin

kai. Pasisekimo. M. J. K. V.

ŠVENTO KAZIMIERO 
MOKYKLOS ŽINUTĖS Y0VN6ST0WN, OMO

Visi kunigai, kurie šioje pa 
J lapijoje tarnavo, iš jos prity- 
į rė daug gero, širdingos užuo- 
i jautos ir gausios paramos. Bo

kalus, išrinkta nauja valdyba. 
Sekančios mergaitės įėjo į va

Jau buvo skelbta, kad mo 
kyklos vaikučiai stropiai dar 
bavosi sudarymui šiokios-to- 
kios aukos anglims ir bažny
čios pataisymui. Daugelis jų 
labai gražiai pasirodė, ne tik 
patys aukojo, bet ir kitus ra
gino aukoti, tiražu, kad jau 
iš mažens pratinami pildyti 

penktų jį Bažnyčios įsakymų. 
Prie ko iš mažens pripranta, 
tai ir užaugę vykdo. Telaimi
na Dievas tuos vaikučius, ku 
rie prisidėjo, taip pat ir tuos 
tėvus, kurie pratina prie kil
naus darbo. Bet Čia neprošalj 
porų žodelių pasakyti tiems, 
kurie visai kitaip elgias. At
sirado tokių, kurie visai ne 
prisidėjo, ne tik kad patys

Šios kolonijos bedarbiai pa. 
sidarė linksmesni iš priežas-

vo tretininkė, Šv. Rožančiaus »l<lybQ: pirui. A. Stunkiutė, 
ir Maldos Apaštalystės drau- Pa£e'b. O. Gaveliutė, įašt.

- A. Bųltrušaičiūtė, kasinin-gijų nare.
t- , . , .. . -l kė — O. Poteliūnaitė, tvarkos.Kolei bjrvo sveika, beveik __ „

ties atsiradimo daugiau dar- kas(li<,n eidavo prie šv. Ko
bų sulig prezidento Roosevel
to programos: Civil VVorks 
Program. Lapkr. 20 d. miesto, 
rotušėj pradėjo registruoti no 
rinčius ant gatvių dirbti. Kie
kvienas lĮarbittinkas, kuris no- 
ri tokį darbų, gauna registru- 

j cijos kortų, ant kurios turi

prižiūrėtoja — K. Leliųgaitė.
Choras laiko repeticijas kas 

ketvirtadienio vakarų, 7:30.
Varg. Nekrašas jau pradėjo 
choras imtų viršų ant esan- 

Paliko gražų pavyzdį gyvo niįų. Labai įvertinama jo pa
tikėjimo: ar kų gera prityrus, sišventimas, jis nesigaili nei

prie
niunijos, o šventadieniais nei 
jokia audra jos nesulaikydavo 
nuo bažnyčios.

ar vargo, visada dėkodavo 
Dievui rankas į dangų kelda-
ma. Jau npo kelių metų vis

vanlę, adreaj, kaip ganai ne,|ra#8foi Matyti # *erai
dirba, kur pirmiau dirbo iri8»Pral« ,ikr* ,,“l-vkli ve*‘« 
kaip ilgai, kiek gaudavo mo
kėti į valandų, kokios profe

pasirašyti: savo vardų ir pu

sijos, kokį darbų moka, kiek 
metų, vienstipis, vedęs ar na
šlys, kiek šeimos turi, kur‘gi
męs, kaip ilgai J. A. Valsty-

neaukojo, bet ir kitokiu būdu :^se t?yvena> kiek inetų, kaip 
nesistengė bažnyčiai atsilygi
nti. Čia nekalbama apie tuos, 
kurie yra varge paskendę. Ti- į Visa tai turi pats išpjljytį 
krai tie suvergusieji ir papra ji paduoti to ofiso klerkai (ru
sti žmoneliai gausiau aukoja,! štinink ui), kuris peržijūvėjęs 
negu tie kurie turi užtektinai priima registracijų ir išduoda 
visokiems išmistoms bei tušty- darbininkui kortelę* su savo pa 
bėnis. Savęs puošimui visuo rašų, kaipo paliudijimų, kad 
met turi, bet bažnyčiai — ne.' darbininkas bus pašauktas į 
Nors šiais Šv. Metais reiktų darbų laišku, telefonu, arba 
susiprasti ir kitaip į bažny- i asipeniai ir kur turi eiti dir- 
čios užlaikymų žiūrėti. Vaiku-į bti.

šiame mieste, kokios tautos ii 
t.t.

čiai ieško pavyzdžių ypač nuo 
savo tėvelių; jei juose jų ne
randa, tai kur-gi turi ieškoti?

Visi bedarbiai, kurie prane 
šus eis dirbti, gaus mokestį 
50c į valandų (6 vai. darbo

siekė vienatinio žmogui reika
lingo dalyko,, būtent savo sie
los išganymo. Koresp.

Kazimiero
Parapija

Parapijos Jubiliejinis Bau 
kietas. — Jau 40 metų prabė
go nuo įsisteighno Šv. Kazi
miero parapijos. Paminėjimui 
40 metų sukaktuvių rengiama 
jubiliejinis bankietas, sekma-1

—9-r-

siu čia parašyti.
Brangios Sesutės!

Brangios Sesutės! ilgai mes 
.jūs laukėme,

Kol neišmintingų priešingumo 
dvasių nutraukėme,

Dabar jau jūs esate pas mus 
Atgaivinkite mūsų tautiškus

jausmus,
'Kad mes visi petys į petį sto

tum......................
1 Ir ateityje ištautėjiinui nepa

siduotom.

Mokykite mus karštos Dievo 
meilės *

Kad stotum su kitomis kolo- 
nijoiūis į eiles

Yakubauskienė, Baltrušaitie
nė

se. Streikfioja apie 16,000 iš-

laiko,, nei energijos, kad tik 
choras imtų viršų ant einan
čių dviejų chorų, tai yra di 
džiojo vyrų ir merginų ir mo 
kyklos mokinių,.

Mokyklos vaikų choras ža- iT , . ,. Ir pasirodvtum, jog esame ka-
vėjo visus savo gražiu giedo- talikai
jiinu. Garbė vadui Nekrašui.,, - . ..............J . Geri Amerikos pilioriui ir sa
kusis sugebėjo sudaryti toki . . .. ’ i vo tautos neisdavikai.
mažųjų ir jungtinį chorus. Ma
nau, mes jiems neužsileisiui;- , • . , v, .I •_ j •__ i- •_ _ Mes jus guodosnne ir karstai

mylėsime,

Jesionieuė, Kąnslerienė ir vežiotojų, susiorganizavusių į 
kitos. ' naujai sukurtų unijų “Packin-

G i į dėjau, kad iš įžangos va- ghuose VVorkers Jndustrial U- 
karienei buvo nupirkta reika- nion”. Kompanija šios unijos 
lingu dalykų Seselių namams nepripažįsta; sako, kad tai e- 
ir mokyklai. Garbė tiems omu- santi komunistų organizacija, 
hiečiatns, kurie stengiasi pa- tee, Hiauatlia ir Ottawa apy- 

f Laikyti apšvietus žiburį, savo linkėse.
; mokyklų. Yra tlaug didesnių — Brooklyn, N. Y. Sperry 
kolonijų, kuriose nėra lietuvi- Gyroscope firma gavo iš fe- 

Įškos mokyklos kaip kad mes deralės vyriausybės užsakymų 
j turime. Tautietis padirbti 140 60-cęlinių driau-

---------------------- . čių, kurie bus sunaudoti ka-
— VVashington, D. C. Fe- riškų orlaivių stočių statymui, i detalės labdarybės d ‘partame Visas užsakymas vyriausybei 

Intas paskyrė $536,01X1 supirki- įkainuos $2,015,900. Užsakymo 
I mui drabužių ir užklodų be- išpildymui reiks 1,000 darbi-
darbiams MissisSippi ir Arka- 
r.sas valstybėse.

ninku ir darbo užteks 15 mė
nesių.. - *;•

imsimės darbo ir galėsim pa
našiai giedoti, kaip tas m o- 
kyklos choras, apie kurį net 
svetimtaučiai kalba. Ateitis 
parodys, kų guli Serali ton’o 
lietuvaitės.

Angelą Stankiūtč

a. Ta.

KAS GHtOĖT PO AMERKOS LCTUVIŲ 
KOLONIJAS

NEW JERSEY VALSTIJOS 6 vai. vak. kitam parengimui. 
LIETUVIŲ ORCĮANIZtACĮ- i New Jersey valstijos lietu- 

JŲ ATSTOVŲ ŠUVA- j vių laikinoji vykdomoji valdy 
ŽIAVĮMO REIKALU ba:

Nuo Peršalimų Krutinėję
Vienas skubus būdas sulaužymui per

galimo krūtinėje, tai geras išsitrynimas 
su ANCHOR Pain Expclleriu visos 
krutinės ir po to apdengiant krutinę 
su flaneliniu ar vilnoniu audeklu. Sto
kis gydymasis paliuosuoja susikimšimą 
krutinėję visokiu glitumu ir skrepliu.

Neapleiskite peršalimus krutinėję, nes 
dažnai jie priveda prie p.vojingu l’P’b 
kaip plaučiu uždegimas. inCJuenza. gri
pas ir kt. Tuojaus išsitrinkite I’ain- 
Expelleriu. Visose vaistinėse kaina 35c. 
ir 70c.—skirtingo didumo bonkutės. 
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaicuklį.

PAIN-EXPELLER

Tik tiek gera, kad maža žmo-1 dienoj); vadinas per savaitę
nių dalis priklauso prie nesu- Į uždirbs $15.00. Mekanikai n| ______ _
sipratusių grupės. I ikimės, kitų profesijų darbininkai šiuo reikalu jau buvo pla 
kad ir jie susipras ir stos į gaus daugiau sulig jo mokslo čiai rašyta Amerikos lietuvijų.| 
eiles ištikimų bažnyčios rėmė- ’— $1.20 į vai. ! laikraščiuose, taip imt išsiun !

. .. , I Knrie dirbdami tų darbųX Praėjusių savaitę vėl at- ... . .... . .. . . , , , , , . gaus kitur, bus atleidžiami irlanke mokvklų gerb. kun. J.l . . .... .. A . ..., L ..,.. ..Gjei per 30 dienų toks darbi-Skripkus. Savo prižadėjimų is . ,•u- , .-i , t. |Miškas nesugrjs atgal, bus iš-, . .
P>W®-A»«lankyiuo tikslą. , brailktal, B WvH Works k>2 vii. popi-t, Sv. JnrglO d,-, 
vo ĄtlSkmt, valkti iaip» I»h»i kai| • gijos salėn, 180-2 N«w York
svarbų klausima, “Kaip Die- , ,.... T .. darbo negautų.vas davėsi ziuonenus pažinti?
Atsakyme yra trys atskiri pu Darbai yra tokie: naujų ga 
ūktai ir kiekvienų, iš jų taip tvių pravedimas, senų taisy- 
išaiškino, kad kiekvienas vai ma-s parkų taisymas ir naujų 
kulis pilnai suprato. Įvuirio- parkų užvedimas, grubių ka- 
mis pasakėlėmis dar daugiau-'s*,,,as* ir vamzdžių (paipų) dė 
vaikučius sudomino. Visuomet jimas ir visokių duobių išly- 
nž tai bus dėkingi gerb. kun. ginimas apie miestų. \ isas da-! vienų atstovų nuo draugios 
J. V. Skripkui, kuris ypatin j rbas turi būt atliekamas sp»-ljr pO vienų nuo kiekvieno 50 
gu būdu supranta jų jauna# tais, pykiais, kirviais įr t.t., narių.
širdis ir moka prie jų prisi- be mašinų. Tokiu būdu Youn- Gerb. atstovui ir interesai 
taikinti. Vaikučiai prašė d.až- gstorvn’as ir visas Mahoning 
niau atsilankyti, papasakoti apskritis ikį 1 d. gruodžio mu 
savo kelionės įspūdžius, paai- no pastatyti į darbų 11,000 bo 
skintų Katalikiškųjų Akcijų, liurbių. Pašalpų gaunantieji

X Girdėt kad vaikučiai, no pirmiausiai gauna darbus. 3Įįe kad kalėdinis dųrbįniąką pir
kimas- pasieks virš $600,000.

Patarčiau tųutiečiajns,. kurie 
yra be darbo pųsinaiuĮolį mi
nėta proga: nelaukiant geresf 
nių laikų, nepaisant patarimų 
pašalinių reikia eiti pačiam ir' 
užsiregistruoti. K. J. Žvirblis

J. Kralikauskas, pirm.. 
8. P. Gudas, ižd. ir 
A. 9. Trečiokas, sek r.

tinėtsapie 10 laiškų įvairioms| PLaTINKITfJ «DRAlJ0Ąn 
New Jersey valst. lietuvių dr- i - 
gi,į»ms kviečiant į sųvažiavį- 1 
irių sekmadienį, gruodžio 3 d.,

A venue, Newark ’ei
Galimas dąlykas, ne visos

draugijos laiškais kvietimus 
gavo. Tas buvo numatyt* iš 
pat pratlžios pradedant darbų 
ir dėlto per spaudų kreiptasi 
i visas New Jerse-v Valst. lie-
c i

tuvių draugijai prašant silpti

tus prašome nesivėLuoti, atvy- į 
kti sakytu laiku, nes laikas 
trumpus ir salę teikės užleisti

patenkinti anglių kolekta. Ka «to pašalpos Komiteto pirmi- 
lėdotns rengia kokį programų, nlnkas Kay Noble pareiškė, 
Manoma, kad jie sutrauks grft kud Dilio vai. jam paskyrė vi
zų būręlį žmonių, kad i«ilink-f asm Mahoning apskr. $29,478 
sminus juos įvairiais dalyke |supirkimui drobulių daibinin- 
linii*. Bet sykiu jie tikisi šie- kains. Tokiu būdu miesto ko- 
met sulaukti Kalėdų Dieduko.' inercijos departamentas mano,

SUGURINKITE JAUNYS 
TĖS DIENAS

NL'GA-TONE yra pastebėtinas vais
tas dėl ligonių Ir silpnų žmonių. Po 
to kaip ius j| varlosi'te vienų tavaitv 
jeigu ir toliaus vartosite, jus atga.i- j 
slte savo normalių sveikatų Ir spCkų.

Jokie kili vaistų) neturi tokių pa
stebėtinų Istorijų kaip Nl'GA-TONE 
Per metus jo gyvavimo milijonai 
moterį) ir vyrų atgavo savo sveikatų 
ir spėkas. NUGA-TONE parduoda
mas visose vai'stinyėiosc. Žiūrėkite, 
kad gautumėte tikrų Nl'GA-TONE. 
Nehnkite pavaduotoji), nes jie yra 
bevertės.

O DEAL 011 
BURNER SALES

2149 W. Cermak Road
Tcl. CANal 6395

2858 W. Cermak Road
Tek CRAvvford 1123

Pirkite savo aliejinius ši
ldytuvus dabar. Mūsų kai

nos yra, žemos.

Speciąlizųojame RANGE 

ahejiniua degtuvų pi įtaisy

mus jūsų pečiąms po

$19.50

Edwaed Frank Woidat
Mirė lapkričio 27 d., 1933 m., 3:30 vai. po pietų, su
laukęs 6 metų, 10 mėnesių, 9 dienų amžiaus.

Gimęs Uhicagoje, sausio 18 d., 1927 m.
Paliko dideliame nuliūdime motinų Heleną, tėvų 

Krank, du broliuku Richard 4 metų, Frank 2 metų, 
dvi senukes, senukų, tetas, dėdes ir daug kitų gimi
nių.

Kūnas pašarvotas 3320 So. Emerald Avė. Telefo
nas Yards 3579.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, gruodžio 2 d. Iš na
mų 8:30 vai. bus atlydėtas į 6v. Jurgio parnp. baž
nyčių, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velioni} 
sielų. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus giminės, draugus ii 
pažystamus dalyvauti šiose laidotuvėse.
. Nulimlę

Tėvai, Broliai ir Giminės.
Laidotuvėms patarnauja graborius S. P. Mužeika, 

Telefonus YARds 1138.

'V w



Penktadienis, gruodžio 1, 193

WE$T SIDE giamas, nes liaudies dainelė
primena Lietuvos bernužėlius,
kuomet būreliais susėję dainuo
davo širdžiai malonias daine-

, , - i nelies. Kvartetui bus daug leng-kp. vakaras gerai pavyko. Pro . . .
i i ....i r. viau programus pamarginti gramą per norų valandų publi- 1 . i e

, , - i dainelėmis,kos nenuvargino. Komedija ..... •

Lupk r. 26 d., L. Vyčių 192

“Žentai iš Amerikos’’ skanaus 
juoko suteikė. Vaidylos buvo 
tinkami rolėse, kas vaidinimų 
gyvu padarė. Garbė vaidvlo- 
ms ir režisieriui. Vyčių cho-į 
ras, vedamas muz. J. A. Bla- j 
žio, padainavo “Girioj’’, ‘Pau!

M. Danauskas — lžd.
Tymai pasiskirstė vardus:

Lithuanian Sweet Shop (P. Pų 
dolskas ir E. Radzevičienė)

duoti kuo daugiau šių tikietu- 
kų, kad parėmus parapijų.

šį sekmadienį SodalMija eis

PADĖKA

Šiuo reiškiame širdingiausių 
padėkų už surengimų surprise

LIETUVIAI DAKTARAI:
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

-------- užlaikantieji krautuvė Lietu-1 *° c’r*wre w1,e 8V' Komun«°1’' I "'r's'l “P«v«limo 20 metų su-
unelėtJvių avėti I). B. Br&ie, g,e-’ .P,J *“» bus kaktuvėae: N. B. Bapkama, J.
žilina,! Imriaua, Willia Bukink Co. (lie •■‘"'nkinins. \ ,aos nares prus,, J. Janulla.ua, .1. t). Bulėūnnms

Solistas tenorus J. Vasiliau
d

skas turi skambų balsų ir jo 
dainavimų publika mėgsta. 
Pageidautinu, kad savo talen
tų naudotų publikos linksmini
mui. '

Garbė P. Blažiui už pastan
gas dainos meno Srityje.lištužėlis’, “Tykus buvo vaka 

... ,, T ,T , . 1 ublikos susirinko daug. Porelis . J. Vasiliauskas solo' . "
Inas ėjo pusiau su parapija. ’ 

Renginio. komisija: A. Rin
gis, Chas Samsonas darbavosi, 
kiek galėjo. Ačiū.

“Kur bakūžė samanota’’, Vy 
čių kvartetas “Uzbonas” 
“Mes berniukai”.

Vyčių choras padidėjęs. I)ai ■ 
nos gražiai išpildytos. Vyčių!

tuvis) ir Green Gold Cat'ee 
(lietuvių). Visi lošėjai lietu
viai. Žaidžiu kus pi rniųdienįo 
vakarų pas M. Danauskų, 7446 
\V. Fort st. Visi rody gabu 
mus.

Žaidimo lupkr. 29 d. rezul
tatai yra tokie:

Lithuanian Sweet fihflp
Cummings 482
Rose 456
Maeall 432
l’adolskas 493
Shinkus 428
Viso 2201

mos būtinui atsilųnkyti.
Tylutė

D. K. S. lt. draugijos mė 
nosinis susirinkimas įvyks se
kantį antradienį, t. y. gruo
džio 5 d., Šv. Jurgio mokyk- 
los kambary.

j ir visiems draugams ir drau
gėms — už sveikinimus, lin
kėjimus ir brangias dovanas. 
Ačiū gerb. kun. Valaičiui, ku
ris prieš 29 metų mus suriš- 
dumas moterystės ryšiu laimi 
no, linkėjo laimingo gyveni-, 
nio ir dabar, po 29 metų, vėl

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS 

1444 SO. 49Ui OT„ CICERO. ILK 
UUr., Ketv. Ir Pėtn. 10—9 vai. 

3147 SO. HALSTED ST., CH1CAG4 
Paned., Bered. Ir Subėk 3—9 vai

Ofiso: Tel. CALumct 4039 
lies.: Tel. UEMlock 0280

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Kciidcucijue Ofisas: 2656 W. 69lh UL

Valandos: 19—13 ryto Dienoms Tel. LAFajette 6793
Serodomle Ir Nedėliomis pagal sutarti Naktimis Tel. CANul 0402

ir

Susiorganizavo lietuvių bov- 
vyrų kvartete yra pusėtinų ba i lerių lyga iš keturių tymų. 
Įsų. Jei stengsis dažniau pub- Valdybų sudaro: P. Padolskas 
likoj pasirodyti, bus labai mė- — pirm., J. Norauskas — rast.

G R A B O R I A I:

LACHAVICH 
„ IR SŪNŪS
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju latdotuvėsn kuoplglausla. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti 
Tel. CAMhI 2515 arba 2514

2314 W. 23rd PU Chicago

Telefonas YAItds lls«

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamaotojas 

Turiu automubiliuB visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319* ATTBUBN AVENUBk

Chinasro. III.

Susirinkimas prasidės 8 vai. malonėjo atsilankyti ir sūdė-
vukgre. Visų draugijų atsto
vui nepamirškite atsilankyti į 
susirinkimų, nes bus svarbių 
pasitarimų.

tį linkėjimus. Taip pat širdi
ngai ačiū klebonui kun. Či- 
žauskui už linkėjimus ir šv. 
Mišių aukų. J. P. Bandžai

Tel. LAFajette 7430

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4140 Archčr Avenue 
Vai.; 3—4 Ir 7—9 vai vakar* 

Res. 2136 W. 24th St.
Tel CANal 0402

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street
Vai.: 2 iki S popiet, 7 iki 3 vak. 

Nedėliojo pūgai sutarti

OL Tel. HEPublIe 7090
Res. Tel. GRGvehlU 0017

••17 8. WASHTEAAW AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS

1439 8, 49th Court, Cicero, IU.
TEK CICERO 4927

Pilone BOUlevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musu patarnavimas 
visuomet sąžiningas ir 
nebrangus, nen neturi-

£• IMlaldU atlaikyto ui 
L/rig.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Aukuru Avenue

J. F. RADŽIUS
Ine.

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už 226.00 ir aukščiau

Moderniška koplyčia dykai.
448 W. 18th St. Tel.'CANal 4174

Chicago. III.

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

Koplyčia Dykai 
4830 WE8T 15th STREET 

Cicero, Illinois 
Tel. CICERO 2199 ir 859-.T.

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲVEDĖJAS

1646 WEST 46th STREET 
Tel. BOUlevard 6202—8411

SIMON M. SKUDAS» ' '
GRABORIUS IR BAIJ5AMUOTOJAS 

Patarnavimas geras Ir nebrangus
718 W. 18th St.
Tel. MONpoe 8277

Tel. CICERO 294

SYREWICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
salimas ni |2S.99 

KOPLYČIA DYKAI
T 344 H. 59th Avė.. Cicero. Tll.

Tel. IiAFayette 3571

J. Liulevičius
Graborius 

Ir
Balsam ooiojaa

Patarnauja Chl- 
cagnje ir aplella 
kMje,

Didelė Ir grali
Koplyčia dyka)

4049 Archer Ava.

Visi Telefonai: YAKds 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 pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu- 
patarnautoju. Dykai Keturios Modernitkos Koplyčios 
Dėl šermenų. Pašaukite EUDEIKf pinu negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

D. B. Brazis Undertųkųr
Albrecht
Brazis -j
Balasia i
Matulavicli !
Noroskus
Viso 2.

Green & Gold Cafe
Tautkus 
Versaskas 
Tulauskus 
Pi ragis 
Akotvitz 
Baronas 
Viso

Willis Baking Co.
Bandy
Majeskus
Galonbowskus 
Sliults 
Willis 
Viso

Artinasi visų draugijų me
tiniai sus-mai. Visos rinks nau 
jus 1934 m. valdybas, pagaliau 
ir Spaudos Rėmėjų dr-ja rinks 
naujų valdybų. Tat, D. K. S. 
R. draugijos valdyba prašo vi 
sų draugijų išrinkti sekantie
ms metams atstovus į Detroi
tu Katalikų Spaudos Rėmėji}

432 draugiją.
M. Aukščiūnienė, rast.

LIETUVIAI DAKTARAI:

Tel. LAFayettc 3057

DR. A. RAUKUS
GYDYTOJAS- ir CHIRURGAS

X—SPINDULIAI 
3051 West 43rd Str.

(Prie Archer Avė. netoli Kedzle) 
Valandos: nuo 2 ik. 8 vai. vakaro 

Seredomla ir nedėliomis pagal 
sutarti

I
Office Phone 

PItOspect 1028

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
2423 U. MAIIQUE1TE KOAD 

2359 So. LeavIU SI Vai.: 2-5 Ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryte 
NedėUoJ susitarus

Re». and OfL'ce

CANAL 0700

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and 8URGE0N

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

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

Pbone CANal 0122

DR. S. BIEŽ1S
GYDYTOJA^ ir CHip/JKOAS

2201 W. Cermak Rrod

Lapkr. 24 d. mirė a. a. An- į 
tanas Brendza, 72 metų. Pa- i 
laidotas su bažnytinėmis spei- 
gomis iš Šv. Antano bažnyčios 
Šv. Kryžiaus kapuose. Patar- į 
navo grab. D. B. Brazis.

Norintieji įsigyti gražų sie
ninį kalendorių (jie taip pat 
tinkami ir parankūs ir Lietu
von pasiųsti) kreipkitės į Ma 
tų Šimonį, 3547 Vernor lligh. 
W., arba sekmadieniais tuo
jau po sumos parap. mokyk
lon, kur kiekvienas galės ir 
“Draugų” užsiprenumeruoti 
ir knygų pasirinkti.

EASTSIDE
Parapijos bazaras jau pra

sidėjo. Kas vakarų žmonės 
skaitlingai lankosi. Papuoštose 
būdose randasi pasirinkimas 
daiktų ir valgių.

Darbininkai-ės nuoširdžiai 
darbuojasi kad daugiau pelno 
padarius parapijai.

Pa l apijos choras, vedamas 
muz. J. Čižausko, gražiai gie
dojo naujas lietuviškas Mišias 
pereitų sekmadienį per sumų 

Šias gražias Mišias sutaisė j 
pats vedėjas. Jos bus gieda
mos Advento laiku, kad kiek 
vienas atėjęs į bažnyčių galė
tų suprasti sv. Mišių žodžius.

Mirė a. a. Adomas Jackevi
čius sirgęs ilgų laikų. Palai
dotas bažnytinėmis pamaldo
mis. x i

Maldos Apast. ir Tretiniu ] 
kų draugijos ruoš pramogų 
gruod. 25 d. per sesučių Pra •' 
nciskiečių vakarų. Leidžiama' 
trys dovanos. Tikietai pardįlo
dami.

Virš minėtų draugijų narių
priedermė pasiimti ir ispar-'

UŽUOJAUTOS ŽODIS

MARIJONA
MASEVIČIENĖ

v
Stovėdami prie kaisto 

su širdgėla prisimenam 
liūdnų tikrumų, nes ve
lionė buvo' mums tikra 
motinėlė, kuri visuomet 
buvo pasiruošus kiekvie
nu metu padėti žodžiu ir 
darbu visuose mūsų rei
kaluose.

Švento Petro 
Jaunimo Klubas

Pbone UROveldll 6027
Valandos: 2-4; 7-9 P. M. 

Trečiadieniais ir sekmad. susitarus

DR. J. W. KADZEWICK
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

0859 SO. WESTEKN AVĖ. 
Chicago, III.

BOUlevard 7589
lies. UEMlock 7591

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS

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

Tel. Ofiso BOUlevard 5913—14 
lies. VICtory 2343

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

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30

Office Phone Res. 6107 S. Franclsco 
Prospect* 2230 Phone Grov. 0951'

DR. J. SZUKIEW1CZ
FHYSICIAN and SURGEON 

5058 SO. ASHLAND AVĖ., Clilcago 
Hours: 2 to 5 - 7 to 9 P. M. 

Sunday by Appolr.tniont

GRABOR1AI:

J.J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs 

savo rūpesčius. Pašaukite:

Tel. REP. 3100
2506 W. 63i*d St.

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

yra patenkinęs tūkstančius šeimynų.
Vienintelis Lietuvis Graborius vartojantis modernišką,

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

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

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
5340 SOUTH KEDZIE AVENUE

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

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 ponai sutarti 

Ofiso teief. BOUlevard 7820 
Nannj tel. VKOspect 1920

Valandos 4—3 Ir 7—8 salt. 
Seredotnis Ir Nedėliomis pagal šutant

REZIDENCIJA
6631 S. OaŪfornia Avė.

Telefonas ItEPubUc 7808

Tel. BOUlevard 7042

DR. G. Z. VEZEL'IS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė.
- arti 47tb Street 

Vai.: mm 9 Iki 8 vakar* 
Seredoj pagal sutarti

Tel. CANal 0122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS 

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavltt St.) 

Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto

Nuo 1 i'kl 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti

Tel. CANai 0257
Bes. PROspvct 0054

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1821 SOLIU HALSTED STtvEliZI
laczldcuctja 0600 So. ArtObla. mvcv 

Valandos: 11 ryto Iki 4 popiet 
< lk( 8:80 vakar*

Tel. GROvchJU 1595

DR. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Vai.: 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak. 
Seredomis pu pietų ir Nedėldieuiat

tik susitarus I
2422 W. MABQCETf£ KOAD

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
Tel. VIKgioJa 0036

ĮVAIRŪS DAKTARAI:

Res. Phon* w 
ENGlevvood ••<!

Office Phon* 
TIUangle 0044

DR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

7650 So. H&lsted Street

vai.:
ROOM 210 

2-4 Ir 7-9 vai. vakar*

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisu IH> numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECU AUSTAS

Džiovu, Moterų Ir Vyrų Ligų 
Val.: ryto nuo 19—13 nuo 3—4 po 

pietų:. 7—8:30 vai. vakar* 
Nedėliomis 10 Iki II

Telefonas MIDway 2880

Ofiso leh VICtory 0893
Ilca. TeL DltEzel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ii, 
visų chroniškų ligų. 

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas 31st Street 

Vai.: 10—11 v. ryto. 2—4. 7—9 v. v- 
Nedėliomis ir šventadieniais 10—lf

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 S0. ASHLAND AVĖ.
Tel. YAIt.ls 0994 

Rcv.: Tel. l’LAza 3200 
VALANDOS;

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 
2355 West 63rd Street
Tat: I to 4 Ir 7 to 9 P. M.

fesionalus ir biznierius,
Cb’rago. III.

Phone: HEMlock 6700

Skaitykite ;r platinkite 
dienraštį “Draugę” ii 
remkite v;sus tuos pro*

kurie garsinasi jalne.

WISSIG,
Specialistas iš 

Rusijos
Kapitonas 

Pasauliniame kare
GTBO VIRAU IJOA8 VYRŲ IR MOT'KKO PER 98 METUS N Ibi RISYTBIRiKAIP UtSISBNftJUiilOS ir NK1RGYDOMOS 208 YRA 
Rpecisllftkal gydo Ilgas pilvo, plaučių. Inkstų Ir pildės, utnuodijim* krės
lo. odos. ilgas, želvdas, reumstlsm*. galvos skausmus, skausmus nuga
roje. kosėjimą, gerklės skaudėjim* Ir paslaptingas Ilgas. Jeigu kiti ne
galėjo Jus iHg-dyti. ateikite čia Ir persitikrinkite k* Jis Jums geli pada
ryti. Praktikuoja per daugeli metų Ir Ugyd6 tūkstančius ligonių. Patatl- 
ffi»« dykai OFISO VALANIKM*: Kandie nuo 16 valandos ryto iki 1 
valandai Ir dm* t—I valandai vsJrare. Nedė"omis nuo 11 ryto Utį 1 »*1 

49041 WKMT tais HT, kampas ■aslsr Ava. TeL (TRAvrford (GCffi

I

Janulla.ua
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VISUOMET tabakas

VISUOMET puikiausi* apdirbimas

VISUOMET Luckiespatenkina/
it’s toasted ”

D®"’ GERKLES APSAUGAS _ DĖL GERESNIO SKONIO

Ne tik iš mūsų pačių pietų krašto —t f , * ’
bet iŠ Turkijos — iš Graikijos — iš 

Viso pasaulio — pati tabako derliaus 

grietinė yra surinkta dėl Lucky Strike. 

Ir tik viduriniai lapai tenaudojami — 

be kotelio — be kamieno. Kiekvienas 

Lucky Strike yra pilnai prikimštas — 

drūčiai susuktas. Net cigaretų galai 

pilni — iki krašto kupini rinktinio 

tabako. Be liuosų galų—štai kodėl 

Luckies traukiasi lengvai ir dega 

lygiai.

C H I C A G O J E

IŠ ŠV. JURGIO PARAP,, 
BRIDGEPORT

6:30 vakare. Visi geraširdžiai kurioR s>’kiu su mumia ,lran 
prašomi atsilankyti ir pA.rcm- į «i-i°se dirbo- Dėl to neturėtu-
.. ta -n . . T , mem jų pamiršti. Kai bus ko- įa svkiu buvo atvvkęs ir jos,______  ti seseris Pranciškietes. Jos .' ;......................................................T ,.v * , !i lekta prie baznvcios, visi, kiek vyras iruz. J. Cižauskas.

6v. Pranciškaus Ilrtncjų 1 taip pat nėra svetimos. Būda- „ukokit s(Wrų Prn
skyrius rengia vajaus jr.ka mos Nnzarietietės ne vienų tė- nciškiečių labui. Prašomi kurie4 pūlius. P. Čepulienė, M. Šu
kienę sekmai!., gruodžio 3 <1., vų mokino vaikus; jų negali; galit, atsilankyti į rengiamų}jnngos Centro iždininkė, sve

GR^ND OPENING
SUBATOJE,

GRUODŽIO (DEC.) 2 D., 1933

Naujoje moderniškoje vietoje
Dovanos visoms. 4

Maloniai kviečiame visas gerb. 
ponias ir paneles atsilankyti į:* T

ONAS BEAUTY SHOPPE
Tel. VIRginia 08354459 SO. CALIFORNIA AVĖ.,

A. BERŽYNSKIS
BIRCH TAVERN

fti naujoji vieta labai gražiai išpuošta ir moderniškai 
įrengta. Užlaikoma gardus alutis ir skanūs užkandžiai. 
Simpatingas patarnavimas. Užprašome visus lietu

vius pas mus atsilankyti.
2555 WEST 63rd STREET

(arti Roekwell Street)
Telefonas REPUBLIO 4544

t

ma vadinti nei kitos diecezi
jos, nei mūsų; jos yra mūsų. 
Daugelis jų yra Cbicagoj au-

LANKĖSI CHICAGOJ ! ntro naujas dvasios vadas ku- 
inigas A. Linkus, Centro vice-

Praeitų savaitę iš Detroit1 pirm. Y. Petrošienė, Centro ra- 
parapijos svetainėj. Pradžia «usios mergaitės; yra ir tokių, j buvo atvykus Chicagon Mote-Įgt. M. Vaičiūniene, TU. direk-

rų Sąjungos Centro pirminio- Į 1()r- R Mazj|iauskienė jr “M. i 504 W 33rd St” Chica«0’ IU-
kė Marijona Čižouskienė. Su

Buvo apsistoję pas pp. Če-

vakarienę.
Valdyba ir Komisija

Į čiams buvo suruošnsi vakarie 
nę, kurioje dalyvavo M. S. Ce

■I ~

Mes pakartotinai kreipiame jūsų atydų į įvairų patar
navimų, kuiį mūsų Įstaiga leikia:

Priimame mokesčius guzo, eleklros, telefono, vandenio 
bilns ir morgieių kuponus.
-• ' Išrašom npdraudns ant namų. langų ir automobilių. 

Darome pirmus morgičius ant namų.
Parduodame Money Orderius.
Darom kontraktus pirkime ir pardavime..

UNIVERSAL MORTGAGE & INVESTMENT GO.
G. A. SUKYS W. M. ANT0NI3EN

3320 S. Halsted Street Tel. Yards 5215

A. F. CZESNA’S BATHS
TURKIŠKOS, RI'STHKOS KVLFERTKfcH VANOS IR ELEKTROS 

TR E AT M ERTAI 
Švediški mankštlnlmal Ir elektrų* ma*aia<> 

Traatmantal vleoklų ilgi,, reumatlgmo, nervų atltalnymo, šalčio
Ir taip toliau* cu alektrlnlala prletalaalc Violetiniai Saulės Hpln-, 
dūlių treatmental. *

Minorą,Inėa. culferlnėa va n oi dunda dldžlautdą kraujo cirku, lo
ciją, kuomi galima 1 ša,gelbėti nuo vtaoklų Ilgu.

Kambariai dėl pergulėjlmo.
Motoru okyrluc atdaras Utamlnkala nuo I Iki 12 vai. naktlea

1657 W. 45th Street
Kampas So. Paulina Rt. Tel. Roalevard 4552

Be to, svečiai prie progos 
atlankė gerb. pralotų kun. M. 
Krušų ir kitus savo pažįsta- 1 
mus bei draugus. '

Centro pirmininkė taipgi pa 
. darė vizitų naujai Moterų Sų-1 
1 gos Centro daktarei S. Šlia- 
jkienei. Džiaugėsi padaryta pa
žintimi ir maloniu daktarės 
priėmimu, bei pasikalbėjimu.

; Pabuvę porų dienų svečiai i3

TEATRALIŠKI VEIKALAI

Dolpelis Ministerijoje Tar
nauja. Monologas ir laiškai. 
Parašė S. Čiurlionienė.... .10c.

Gims Tautos Genijus. Dra
ma 2-se dalyse. Parašė kun. 1. 
Vaicekauskas. Kaina ... ,30c.

Gyvu Rožių Vainikėlis. Dra
ma 4 aktų. Dalyvauja 15 ypa
tų. Parašė Gėlė. Kaina .. 20c. 

“DRAUGO”KNYGYNAS 
2334 So. Oakėey Avc. 

Chicago, III.

Nancy’s Beaoty 
Shoppe

ą*

4

vvko namo. Rep.

j Specialia susirinkimas siuvę 
jų lokalo 269 (A. C. W. of A.)

; įvyks gruodžio 2 d., Amalga- 
į mated centro name, 333 So. 
į Ashland'Blvd., 7:30 vai. vak.Į 
j Bus nominavimas Joint Board 
valdybos ir biznio agentų. Vi
sų narių pareiga dalyvauti.

F. Prusis, sek r.

Metinės Mrtks 
Sukaktuvės

Pcrmancnt $1.50 & up
Pitone CANrI 1874

K|KH'iatl/.hnt in Pcrmancnt Wav,ng 
niul complcto Bcauty Service 

2302 S. I.EAVITT ST.
N. Drumsta. Prop. Clilcago

ANTANO PETRAUSKO

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS 

1105 W. Monroe St.. prie Clark 
Telefonas STAte 7880 

Valandos 9 ryte Iki 6 popiet
2201 W. Cermak Road

Panedėllo, Seredos fr Pėtnyčloc 
vakarais # Iki 9 

Telefonas CAffal 8122
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Utarnlnko. Ketvergo ir Subatos 
Vakarais 7 Iki •

Telefonas KEPnbUc 8800

Kuris persiskyrė su šiuo pa- 
suuliu Gruodžio 2, 1932 m. Ki
lęs i.< Lietuvos, Blandžių kai
mo, Kėdainių Apskr. Palaido
tas Lesėių kapinėse, Lietuvoje.
. I u-rikoje paliko dideliame nu
liūdime moterj Oną Petraus
kienę, po tėvais Oną ŽvingUfu- 
tė, brolį Joną. • dėdę Jancaus- 
ką ir kitus gt.nines, o Lietu
voje seną motiną ir seserį.

Nors laikas tęsiasi, bet mes 11 • 
j> niekados negalėsime užmirš
ti. Lai gailestingas Dievas su
teikia jam amžiną atilsį.

Ir atmindami tą jo liūdną 
praslftalinimą 16 mūsų tarpo, 
už jo sielą bus laikomos šv. 
Mišios Aušros Vartų bažnyčio
je, ši štadieoi. Gruodžio 2 d.,
1933 m., 6 vai. .ryte.

Kviečiame visus gi'mines, 
draugus ir pažystam,us daly
vauti šiose pamaldose.

Nuliūdę Moteris, Brolis, Mo
tina, Dėdė ir Giminės.

OKSAS EXPRESS
Kraustau Rakandus, Planus Ir pri
statau anglis už pigiausias kalne*; 
Black Barni $7.50; Hacklng $8.09/ 
MII ers Creek $0.75.

Pašaukit I.AEayette 898C.
J. OKSAS.

2649 West 43rd Street

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SH0P

Neriam plonus ir storus vii-j 
nonius svederius dėl vyrų, mo
terų, merginų ir vaikų.

Neriam vilnones pančiakas 
dėl moterų ir vyrų.’ Taisom 
senus svederius.

Atdara ir šventadieniais.
F. SELEMONAVT6IA

D.” red. S. Sakaiienė.
Prie Normai St. 

Pilone Victorv 3486

Geriausios Anglys Už 
Žemiausias Kainas

TUMONIS COAL GO.
12132 UNION AVĖ.

Chicago, III.

Phone PULlman 8296
Dabar laikas prisipirkti 

anglių dėl žiemos

Res. 10742 S. Wabash Avė. 
Phone PULLman 8092

ROSELAND BAKERY
Kepa tikrų RUGINĘ DUONĄ. Tikri specialistai duonos ke
pinio, ilgu prityrimu, užtikrinant, kad tai yra viena iš 

Chieagos geriausių duonų.

ROSELAND BAKERY
11731 SO. INDIANA AVĖ., Telefonas COMmodore 3322

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

Chicago. 111.
TEL. REPUBLIO 8402

Katrie perkate anglis Iš dral- 
verlų. siųskite juos į CRANE 
COAL CO. Gausite geresnes 
anglis, uš mažiau pinigų. 
Pocalioiitaa M. R. tiktai $7.00 
tona*.

JOHN A. KASS
(KAZAKAUSKAS)

1 Laikrodininkas, Auksorius 
ir Muzikalių Instrumentų 

Krautuvininkas 
DVI KRAUTUVĖS

Ablejoae dtdellaualn pasirinkimas 
Rody. deimantų, visokios rūšies 
laikrodžių Ir muclkalfų Instrpme- 
nfų Taipgi taisome visokius laik
rodžius. muzikalius Instrumentus 
Ir akinius pritaikome.
TurĮs 24 metus patyrimo

2049 W. 35th St.
Te. Lafayette .13,5

4216 Archer Avė.
Tel. I-afayette 8817

INSURANCE
N0TARY
PUBLIC

PERKAM
Lietuviško*

BONUS

PEOPLES COAL GO.
• * č

Visados garantuojame ko
kybę ir teisingų vogą. 

Yardas ir ofisas:
12132 SO. UNION AVI.. 

Tel. PULlman 5517
West Pullman, UI. 

Galite nusipirkti daugiau

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ AOIIIVMA

PRISIKASYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
TEIRIROUMU PAMATUOTA* BIZNIS

2608 VV.ST 47th 8TR. Tel. LAFayette 1083
--------------------------------------------------------------------------------------9----------------------- j

anglių
People*

žemesne kaina iš
Coal Co.

I, 2. <* 4 tona
• tona or more

Pochy M. ^fts • S S . $7.78 *726
Kent. M. R. ... 85.75 *5.46
Lump . . . 84.76 *425
Black Rand
®«g .... . 88 50 *8 00
Lump . . . *878 *8 28

a




