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Ispanijos gyventojai nusikrato socialistais
PRANCOZUA PLANUOJA DAR

I

Sveikiname gerbiamąjį svečią

DAUGIAU GINKLUOTIS
Anglija suskanta gelbėti 

Palestinos arabams

PARYŽIUJE SUIMTAS AMERI 
KIETIS ŠNIPAS

ISPANIJOJ BUS PANEIG
TI PRIEŠBAŽNYTINIAI 

'{STATYMAI

PRANCŪZIJA DAUGIAU 
GINKLUOSIS

----------- • PARYŽIUS, gr
MADRIDAS, gr. 20. — Is-j cūzijos parlamente svarstomas 

panijos parlamente katalikų planas, kad Prancūzijai yra 
ir kitų dešiniųjų atstovų va r- reikalinga dar daugiau gink- 
du kalbėdamas jų vadas Josejuotis.
Maria G ii Robles pateikė nau 
jai premjero A. Lerrouxo vy- 
riausvbei sąlvgas, tik kurio-

! Į PRIEŠ ŽYDUS STUDEN
TUS

BULLITT STATYS AMBA
SADĄ

svetimšaliais. Kitaip gi, jie 
negaus reikalingo mokslo laip 
su i o.

sijos švietimo ministeris pas- 
kelbė, kad tie žydai studentai, 
kurie eina medicinos mokslą 

, ir nori gauti diplomus, priva
lo pirmiau išsižadėti Vokieti
jos pilietybės, t y. 'turi virsti

VARŠUVOS LAIKRAŠTIS APIE BADO
PAVOJŲ VILNIUJE

mis remiantis ši, ar kuri kita 
respublikoniška, vyriausybė, tu 
rėš parlamento daugumos pa-

Tai būtu tinkamiausias Vo
kietijai atsakymas i jos gink
lavimosi grasinimus, 
kia tautininkai.

paroj

Didžiai gerb. KUN. J. J. JAKAITIS, 
M. 1. C.. Marijonų kongregacijos Amerikos 
provincijos vadas t provincijolas), kurs va
kar vakarą iš rytinių valstybių atvyko (’hi- 
cagon.

syti visus priesbažnytinius st-

Nei premjeras ('hautemps, į
nei karo ministeris Daladier . ANGLIKONŲ ATVERTI- PRAILGINA NRA TVARKĄ 
nesipriešina ginklavimosi pla- MA1 KATALIKYBĖN ANG- ---------—
nu i.

MASKVA, gr. 20. — J. V. 
ambasadorius sovietams, W. 
C. Bullitt, visam mieste nera
do tinkamųjų ambasadai na
mų ir nusprendė statyti amba
sadą.

Bullitt tomis dienomis grįš 
j i Ameriką, kur suorganizuos 
j ambasadai štabą ir po to at
gal sugrįš.

KAUNAS (per paštą). — 
Pereitą lapkričio mėnesi Ga- 
zeta \Varszawska atspauzdino 
aliarmuojanti savo korespon
dento Vilniuje pranešimą apie 
bado šmėklą Vilniaus krašte. 
Sako, Vilniuje pastaruoju lai
ku pasireiškęs labai nuosta
bus reiškinys, /Vilniaus preky
vietėse pritrūko bulvių, d ry
šium su tuo smarkiai pakilo 
bulvėms kainos.

yra dar didesnės. Be to, ten 
parduodamos iš kitur atvežtos 
bulvės.

Ši bulvių stoka pranašauja 
labai sunkią žiemą, kuri su 
savimi atves i šiaudinę kaimie 
čių pastoge baisų svečią -— ba

Bulvių ir kitų produktų sto
ka išaiškinama nepaprastai ne 

I pavykusiu derliaus nuvahunu.
Minėtas laikraštis pareiškia, 

kad dabar yra laikas pagalvo-
Pasirodoj kad Vilniaus kraš t i apie šelpimo organizavimą, 

to miesteliuose bulvių kainos,nes paskui gali būti per vėlu.

CHICAGOJ PANAIKINTA PIENO 
KAINOS SUTARTIS

giamasis susirinkimas be gy
ventojų daugumos atsiklausi-' 
mo viską, dirbo. Jis pagamino, 
priešingą krašto gyventojų dv 
ašiai konstituciją ir toli kilo-Į 
gesnius Įstatymus. Tokiu būdu

Karo miąsitefris par< 
tad Prancūzija ir ši 

<lion nebijo jokių
i Čia laukiamas

LIJOJ IR VALIJOJ

LONDONAS, gr.

rotorius Sir John

atvykstant 
reikalų 
Simon.

20. — Ne- 
A ugi i jos 

metraštis.

AVASHING.TON, gr. 21. — 
Prezidento Roosevelto kitados 

visoms 
bai-

MIRĖ TIBETO DALAI 
LAMA

ANGLIJA GELBSTI 
ARABAMS

JERUZALĖ, gr.

kataliku oficialus
Jame rasis pranešimas, kad 

į pereitais metais katalikybei! 
atvertimų Anglijoj ir Valijoj 
Ims toks skaičius, koks yra 
buvęs 1928 metais. O šiais pas
taraisiais buvo 12,372 asmenų.

a alų aukomis. Šiandien gi gy-, ]<aro metu padarė didelę klai- 
\eiliojai paieiskia sa\o valią, ,(į.^ pažadėjusi Palestinoje at
sako nusistatymą ir jų valia gaivinti žydams valstybę.
turi būt pildoma, nepaisant «to, . - , .7 . v1 1 Zvdų is viso pasaulio pludi-

vvriausy- ■ . V, , .. ...• imas i Palestiną pakirto ara
bams būti. Žydai išpirko daug 
arabų žemės. Bežemiai arabai

kas stovėtų krašto 
bės priešaky, Gyventojų Jau- ' 
guma nieku būdu nekovoja

riausybės nusistatymą. prieš

kad jo A’Ąiiausjbė piisitai- j Anglija tad nusprendė patai 
kins gyventojų daugumos va-^yti t!) savo klaidi} Iinasi pl,ie 

! monių iš naujo arabus Įgyven
dinti žemėje. Ir tuo reikalu 
jau dirbama.

Po to parlamentas balsu 
dauguma reiškė pasitikėjimo 
nauja vyriausybe. Kairieji at
stovai susilaikė mm triukšmo. KALB, III., gr. 20. —

Anglijoj ir \ alijoj 1JM2 m. 
buvo apie 2,244,580 katalikų.

paskelbto bendrojo 
pramonėms kodo laikas 
gias šio gruodžio mėn. 31

Vakar tad prezidentas 
kelbė atsiliepimą i visus 

'atskirais kodais neįimtus dari) 
'davius, kad jie dar-keturis mė 
nesiūs laikytųsi minėto bend
rojo kodo, kad ir toliau dides
niam bedarbių skaičiui duotų 
darbo.

paš
tuos

LONDONAS, gr. 20. — Ti
beto mieste Lliasa mirė Azi
jos budistų vyriausias dvasiš
kis žinomas dalai lama.

Daily Mail korespondentas 
i iš Bengalio praneša, kad būk 
miręs lama buvo nunuodytas.

Žemės ūkio departamento į NUŽUDYTAS INDIANOS
! sekretorius Wallace atšaukei POLlCMONAS
Chicagos ir apylinkių pieno 
pardavimo sutartį (kodą), i
kaipo nepasisekusią. Atšauki
mas Įsigalios ateinančio sau
sio mėn. 1 d.

Tokiu būdu
pialaimejo. Reikia lankti larp.prjej pasiduosiant jis nužudė 

|pieno kompanijų kompetieijos,| vieną po]ieniont.k 
(pigesnio pieno.

DIDELIŲ ŠEIMŲ MOTINOS

SUIMTAS AMERIKIETIS 
ŠNIPAS

SUDARYTAS NAUJAS 
BOARDAS

. NUTRAUKTAS KARAS . 
GRAN ČAKO SRITY

Trys plėlikai 
vietos banką. 
2,000 dolerių.

apie

tvėrė
1 siąją 

pieno trustasjjos

INSULLIS, JAUNESNYSIS, 
TRAUKIAMAS TIESON

Miestely Paris, Ind., netoli 
Terre Dante, Ind., policija nu- 

J. Dillingerio paspruku- 
iš kalėjimo kalinių gau
na ri — E'ddie Shouse.

Shouse automobily rasta 
dar ir dvi moterys. Paskiau 
'suimtas dar kitas gaujos na- 
Tys — Miller.

WASHINGTON, gr. 20. — 
Prez. Rooseveltas sudarė dar 
vieną krašto boardą, kuriam 
pavedama sukoordinuoti visas

yra j kitas vienatas, dirbančias pra- 
' menės gaivinimo darbą.

ROMA, gr. 20. — Italijos 
vyriausybė pa gerbia didelių 
šeimų motinas. Premjeras Mu 
ssolinis priėmė 92 motinas, 
kurios, bendrai ėmus, turi 1,- 
288 vaikus. Šios motinos lai
mėjo didelių šeimų konteste.

Lake apskrities “grand ju- 
ry” apkaltino S. Insullio sū
nų ir kitus šešis buvusius ir 
šiandien esančius Northern i
Indiana Public Service f'o. 
viršininkus už padarytas Įvai
rias suktybes ir kompanijos 
fondų eikvojimus.

PALEIDO 15 “AL1MO-
NINKŲ”

teisėjas 
Kalėdų 
“alimo- 
nemoka

REFORMOS LORDŲ 
RŪMUOSE

' MONTEVI DEC), Irugvajus, 
gr. 20. — Panamerikoniška 
konferencija gavo tikrų žinių, 
kad Paragvajaus karas su Bo
livija nutrauktas Gran 
srity ir abi. respublikos 
duoda arbitražui.

VOKIETIJA PADVIGU
BINS PRŪSIJOS GYVEN

TOJŲ SKAIČIŲ

PARYŽIUS, gr. 21. — Poli
cija suėmė amerikieti šnipą 
Robertą Switz, 28 m. ainž., ir 
jo žmoną. Switz sakosi 
gimęs J. Valstybėse, bet 
Kanados pilietis.

Policija pas jį radusi Įtaria
mus militarinio pobūdžio do- PRIEŠ DIDESNIUS MOKĖS 
kumentus ir 19,Q9O frankų, l
Pas jo žmona rasta 12,000 Į
frankų. ‘ AVASHINGTON, gr. 20. -

Be to, areštuota dar keletas Pramoninkai ir visi kiti Įmo- 
kitų įtariamų šnipų. Kiti kaž-į ninkai sutaria bendromis je-

' kur pasprukę. gomis pasipriešinti sumany
mui, kad didinti mokesčius už 
pajamas.

ČIUS

LONDONAS, gr. 20. — Lor
dų rūmai palys svarsto apie 
reikalingumą šiuose rūmuose 
Įvesti reformas. Bus suma
žintas narių skaičius nuo 374 
iki 300.

NUIMAMI PIRŠTŲ 
ANTSPAUDAI

Plėšikų išplėštų 96 dėžučių 
uždarytam Unity Trust and 
Savings banke savininkai pa
saukti įrekorduoti savo rankų 
pirštų antspaudus. 

' Policija imasi tos 
nes, kad susekti plėšikus.

i Vyriausiojo teismo 
Desort iš kalėjimo 
šventėms paleido 15 
ninku,” ty. tų, kurio
savo pasimetilsioms žmonoms 

i išlaikymo (alimonijos).

Teisėjas visiems palinkėjo 
linksmų Kalėdą ir Įsakė sau
sio mėnesi grįžti atgal teis- 

j’man, o paskui gal ir kalėji- 
Iman, jei nebus išmokėtos jų 
! užtrauktos “alimonijos.”

priemo-' ________________________

pasi

VARŠUVOJ PUOLAMI 
ŽYDAI

PLANUOJA NUSIKELTI Į 
LONDONĄ

žmonių.
Ta proga tilžiškiai lietuviai 

su baime prisimena, kad Vo
kietijoje dabar yra paskirta 10 
milijonu markių naujakuriams

ŽUVO 12 DARBININKŲ

Rytprūsių lietu-
susirūpinę, kad''kolonistams padėti Įsikurti že

mės ūkyje, ir kad ateinanti pa- 'ninku sulūžns keltuvui ir nu 
vasari ypatingai daug vokie- ‘garinėjus gilion kasyklos sky 
čių kolonistų gaus žemes.

i Vokietijos žemės ūkio minis-

TILŽĖ. - 
viai rimtai 
jų tarpai! grūste prigrūs vo
kiečių kolonistų iš Vokietijos 
gilumos. Juos baugina dr. Nie
ko šiomis dienomis viename > 
nacionalsocialistų susirinkime! toris Daree yra Įsakęs jau da- 
Tilžėje pasakyti žodžiai, kad bar ruošti tų naujakurių tro- 
kolonizacija dabai- yra geriau- besiu statybai miško niedžia- 
sias vaistas vokiečiu 'tautos gą, o vokiečių kolonizacijos 
kūnui ir sielai išgs’dyti, ir kad bankui įsakyta tuojau pat pra-

ATĖNAI, gr. 20. — S. In- 
’sullis planuoja nusikelti i Lon 
doną ir ten apsigyventi, jei 
Graikija juo nusikrato.

30 PARŲ UŽ VOGIMĄ 
BAŽNYČIOJE

Anthony Semk u s, 62 m. am
žiaus, teismo nubaustas 30 pa
rų kalėti. Jis pripažintas kal
tu už vienos moteriškės pinigi
nės pavogimą Šv. Jurgio baž
nyčioje, Bridgeporte.

Pinigų vertė 
mainyba

NEW YORK, gr. 21. — Nau 
jam auksui kaina nepakeista. 
Vakar amerikoniško dolerio 
vertė mainyboje pasirodė kiek 
stiprėlesnė.

Vakarykščias pinigii kursas.-
Anglų svaras $5.09
Kanados doleris 1.00
Prancūzų frankas .06
Italų liras .08
Be'lgij belgas .21
Vokiečių markė .37
Šveicarą frankas .30

JOHANNEISBURG, P. Af- 
rika, gr. 20. - žuvo 12 darbi-'. pR0H,B|c|J0S AUKOg 

I 

!’ Proliibicijos laikotarpiu — 
per 14 metų — žiemiu Illinois 
valstybės distrikte apie 15,000 
žmonių nubausta kalėti viso 
1,500 metų, be to, apie du mili 
jonus dol. pabauda už prolii- 
bieijos peržengimą.

Tą patį laikotarpį apie 6,000 
j patalpų buvo uždaryta ir tuo kė prakalbą 
įbūdu nuostolių padaryta apie ; uniją viršininkų vaišėse — Pal 
1 5 milijonai dol. mėr rūmuose.

lėn.

AUSTRIJOS ADVOKATAI 
PRIEŠ ŽYDUS

Cooko apskrities iždininkas 
praneša, kad per pereitus dvy 
likę mėnesių apskrity surinkta 
214,051,274 dol. bėgamųjų ir 

; užtrauktų mokesčių ir neturi
ma ižde pinigų.

VIENA, Austrija, gr. 20.— 
Austrijos advokatai organi- 

arijų advokatų” są- 
Įmestos Ii sutilpti po 40 žmonių hekta- namuose žemės sklypuose Įsi- jungon, kadi tuo būdu atsis-

re, kur dabar gyvena po 20 kurti reikalingus pinigus. kirti nuo žydų advokatų.

VARŠUVA* gr. 20. — Len
kų tautiškoji jaunimo priešse- 
mitinė org-ja pakilo veikti 
prieš žydus. Imta pulti žydu
parduotuvės, daug langų išdau .Vokietijos rytuose lengvai ga- dėti išmokėti kolonistams gan zuojasi 
žyla, kai kur į vidų 
dvokiančiu dujų bombos.

Darbo departamento* sekre- ORO STOVIS 
tore Perkins vakar vakarą sa

gei ežinkelin inkų CHICAGO IR APYLINK.
— Šiandien iš dalies debe- 

' suota ir šalčiau.

1

1
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“DRAUGAS”
Išeina kasdien, fšskyrus sekmadienius

PRENUMERATOS KAINA: Metams — $6.00, Pu
sei metų — $3.50; Trims mėnesiams — $2.00; Vienam 
mėnesiui — 75c. Europoje — Metams $7.00; Pusei me
tų — $4,-00. Kopija .08c.

Skelbimų kainos prisiunči'arnos pareikalavus.
Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrą

žina, jei neprašoma tai padaryti ir nepn’siunčiama tam 
tiksiui pašto ženklų.

Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 12:00 vai. 
kasdien.

“DRAUGAS”
LITU (JANIAM DAILY EB1END

Publisned Daily, Except Sunday.
SUBSCR1UT1ONS: One Year — $6.00; Six Months 

— $3.50; 'ihree Months — $2.00; One Monih — 75c. 
Europe — One Year — $7.00; Six Months — $4.00; 
Copy — .03c.

Advertising in “DRAUGAS” brings best results.
Advertising rates on appiication.

“DRALGAiS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago

DIENOS KLAUSIMAI |

ŠEIMYNOS NESUTIKIMAI

Šių dienų laikraščiai pilni aprašymais 
nesutikimų šeimynose, iš to paeinančių sau- 
žudysčių ir žmogžudysčių. Persiskyrimai (di- 
vorsai) pasidarė visai paprastu dalyku. Vai
kai prieš tėvus kelia ranką, tėvai vis mažiau 
dėmesio i dvasini vaikų auklėjimą bekrei
pia. Piktinantieji teatrai, laisvamaniškoji 
spauda, girtybė šeimynų nesutikimus dar la
biau padidina. Dėl to netenka stebėtis, jei : 
Katalikų Bažnyčios valdžia rimtai susirūpi
no šeimos likimu ir jaunimo auklėjimo rei
kalais. Taip yra ne tik šiame krašte, bet 
beveik visur pasaulyje, neišskiriant nė Lie- < 
tuvos.

St. Mz. “Šaltinyje” apie šeimynos nesu
tikimus taip rašo:

Švedų karalius Karolis XII per vieną 
puotą Įsigėręs įžeidė savo motiną. Artimiau
sią dieną paėmė jis pilną taurę vyno, nuėjo 
pas motiną ir tarė jai: “Motina, dovanok 
man už vakarykštį įžeidimą. Į tavo sveikatą 
geriu šitą taurę vyno. Šita taurė, kurią aš 
geriu, bus paskutinė”. Karalius pasižadėji- , 
mą išlaikė. Jis savo gyvenime ne tik vyno 
negėrė, bet ir kitokių svaiginamų gėrimų. 1 
Tuo jis norėjo atpirkti savo motinos įžeidi—j 
mą.

Tai kas atsitiko švedų karališkoj šeimo
je, tas atsitinka kiekvienoje, kad ir papras
čiausioje šeimoje, ir dažniausiai tie sunku
mai pasitaiko tarp tėvų ir vaikų. Bet labai 
retai tie įvykiai iš vaikų pusės būna taip 
gražiai sutvarkomi, kaip švedų karaliaus Ka
rolio.

Šiandien dažnai girdimas senesniųjų nu
siskundimas :

— Tai kokių laikų susilaukėme! Būdavo, 
kai mes augome, tėvų valia — dalykas šve
ntas. O dabar... Paklausi, — pervers širdį 
lyg peiliu... Štai tau paguoda senatvėje... — 
Ir nurieda dvi skausmo ašaros per gyvenimo 
vargo išvagotus skruostus.

Visi artimai jaučiame tą didžią šių laikų 
nelaimę. Kasdien ir kasdien jau retėja šei
mos, kuriose dar ruseno glaudus susiklausy
mas, šeimos židinio šiluma ir dori papročiai.

Niekas žmogaus nepadaro tiek nelaimin
gu, kaip jo šeimos pakrikimas. Jei žmogų

dar šildo religinė šiluma ir vilties gaivini- i 
mas, tą viską panaudoja amžinybei, lengviau ! 
galima perkąsti, bet jei to nėra, tai jau iš 1 
esmės sunkias paskutines gyveninio dienas* 
padaro labai skaudžias. Nors ir gyventum vi
so ko stokodamas, bet jei žydi šeimoje mei
lė, būsi visu kuo patenkintas ir — lyg atra
dęs antrą jaukesnę tėvynę.

Šeimos pakrikimo priežasčių y^a daug, i 
Pamatinė — nutolimas nuo religijos. Jei ne
skiepysi giliai į jaunųjų širdis Dievo reika
lavimų ir pažadų, jo ketvirtoje įsakymo, vel
tui naujųjų auklėtojų pastangos panaudoti 
žmoniškumo dėsnius.

Kita priežastis — svaigulingas jaunųjų 
veržimasis į naujumą, į vadinamą laisvę, ne 
atodairos niekinant visą, kas senųjų buvo da- 
rodoma, žinoma, neišskiriant nei jų pačių.

Nekatalikiškos mokyklos, blogos spau
dos, civilinės metrikacijos įtaka, be abejo, 
taip pat labai ardo šeimas.

Iš kitos pusės — senieji dažnai atkak
liai laikosi senųjų papročių. Jiems nesupran
tamos jaunųjų mintys, jų organizacijos, pa
mėgimas sporto, pasilinksminimai ir kit.

Kai jaunieji jiems, vietoj išaikinimo ir 
mandagaus atsiklausimo, meta paniekinamą 
priekaištą dėl jų senoviškumo, tai ir jie pra
deda laikytis stipriau savo rėžimo. Senesnio- i, ., i v . ,v........................  . .. | vintą, kieta duona gera‘yra irji. karta dažnai džiaugiasi ir pritaria naujie-1. 1 . \ . .

.v. . . ... , . 'dantim pagraužti ir skilviui■yvenimo reiškiniams, tik tas jaunųjų • . ....lengviau ją pervirškmti; gi 
minkšta, kaip tešla, ta pati 

! duona — nenaudinga nei dan- 
Itim, nei skilviui. Be to. jeigu

SVEIKATOS SKYRIUS
Šį skyrių tvarko ir prižiūri 

Amerikos Lietuvių Daktarų Draugija

KĄ VALGYTI?

Arba dietos įtaka žmogaus 
sveikatai

D r. A. Petriką, 
Brooklyn, N. Y.

(Tąsa)

vartojimo visokių koncentruo
tų bei brangių valgių. Žinoma, 
negalima sakyti, kad visi brau 
gūs valgiai yra prasti, o visi 

j pigūs, geri. Tai būtų ne tiesa. 
Bet daugely atvejų taip yra. 
Pavyzdžiui, brangus “stoi
kas”, raumenų rėžinys, yra 

'kur kas prastesnis maistas, 
prie negu kepsnys, smegenys, inks- 

smegenys (ma-
Dabar mes prieiname

klausimo, ką valgyti? Svarbu taį ar ]<auių
žinoti taipgi, kokioj formoj ta-' rrow)t Juoda, rupi čielo ru
sai maistas yra labiausiai pa- gį0 ar kviečio duona yra pi- 
geidaujamas, nes toji pati mai-gesnė? negu išdabintas, saikiu

gražiai atrodąs ir bran
gus ypragas. Rudasis cukrus

. . • valgyti ir lengvesnioyra pigesnis ir geresnis, negu ■. . .
k u • i v . i 1 o gerai visa <taibaltasai cukrus. Daržovių vai-1; ° 
gis bus pigesnis ir geresnis, 
negu, sakvsini, koksai nors

ČEMPIJONAI 4 - H KLUBO

Per gyvulių parodą Cliicagoj, prez. Roosevelto dovanas 
laimėjo MĄTeeter iš Granada, Minu., ir Lillian Murphy iš 
Bremen, Ind. Pirmasis pasižymėjo kalakutų auginime, pas
taroji namų ūkio ruošoj.

sto medžiaga gali būti įvairi-o- ųas 
se formose, kurios ne vienodai 
reaguoja į kūno padėtį. Pavyz 
džiui galima pąbnti visiem ge
rai žinama /mūsų kasdieninę 
duoną. Ji gali būti kaip kada 
naudinga maistui, o kaip kada 
ir visai nenaudinga. Padžio- brangus ir maistui netikęs. 

Juo paprastesnis valgis, bile 
tiktai jisai yra švarus, švie
žias, natūralūs, nesugadintas 
— yra kur kas geresnis, negu 
brangus, komplikuotas, suga
dintas. Persivalgymas taip

'ta duona suvilgyta kokiais ric- paf žalingai atsiliepia į kūno
balais, ji yra net kenksminga,
nes skilvys negali jos suvirš- 

ikinti. Tą pati galima pasaky- 
Štai dėl ko Kristus savo gyvenimu ir!^ !lL‘-

■savo skelbiamuoju mokslu tiek d 
apie gražų šeimos lizdą. Bet, deja, daugelis 
alkanų pražūtingų rankų tyliai tiesiasi šei
mas užgrobti, pasisavinti ir 
savo tikslams. O tik stiprios 
doros šeimos ugdo tautose darbingumą, pa-;1- 
siaukojimą ir , tikrąją meilę. I kenksminga.

Šeimoms palaikyti dvasiškai 
gyvenime ir jas išgelbėti gali tik katalikiška ’ginusieji valgiai yra geriausi, 
mokykla, katalikiškas ir rūpestingas jauni- kartais jie yra prasčiausi. Tu toli, negu tas, kuris užsidaręs 
mo auklėjimas, katalikiškos organizacijos ir- Ii turčiai, kurie turi pakanka- 
tvirtas, neardomas, į sakramento garbę pa- iųai pinigų, o mažai proto; ku 
keltas moterystės ryšys.

siems g, 
svaigulingas kraštutinumas juos kitaip nu
teikia.

Šeimų tvarkingumas ir drausmė gyveni
me yra ^didelė jėga. Negyvenę jaukioje šei- L 
moj ir nejautę jos globojamos šilumos, dau
gelis būva abejingi visam kam, negailestin- ' 
gi artimui, ir tas nuolatinis jų nuo mažens 
rūpestis savimi išugdo juos savanaudžiais.

TEN, KUB BUVO LIEJAMAS 
ŽEMAIČIU KRAUJAS™

(Tęsinys)
Karbauskas Antanas, iš Paežerių kai

mo, 60 metų, smarkiai sumuštas ir labai 
plaktas, nuo to nustojęs kalbėti ir šian
dien niekas su juo susikalbėti negali, tik 
artihiii'ji šeimynos nariai kiek jį supranta.

Kazakauskas, smarkiai nukentėjęs, 
gyvas invalidas, sulaužytos kojos ir da
bar silpnai tepa vaikščioja.

Leleikienė Benigna., jai kazokas taip 
kirto bizūnu per galvą, kad pisė kasos 
nukrito žemėn, ir dabar dar galvoje yra 
duobė.

Majauskas Stasys, iŠ Vileikių kai
mo, gavo 25 bizūnus, sėdėjo Vilniuje ka
lėjime.

Mažrimas Kazys, bizūnu perskėlė gal
vą, ir dabar turi žymę per galvą, toje 
vietoje plaukai nebeauga.

Miečait5, apie 70 metų, smarkiai su

Į bavietėse, geriau tada mažiau 
valgio, 

sukramtyti, 
negu kad pusčieliais kąsniais 
prikimšti pilvą. Toksai skubus 
valgymas tik skilvį sugadina. 
Gerai sukramtyto maisto ma
žesnis saikas atneš daugiau 1 naudos, negu pusčieliai suryto 
kad ir didelis saikas. Be to, 
kramtymas duoda progą dan
tim bei dėsliom išsimankšty- 

'ti, kas jiem eina į sveikatą. 
Perdaug pailsusiam taip pal 
negera ūmai valgyti; geriau 

, ... -v biskį pasilsėt, o jau tada valtį reikia tiek, kiek įsne-• - 1 ’ d
į ša jo kišenius ir pilvas sutal- 
įpina, tokiam vėliau prisieina r A’algant nereikia maišyti 

'viską į krūvą; geriau yra pa
valgyti iki sočiai vienos rūšies

■ maisto, o ne kelių. Kitu kar
tu galima valgyti kitos rūšies

I maistą. Jeigu, pav., kas valgo 
kuriam kartu mėsą, bulves, duoną,

i sviestą, dai’žoves, pieną, sūrį 
sveikame Nereikia manyti, kad brau- tinti tyrame ore, tas gali tlau-;ir didintus pyragus 

giau ir sunkesnio Valgio suvar

laug kalbėjo PerkeP^0S ar virtos mėsos ga- 'gailėtis, kada įsigyja d 
balėlį galima suvalgyti su nau-’ |<a vidurių nemalimą ir suar- 

mėsą 'ūo sau sveikatą. Moderacija,' 
viso- saikas visuomet yra geriau-r jas panaudoti Pel'^ePlb sudaryti su

patvarios ir kiais riebalais dažiiiiais
tampa ne tik nenaudinga, bet Ąįaį fiziniai dirba.

I tenlųl pakankamai išsimankš- j

sti mitybos kanalui. Bever- 
dant tūlos daržovės susigadi
na, nes iš jų išsisunkia mine
ralinės druskos ir vitaminai. 
Todėl tokias daržoves, kurias 
reikia virti, reikia stengtis su 

j taisyti su sriuba, kad vanduo, 
įkuriame jos virė, nenusiinestų.
Gerti kiek galint daugiau žalio 
vandens, bent po du stiklu 
prieš kiekvieną valgį. Beval
gant negerai yra gerti vande
nį, bet prieš valgį bent pusę 
valandos. Šaltame ore gerti 
vandenį pašildytą, tik ne virin
tą.

Mėsos valgyti kartą į dieną 
ir tai ne visą svarą ar du, bet 
tik ketvirtą dalį svaro. Liau-

geriau valgyti, negu raume
nys. Reikia žiūrėti, kad niėsa 
nebūtų susenusi ar sugedusi; 
geriau jos mažiau valgyti, o 
gefesnę pasirinkti. Vengti sū-

- negali Jytos ir rūkytos mėsos. Nerei- 
o gero iš tokio mi- ];įa j;l sugavint perilgu kepi-tikėtis niek

’Šinio, nors atskirai paėmus — 
kiekvienas jų gali būti geras 
maistas. Juo mažiau sumaišy
si įvairias maisto rūšis, tuo 

r bus skilviui lengviau tasai 
į maistas suvirškinti.
i Niekuomet nereikia pasivy- 

11U0 i dėti daržovių ir vaisių; valgy- 
0 110 I ti visokias valgomas žoles bei

! augmenis. Nebijoti ašakoto, 
nuolatinio ko, kaip kad kartais būna dar rupaus maisto, nes tai pagelb-

per dieną sėdėdamas rankom

rie mano, kad svarbiausias žino 
gaus tikslas pasauly, tai pri
kimšimas skilvio per ne mie- ■ 
rą kuobrangiausiais valgiais

Prieš porą dienų Chieagoje nusižudė jau-,ir gėrimais, dažniausia suga
ną lietuvaitė. Laikraščiai apie tai daug rašo, dina sau sveikatą, ar net gyvo- į <

jos atvaizdą įdėjo. Bet, jaunime, mūsų tauta nimą sutrumpina, tik dėlei per persivalgius. Jeigu maža lai-| 
nenori, kad tokiu būdu tu ją garsintum. Kiek
vienas lietuvio kriminališkas žygis, saužudy- 
stė ar kitas koks nežmoniškas, negražus pasi
elgimas visai mūsų tautai daro gėdą. Lietu
viai, saugokime savo jaunimą geriau negu 
savo akį, rūpirikimės juo ir auklėkinie ka
talikiškoje ir tautiškoje dvasioje.

PASTABĖLĖS

tik tiek, kiek norime ir kada 
norime, o ne tiek, kiek yra ar 
todėl, kad jau laikas valgyti. 
Geriau yra atsitraukti 
stalo 'biskį nedavalgius,

sivalgimo ir dėl

mu. Maišyta dieta žmogaus or 
ganizniui yra geresnė, negu 

į vienos mėsos, ar vienų augine 
' nų, nors ir bile kuria viena jų, 
kaip praktika parodė, galima 

'gyventi. Nereikia užmiršti, 
! jog pienas yra vienas geriau
sių maisto medžiagų ir jo rei
kia kuodaugiausiai gerti. Ge
riausias pienas tai žalias pie
nas, nevirintas ar kaitintas.

naši ir turėtų surasti kelius, kuriais einant 
būt galima apsisaugoti nuo tokių įvykių, ku
rie teršia miesto vardą ir demoralizuoja jau
nimą.

Chicagos politikieriai pradėjo šaudytis su 
policijantais ir pasirodo esą geri “strelčiai”. I 
Kultūringoji visuomenė vis dėlto tuo pikti-.Kultūringoji visuomenė vis dėlto tuo

# * •*
Komunistų laikraščiai visa gerkle šau

kia protestuoti prieš tai, kad Vokietijos so- 
cial-fašistai nuteisė mirties bausme kelis ko
munistus. Bet kodėl jie nekviečia protestuoti

prieš Rusijos bolševikus, kurie milijonus 
žmonių yra išžudę ir dabar milijonus ukrai
niečių badu marina.

* * •
Hitleris uždavė mirtiną smūgį Vokieti

jos demokratijai, panaikindamas visokius va
li liniukų rinkimus. Ar neateis laikas, kada 
tas social-fašisto žygis neskaniai atsirūgs ne 
tik fašistam, bet visam kraštui.

Atminkime kad rūpinimasis 
gera spauda ir platinimas jos 
yra vienas iš geriausių darbų. 
Tik visas savo pareigas, ypač 
spaudos atžvilgiu, atlikdami 

i pasieksime ir sielos išganymą.

SKAITYKITE IR PLATIN 
KITĘ “DRAUGĄ”

mušta, tebegyvena.
Mikulskis Jonas, 65 metų, didelio Il

gio vyras, nors ir smarkiai muštas, bet 
pavykę jam pro uredninko jiažastį prasl- 
spraūsti ir pabėgti. Jo žmona, Mikulskie
nė Agota, nešė kovai plytas.

Mišeikis, plaktas pats pirmas prie 
valsčiaus.

Orvidisnė, 6 savaites sėdėjo Tauragės 
kalėjime, jos vyras smarkiai sumuštas nuo 
žaizdų mirė.

Ozbinienė Tekle, tais laikais buvo 15 
metų, visas kūnas buvo subadytas, ir da
bar kūne aiškios buvusių žaizdų žymės.

Petkevičius, nors ir mušė, bet per 
kailinius nejuto, galvos nepasiekė.

Pilitauskienė, sumušta tris savaites 
gulėjo lovoje.

Rimgaila Jonas, smarkiai sumuštas, 
gebėdamas!* plaukė per Kražantę.

Rimgaila Juozas, gavo 45 bizūnus, ėjo 
ropom, taip buvo sumuštas.

Rimkus Jonas, plaktas prie valsčiaus 
pats paskutinis, ga^-ęs 50 bizūnų ir dar 5 
už neramumą plakant.

Steponkaitė Agota, paimta iŠ narnų ir 
sėdėjo metus kalėjime Raseiniuose* Kau
ne ir Vilniuje.

Stonys Jonas, iš Kalvių kaimo, 80 
metų senelis, labai, smarkiai kazokų su
muštas ir sužeistas, kailiniai buvo visai 
sukapoti, prie valsčiaus gavo 50 bizūnų, 

| vėliau pasislėpęs 2 dienas tvarte mėšluo
se apsikasęs gulėjo.

Stulginskis Ezakielis, 70 metų, spra
gilu nugalėjęs 6 kazokus ir pats iš nelai
mės išsisukęs. Teisme Vilniuje dalyvavo 
kaip liudininkas. “Jei kazokai būtų ne
turėję pikių, bet tik bizūnus, mes būtume 
juos nugalėję”. “Jei kurio nepavijom, 
tam pagaliu ar plyta iš tolo leidom”.

Šimkienė, tuomet buvo 10 metų, iš
mušė akį, ir dabar be akies gyvena.

Urbonas Adomas, 60 metų, buvo plak
tas prie valsčiaus, gavo 30 bizūnų, sėdėjo 
kalėjime Tauragėje.

Vadeikienė Mare, per skerdynes bu
vusi 9 metų mergaitė, bažnyčioje buvo su 

i mama, bizūnu uredninkas galvelę prakir- 
Į to.

Valantienė Ona, smarkiai mušta baž
nyčioje.

Zaleskiai, keturi broliai, visi nuken
tėję.

Zaleskis, per muštynes akies nutekęs 
ir dabar be akies gyvena.

Aukščiau suminėti tebegyvena ir pa
sakoja savo žiaurius atsiminimus ir rodo 
žaizdas. Jie taip pat pasakoja apie kitus 
nukentėjusius, mirusius nuo žaizdų:

Orvidas, nuo žaizdų\ mirė.
Levickis, miręs trečią dieną po nu

plakimo.
Zajauskas, zakristijonas, tais laikais 

pats ir žmona su dukterimi uoliai gynę 
bažnyčią.

Teodora Zajauskaitė, vėliau Moraus- 
kieno, zakristijono duktė, smarkiai gynu
sį Kražių bažnyčią, Vilniuje teista, bet iš
teisinta. Mirusi ir palaidota Kražių ka
pinėse. i

Zdziekauskaito Jadvyga, mirė tuojau 
po sumušimo.

(Pabaiga)

Joninių Papartis
♦ ♦ *

Kelių keliais ne nuo vakar aš einu.
Ne nuo vakar mano dienos jaunyste išėję.
Ir daug aš savųjų jau dainų
Žydriųjų saulėlydžių žemėje pasėjau.

Pavasariai kvatojo žaliuose gojuose.
Ir vakaras visada man rytu juokės.
Ir mano metai gyveno išsijuosę.
Ir naktys saulėtekiuos tuokės.
Slaptingų pasakų posmuose praeitis nusi

leido.
Ir kanklės milžinkapiuos dvasia aidėjo.
Ieškojau tylos nuskaidrinti savąjį veidą;
Ir keliaislūpščiais meldžiausi Kūrėjui.

Pasaulyje gyventi viskas laikina ir pilka.
Ir tūkstančiai kasdien palieka šią žemę.
Kas auksas, sidabras ar šilkas, 
Jei tave iš gyvųjų tarpo jau tremia.

Kelių keliais ne vienas save vis užmiršta.
Ir savojo vardo motinai nepasako.
Ir metuose savuose suklumpa pirštai.
Ir be laiko sugriūva prie tako.

2

2



Ketvirtadienis, grudd. 21, 1933 nRArniš

PITTSBURGH’O LIETUVIŲ ŽINIOS
REDAKCIJOS A D R E S A S : 

Pittsburgh’o Lietuvių Žinios 
P. O. Box 542, Bridgeville, Pa.

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

Telephone Hemlock 2204

mus arčiau prie savęs. Jo šir
dis mažytė, bet Jis pagamino 
ten vietą visiems, kurie tik ją 
myli.

Kaip gražios, kaip laimin
gos Kalėdos bus tiems, kurie 
atlankys Kūdikėli Jėzų Betlė- 
juje. F.

■ kykbĮ link. Tai mūsų išgany- ma ir algos seserims ir kitie-
i Sveikiname savo skaitytojus, mas’ ^a^ musil viltis ir ateitis.' ms apsimokama, kas šiandie- 
j bendradarbius ir vienminčiusj Zingeidu, ką mano musų d i- ną yra didelė retenybe. Svar- 
susilaukus Kalėdų švenčių. Te,ParaPkių vadai ir žmo- biausiu įplaukų šaltiniu yra

BRIDGEViLLE, PA.

ŠVENTOS KALĖDOS GIMĖ KRISTUS DIEVAS
Gimė Kristus, Dievs galybių, 

Bet, kaip vargingai!
‘Garbė Dievui ant aukštybių’ 

Gieda Angelai.

Šv. Kalėdos — tai Viešpa
ties Jėzaus Užgimimo Šventė. 
Ši brangi Šventė tikrai pripil
do kiekvieno geros valios kri
kščionio, ypač kataliko, širdį
nepaprastu džiaugsmu. Nuo Marija, Juozaps prietėvis 
pat V. Jėzaus užgimimo die-j Garbiu Kūdikį; 
uos, prieš 1933 metų, kada 
Viešpaties Angelas tarė pie
menėliams: “Štai aš skelbiu 
jums didį džiaugsmą, koks bus 
visai tautai, kad šiandien jums 
gimė Dovydo mieste Išgany
tojas” (Luk. 2, 10-11), visi 
krikščionys, metas po metų, 
sulaukę šios šventės tartum Eikime ir mes šiandieną 
iš naujo išgirsta tuos pačius 
Angelo žodžius ir visų širdys ■ 
prisipildo tikru patenkinančiu 
džiaugsmu.

Katalikų Bažnyčia, primin
dama mums tąjį džiaugsmą, 
sako: “Linksminkitės ir džiau 
gkitės, Dievuli garbę duoda
mi”.

Ir ištikrųjų yra iš ko džiau
gtis, nes gerai žinome dėlko 
tas Išganytojas užgimė, dėlko 
Jis taip daug savo dieviškos 
meilei? parodė, ir dėlko Jis čia 
tiek laimės atnešė iš dangaus. į

Be Kristaus užgimimo — i

Piemenėliai ir jų avys 
Bėg JĮ garbinti.

Iš Rytų ei n trys Karaliai
Žvaigždes vedami, 

Auksų, myrą ir kodylą.
Jėzui nešdami.

Jėzų garbinti....
Jis palaimins mus kiekvieną - 

Teks pasidžiaugti.
Kun. M. J. Urbonas

EIKIME Į BETLIEJŲ

KĄ TIKĖJIMAS PRIŽADA

Nekantriai buvo laukiamas 
pasaulio Išganytojas prieš po
rą tūkstančių metų, anais su
nkiais visai žmonijai laikais. 
Nemažiau ir dabar yra išsiil
gęs ir reikalingas Kristaus gai. 
vinancios rasos šios žemės va
ldonas. Visiems Įkirėjo klai
dingi obalsiai, materijos die
vinimas, pasišovimas sunaiki- 

jų card parčių tarpan reikėtų!11^ nenv kstam-ias vertybes, 
|)(l* 1 žmogaus sugretinimas su. gy

vuliu, asmehš laimės siekimas 
•per kitų ašaras ir kraujo la

* — _  nūs, kurie nepasirūpino savų visokios pramogos
Dievo Sūnaus gimtoji diena mokyklų Įsikurti. Jiems leng- parties, kuriosna sutraukiama 

va ir patogu, 1 ' 1 i . . . ■'j.i tojus, kokia ateitis. Ar gi mes' 
tik šiai dienai gyvenam? Sve-j: 

Pittsburgh’o Lietuvių Žinių,t,inos ,)annos lfnis greitai už-1 ----
■lies, jei neturėsime savos m o-1 parapijos. Ką darysi šiais su- 
i kyklos, kaip užvėjos. Gal jie ūkiais bedarbės laikais. Kitos 
' inano, kad voltui, kovoti, nes išeities nėra. Tik manding tų- 
į vistiek žūsime amerikonizmo Į’j

nuo visokių, bangose. Gal ir žūsim, bot žū-, Įpint i vieną kitą’ dainos 
nuodėmių; šv. Krikštas užge- kiųic garbingai su ginklu ra-i meno vakarą. Tai būtų dya- 

| sina skaistyklos ugnį ir pa-| nkojo. Saužudystė yra sunki'sinė puota. Nors pelno ir ne- 
i liuosuoja mus nuo pragaro.: nuodėmė. ■
Krikštas suteikia mums naują' 
gyvenimą. Krikštas sužadina 
mumyse gerus darbus, nes, pa
prastai, krikščionys katalikai 
visur pasirodo gerais darbais. 
Krikštas duoda stiprybę išpil
dyti Dievo ir Bažnyčios Įsa
kymus. Kaipo krikščionys ka
talikai, su noru, su nusižemi
nimu, vieni kitiems padėda
mi, gelbėdami; vienybe, ramy
be einame Į amžinąją laimę.: 
O dar svarbiausias dalykas, 
kad apturėti amžinąją laimę, 
mes turime šventus Sakrame
ntus, kurie yra pritaikinti 
prie kiekvieno žmogaus luo
mo, kurie teikia žmogui 
galbos, stiprybės tęsti šio 
šaulio vargingą kelionę, 
tapti amžinai laimingais.

J. V.

gul Betlėjaus žvaigždės

pralinksmina nuliūdusius.* nu
ramina susirūpinusius, sustip
rina svyruojančius.

Redakcija

bei card

va ir patogu, bet ką žada ry-: daug jaunimo savojo ir 
timtaučių. Card parties yra, 
žinoma, geras dalykas. Jų grie 
biasi šiandieną beveik visos 

i šiais su-

sve-

būna apvalytas
RAULAS: — Jonai, kodėl 

aš turiu būti kataliku?
JONAS: — Paulai, nebūk! 

neišmanėlis! Kodėl tu turi bū-: 
ti bedieviu? Kokia tau nauda 
iš bedievybės? Ką ji tau žada? 
Bet svarbiausias dalykas, ką 
ji tau duoda?

RAULAS: — Bedievybė ža
da laisvę.

JONAS: — Kokią laisvę? 
Ar tu skaitai sau laisve, kad 
galėtum gyventi kaip šunelis 
arba arklys? Ne, sveiko proto 
žmogus supranta katalikų ti
kėjimą visiškai kitaip: katali
kų tikėjime žmogus atgimsta 
per šv. Krikštą. Šv. Povilas 
sako: “šv. Krikštas: yra atgi
mimas ir atsinaujinimas Šven
toje Dvasioje, pradžia nuteisi
nimo per ypatingas malones ir 
viltis amžinojo gyvenimo”. 
Šventas Petras didžiame Įsi
karščiavime sušuko i žmonos: 
“Darykite atgailą, ir tegul 
apsikrikštija kiekvienas iš jū
sų vardan Jėzaus Kristaus dū
liai atleidimo jūsų nusidėjimų 

. .r gausite Šventosios Dvasios 
I dovanas” (Ap. Drh. II, 38). 
I Šv. Jonas, aprašydamas Jė
zaus darbus, aiškiai vartoja 
paties Jėzaus Kristaus kalbą, 
kuris pasakė: “Tštiesų, ištie- 
sų sakau tau, jei kas neatgim- 
tų iš vandens ir iš Šventosios 
Dvasios, negali Įeiti Į Dievo 
Karalystę” (Jon. III, 5).

Per šv. Krikštą ateina Šve
ntoji Dvasia. Į žmogų ir pada
ro jame sau gyvenimą. Tuo 
pačiu sykiu žmogus tampa 

(Dievo kūdikiu ir dangaus pa
veldėtoju. Pats Dievas Tėvas 
apsirenka amžinu dalyviu da
ngaus linksmybių ir gerybių.

Per šv. Krikštą žmogus pa
lieka panašus i izraelitus, ku
rie išeidami iš vergijos Hero- 
no, ėjo stebuklingu būdu per

I liktų, bet moralė nauda hūtų,B(kus' ^niones pradeda neigia 
Bet gana svajoti, reikia pe-" labai didelė. Būtų skaudu, jei

ši diena savo apeigomis 
kviečia mus i Betlėjų atlanky
ti mūsii tik ką užgimusį Išga
nytoją.. Ten nukeliavę dvasio
je pamatysime silpnuti Kūdi
kėlį, paguldytą prakartėje. i 
Tikėjimas mums paaiškins//1 I J u

|se suvystytas, lai viešpats 11 
be šventų Kalėdų, šiandieną Dangaus ir žemės. Tas Kūdi- 
dar ir mes su pasiilgimu lau-i^e^s Ara huris savo be-

• Irtume Išganytojaus atėjimo,1 K^ine gale sutvėrė visus dai- 
ir ašarodami ir dejuodami šau- Jis yra amžinasis Dievo 
Irtume į dangų: “Nuleiskite kurio visas sutvėrimas 
dangaus rasą iš aukštybių ir klauso. Stebėtina paslaptis su- 
debesų: tegul nuleidžia su lie-'<iungė Dangų ir žemę, sujungė 
tumi Teisingąjį. Tegul atsive- didingiausią Dangaus galybę, 
ria žemė ir tegul išduoda Iš- su silpniausia žemės esybe, 
ganytoją”. (Iz. 45, 8). ' įBet las viskas aiškia? Dėl

Neveltui tad mūsų, Knstaus ko iešpats taip pažemino sa
ve? Kas galėjo Dievą patrau
kti iš Dangaus i tą mažytę 
prakartėlę?

I Dievas tą dėl mūs padarė. 
Jis tuom pareiškė savo meilę 
dėl mūsų. Jis tą padarė, idant 
mus paliuosuoti nuo nusidėji
mų ir pragaro. Jis mums duo- 

ida pavyzdį tikros dorybės. Jis 
■tapo nebyliu Kūdikėliu, idant 
patraukti mūsų širdis prie sa-' Raudonas jūras i savo priža- 
vęs. * dėtąją vietą. Taip ir žmogus

prisiglauskim arčiau ’per krikštą, stebuklingu būdu, 
prie to Mažyčio Kūdikėlio ir per vandenio pilimą ant jo 
pamąstykim valandėlę, ką Jis galvos, pereina iš šėtono ver- 
nori mums pasakyti. Ne žod- gijos — nuodėmės — į savo 
žiu, bet pavyzdžiu Jis daug prižadėtąją', žemę 
ko mus pamokins. ,

.lis nusižemino, dėl to ir 
mes mokėkim nusižeminti. Pra 
kartėlė, kurioje Jis guli, pri
mena mums Jo neturtą, dėl 
to ir mes nenusiminkim, jeigu 

esame neturčiais. Nei žaislų 
ten nematyti, nei jokių pato
gumų ten nerasi. Del ko gi 
mes taip labai norim lepinti 
savo geidulius. Bet geriausiai kštytas, negu apie tą milžiną 
išmokim tą begalinę Dievo | Rheims katedrą, kurioje aš 
meilę, kurią tas Kūdikėlis buvau karūnuotas karaliumi, 
taip aiškiai mums rodo. Ban- Nes per Krikštą apturėjau tą 
dykini dūšios akimis pažvelg- prakilnumą, palikau Dievo vai 
ti Į širdį to Dieviškojo Kūdi- keliu ir amžinai dangaus pa
kelio. Ten nerasi jokio kito veldėtojo. O mano karališka 
jausmo, jokio kito noro, vien didybė ir. galybė pasibaigs 
tik jausmą ir norą patraukti grabe”.
----------- ----- --------------------- Kaulai, štai ką katalikų ti- 
mės ramybė gero noro žmo- k ėjimas žada mums ir duoda,

- •*- M. J. U. k. a.: per šv. Krikštą žmogus

Įsteigtoji Katalikų Bažnyčia, 
taip gražiai ir iškilmingai ap- 
vaikščioja Šventas Kalėdas — 11 
Džiaugsmo Šventę. Visi tikiu-' 
tieji, tos bažnyčios nariai, vi
same pasauly noriai ir su di
džiausiu džiaugsmu prisideda 
prie to visuotino Bažnyčios 
džiaugsmo. Pačiame vidumak- i 
ty — Kristaus užgimimo va-1 I 
landoje — katalikų bažnyčio
se yra laikomos iškilmingos Į 
šv. Mišios, sakomi pritaikinti I ^at, 
pamokslai, teikiami nuoširdūs 
linkėjimai. Daugelis tikinčiųjų 
priima šv. Komuniją ir pave
da savo sielas ir širdis savo 
Išganytojui Jėzui.

Iš to darosi didis džiaugs
mas sielų Išganytojui Jėzui. 
Linksminasi dangaus Angelai 
ir šventieji giedodami:

“Garbė Dievui aukštybėse”. 
Užviešpatauja “ant žemės ra
mybė gero noro žmonėms”.

O supraskime, nors iš da
lies, visą tą Kalėdų džiaugs
mą ir panaudokime ji savo 
laimei!

Lai mūsų sielos ir širdies 
'džiaugsmas būna sklidinas!

Džiaugdamiesi niekuomet ne 
pamirškime tinkamai atsilygi
nti savo Išganytojui savo pra
kilniais darbais dėl Dievo ga
rbės ir savo sielos išganymo.

Lai būna nuolatinė “Garbė 
Dievui aukštybėse”!

Lai nuolat randasi “ant že- nėms”!

— dangų. 
[Vien tik krikščionis katalikas 
turi teisę vadinti Dievą savo 
Tėvu. O mes teisėtai esame 
dangaus kūdikiai.

Štai ką išmintingas ir šven
tas Prancūzijos karalius, Lo- 
uis IX sako apie šv. Krikštą: 
“Dažniau ir giliau mąstau a- 
pie tą mažą ir privatišką ko
plytėlę, kurioje aš buvau kri

pa- 
pa- 
bet

S.

ščiuoti klebonijos link, kuri 
randasi pora blokų nuo moky
klos.

Štai Ir klebonija. Spaudžiu 
skambuti. Pats klebonas ati
daro duris. Visas pasisveiki
nimo ceremonijas atliko, cįga- 
retais apsirūpinę susėdome, ir 
gana ilgokai šnekučiavome a- 
pie orą, apie bedarbę, apie 
South Sidės makalienę — no- 
zaliežninkus, apie Solio dzū
kišką m u ciną, apie Pgh’o Ži
nias, apie Dūdulą su Cibuku 
ir apie North Sidės lietuvių 
bėdas — vargus.

Kun. J. Vaišnoras dar labai 
' gerai atrodo, nors jau kuni
gauja 30 su viršum metų. Yra 
vikrus, pilnas energijos, kaip 
paprastai mandagus ir vaišin
gas.

OĖDULOS BEIEŠKANT
Teko nugirsti, kad gruodžio

Klebonija iš oro atrodo me
nka, bet viduje švari, erdvi, o 
kas svarbiausia yra Įrengtas

19 d. pas kun. J. Vaišnorą j-Į atsakantis centralis apšildy-
vyks didelis svarbus mokslo 
žmonių susirinkimas. Bus čia 
visi Pgh’o provincijos kuni
gai, daug visokių atsižymėju
sių asmenų, su medaliais ir be 
medalių, taigi būtų gerai ir 
man savo snapą Įbrukti, nors 
be bilieto mažai tėra vilties 
patekti žymesnybių tarpan, 
bet mažum nors virtuvėje Zo
nytė pavelytų pasėdėti ir prie 
rakto skylutės ausi prispau
dus šį-tą nugirsti ir su Pgh’o 
Žinių skaitytojais pasidalinti. 

| Sumanyta — padaryta. Grie 
: biu strytkarį ir dumiu į Mc- 
Kees Rocks. Štai, ir Tabor ga
tvė ir gražioji. Wešt End mo
kykla, prie kurios aną savai
tę užsižiopsojau ir neteko nei 
klebonėlio pamatyti, nei Dė
dules su Cibuku surasti. Ši sy- 

|kį ir stabtelėjau prie Šv. Vin-

ntąs (bot water system). Pa
menu, pora metų atgal kele
tą gesinių pečiukų smilko, šil
dė ir kartu svaigino žmogų. 
Už pusvalandžio žmogus jau
tės, kaip girtas, nereikėjo nei 
baltakės. Dabar jau kas kita. 
Matyti didelė pažanga.

Mūsų žmonės, lietuviai, turi 
vieną blogą ypatybę. Jie labai 
nemėgsta matyti savo kuni
gus gražiai, sveikame namo 
gyvenant. “Jei man gerai, tai 
ir kunigui turi būti gerai”, no 
\ ienas pasako. Tai yra klaida. 
Kunigai ir seserys - vienuolės 
yra visuomenės darbininkai. 
Sveika, graži, patogi pastogė 
jiems yra būtina. Gyvendami 
drėgname, nesveikame name į- 
gauna Įvairias ligas, kaip tai 
džiovą, plaučių uždegimą, reu-

mumą bekoziruojant, mūsų 
priešai pradėtų mums už akių 
listi. Paprastai per vėlai te-į 
susigriebiame.
/Taip mudviem bešnekučiuo

jant, laikas greitai bėgo. Pa-< 
sigii’do, už durų karų bildė-Į 
jimas, sučirškė durų skambu
tis. Reiškia svečiai jau čia. 
Klebonas pašoko svočių Įleis
ti, o aš tyliai nuslinkau vir-į 

tuvėn pas Zosę. Zosytė yra 
mandagi mergaitė, mano kra- 
jauka iš Radviliškio parapijos, 
bet ši syki buvo labai “busy” 
ir neturėjo laiko su manim 
daug šnekėti.

Nenorėdamas jos rūstybės 
užsitraukti per užpakalines, 
duris išsinešdinau lauk. Prie 
klebonijos jau stovėjo, keletas 
karų. Štai, South Sidės kle
bono Buiok su šv. Kristoporo; 
medaliu viduje. Gražus tai da-1 

: lykas šv. Kristupo medalikūli 
prisikabinti kare, nes tas šve-į 
ntasai yra. keleivių 
Ne vienas būt sprandą jau I 
nusisukęs, kad no šv. Kristo- 
poras. Prie pat virtuvės durų 
matau stovi Bentloyvillės kle
bono Buiok. Daug amželio jis 
matyt jau turi ir ne vieną ne
laimę yra pergyvenęs, štai, 
pačiame priešakyje stovi Pitts
burgh’o Žinių redaktoriaus 
naujas Terraplanu, dar nei 
stulpo, nei grabės nematęs. 
Ant pat kampučio tupi gra
žutis, naujutis Pgh’o Žinių vy
riausio redaktoriaus Fordas. 
Ant Kordo snapo uždėtas nu
meris 8. Ką. tas galėtų reikšti,? 
Turbūt Pgh’o Žinių vyriau
sias redaktorius yra 8 klesų. 
Kitaip ir būti negali. Klausi
mas išrištas.

Vienas žymus mokslo vyras

cento mokyklos. Viskas ramu, niatizmą ir be laiko turi nu-
Vaikučių nematyti žaidžiant. 
Mažum jau Kalėdų Šventėms 
paleisti, o mažum mokinasi. 
M okyklos langai užleisti pi ra
nkomis, ar kurtinais, ar kaip 
kitaip jas pavadinus. Čia ma
no lietuviškas žodynas suban
krutavo. Firankų ar pirankų 
spalva nei labai juoda, nei la
bai balta. Dėdula su Cibuku, 
vietoj trankytis po AVashing- 
ton’o apskričio kurortus, tu
rėtų išskalbti mokyklos langų 
uždangalus Kalėdii Šventėms. 
Spirgutis nesusipranta.

Tap, tap, broluži, tai Sv. Vi
ncento garsioji mokykla. Mū
sų ateivijos tvirtove. Jai ski
rta prirengti gerų naudingų 
piliečių. Jos užduotis tikėjimą 
ir lietuvybę išdaboti. Sunki 
tai užduotis, bet be galo pra
kilni ir šventa. Mūsų visų jė-

traukti naudingą darbą. Pas 
airius arba vokiečius yra ki
taip. Reikia nepamiršti, kad 
sulig kolonijos Įrengimo daž
nai sprendžiama apie visos pa
rapijos stovi, apie jos apšvietą 
ir kultūrą. Kurie gerbia savo 
vadus, yra. patys pagarbos ve
rti. Baudžiavos ir vergijos lie
kanas šluokime lauk. Civili
zuotų tautų ei lūšna jau laikas 
mums Įstoti.

Nuo kun. Vaišnoro sužino
jau, kad Dėdula su Cibuku 
dar tebėra kelionėje, daug va
rgo jiedu turi pakelti, _.daug 
visokių nelaimių pritirti, bet 
Kūčioj bus namie, nes burdi-

mai vertinti demoniškų galy
bių skelbiamas doktrinas ir iš 
lėto grįžti prie tikrosios lai- 

, mės šaltinio — Jėzaus Kris- 
įtaus. Vis labiau žmonija Įsi- 
tikrina, kad be Dangaus pa
galbos neišbris iš vargo, sku- 

■rdo ir m orai i o susmukimo; 
I į kad gerbūvio ir ramybės tei
kėjas reikia ieškoti už šios že
mės ribų. Duok Dieve, kad to
mis mintimis kuogreičiausiai 

I persiimtu vadai ir pavaldiniai, 
viršūnės ir apačia.

Susilaukę šv. Kalėdų prisi- 
jungkime prie angelų ir pie
menėlių, giedodami “Garbė 
Dievui aukštybėse...” ir auko
kime' patys save. Nepamirški
me, kad prakartėje paguldy
tas Kūdikis yra mūsų Kara
lius. Jis trokšta viešpatauti 
mūsų širdyse ir protuose. Ne
sipriešinkime. Jo karaliavi

mas • žmonijos palaima. Kie- 
Ino širdį ir protą užvaldė Bet
liejaus Žvaigždė, tam. neke

li globėjas.! Sr^sia Plojus, tam nebebai- 
K^lsios pragaro gelmių sukeltos

Į audros.
Visi nekantriai laukia pri

siartinančių švenčių. Kiekvie
nas kažin ko tikisi, kažin kaip 
nujaučia palengvėjimą gyveni
mo slogučio Kalėdoms praėjus. 
Lietuvos ūkininkai sakydavo, 
kad po Kalėdų užsibaigia vi
sos bėdos. Kiek tame sanpro- 
1 avime liesos — nesiimu sprę
sti. Bet pas lietuvius tas jau
smas užsiliko. Ką: slepia atei
tis, nėra galimybės įspėti. Ry
tojaus dienos Įvykiai tėra ži
nomi Visagaliui 
viltis susilaukti 
kų gaivinančiai 
gaus dvasią.

Lietuvis myli ankstybas pa
maldas. Prikėlimas, Piemenė-. 

syki išsitarė, kad automobi- ■ lių mišios visada sutraukia 
liai su laiku igija savo drai-1 minias žmonių. Manome, kad 
veriu ypatybes ir palinkimus. , ir mūsų bažnyčia bus prikim- 
Kas tas galėtų būti? Kiek ta-j šta svietelio Kalėdų naktį per 
m e tiesos?

Ilgai dar būčiau tą klausi
mą rišęs, bet pamačiau polic- 
inoną su lazda Į mane šnai
ruojant. Jis, turbūt, mano, kad 
noriu pasiskolinti vieną iš tų 
gražių karų. Pasiskubinau stri 
t kari O' pusėn.

Galų gale ir visas mano ra
šinys išėjo, kaip South Sidės 
makalienė, bei Solio mucinės.

Su Diev, West End. Sugrį
šiu burdingbosienės kisieliaus 
paragaut. Drąsutis

Bernelių mišias.

Katalikams sunki nuodėmė 
i skaityti ir palaikyti tokią;

ngbosienė jau pvragaičius ke- i , . . ‘ /. _ . >v įspaudą, kuri mina po kojomis
pa ir kisielių maišo. I L v v. ......1  ! musų svenciausį tikėjimą, ku-

Darbai MoKees Rocks tru-1 rio mūs išmokė mūsų motinos, 
puti pagerėjo, bet mažai. Uždarykite duris nedorovin-

Dievui. Bet 
geresnių lai- 
veikia žino

V.

WEST END PITTSBURGH 
IR McKEES ROCKS, PA.
Ištrūkę nuo vaikiščių vagi

lių ir “farmerio” blakių, ba
ndome sutrumpinti savo kelio
ne, kad tiktai greičiau savo 
koloniją pasiekti ir su pažį
stamais ir savaisiais Kūčių 
vakarą praleisti.

Besišnekučiuodami, apie tuos 
vaikiščius vagilius ir blakes, 
visai mums kelionė nenusibo
do ir privažiavome miestą Wa- 
shington.

— Na, Cibuke, randamos 
AVashingtone, tai, gal, tu
rėsime progą Amerikos prezi-

Parapijos dalykai eina ge- gai spaudai, saugokite šeimos • dentą aplankyti ir pasisveiki- 
gos turėtii krypti mūsų mo- ‘ rai. Galai su galais suduria- tyrumą. (Tęsinys 4 pusi.)
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Pittshurgho Lietu
B <7« ■ 'gavome žinių bei žinelių. Pir-j

¥iu Žinios
WEST END PITTSBURGH 
IR McKEES ROCKS, PA.

Ketvirtadienis, gruod. 21, 1933»

“MAHANOY CITY, pa7Pittsburgh’o Žinių generalio vaną penkių dolerių už geriau-1 Pagalios Ona pristingusi ka- 
štabo. Telefonu nuo Spirgučio1 šią kompoziciją mokykloje. !ntrybės sako:

--------------  į “Ar ilgai tu mane už nosies’ 
ūmiausiai mums praneša, kadi Mūsų gerb. klebonas labai; vadžiosi ? Aš neturiu laiko gai- 
■ burdingbosiene mus tris, L y. į domisi mokyklos vaikučiais ir šti! Nori ar nenori pasakyti 
I Dėdula, Cibuką ir Spirgutį i jų darbu. Ne vien liudijimus man paslaptį?“ 
! kviečia į Kūčių vakarą. j išdalina, bet taip-gi žiūri, kad 
!----------- ■ vaikučiai atliktų užduotą na-

Gruodžio 31. d., 3 valandą į minį darbą. Naujais Metais 
popiet rengiama card partyĄada įvesti šią rezoliuciją: ka- 

Vinceiito bažnyčios nau-1 sdien bus surašomi vardai tų 
kurie neatlieka nami-

Pasirinkome nieko sau] 
viešbutį ir nutarėme atsakau- i<lm- Rungia, dvi jaunos mote-, 
čiai pasilsėti, kad gavus pro-!n'l§is: Ona ir Marcelė. Tos dvi nio darbo ir pabaigoj savaitės 
gos tinkamai pasirodyti prezi-' moterėlės plačiai pažįstamos,'bus įteikti 
dentui. Miegas iš to džiaugs-1 anksto spėjama, 
mo nelabai kibo, bet šiaip taip cai>d pąrty bus sėkminga, 
pasilsėjome.

Atsikėlėme anksti, nusigra- 
indėme ir milteliais “pudrų“ 
trindami pasigražinome, kad 
tiktai žmoniškai pasirodyta
me prezidentui.

Švariai apsitaisę einame pa

nti.

Girdėjau, kad Jonas Nava- 
dauskas iš po sunkios operaci
jos šventėms Žada gristi prie 
savo šeimynos.

klebonui, kuris 
kad praneš apie lai tėvams, nes 

daugelis vaikų pasako tėvams, 
! būk jiems neužduoda darbo. 
Jei tėvai į šį dalyką nekreips 
'dėmesio, reiks kitokiu būdu 
šį dalyką taisyti, nes mokyk
loje turi būt tvarka..

Bingo vakarai lapkričio ir 
gruodžio mėn. labai sėkmingi.

Cibukas

‘ ‘ Ką-gi, — atsa k o M agilė 
— “Ar dar nesupratai ? Ar j 
nesupranti, jog Jėzus Šv. Sa
kramente, prie kurio kojų ka-1 
sdien puolu, padaugina mūsų 
menką turtą ir namams lai- , 
mės suteikia? Dovanai tu dir-Į 
bi ir vargsti, jei Dievas nelai
mina. Tikėk manim, mieloji 
Onutė, mes negaišinamo laiko 
šv. Mišių klausymui. Iš Die-i L . ‘ /vo malonės turime ramumą ir 
laimės ant žemės, o po mir
ties, gal, Dievas suteiks mums 
dar didesnę laimę“.

Matote, malonūs skail y to
jai, ką daro žmogui kiaušy- Čepukaitis, kun. 
mus šv. Mišių. Su Dievo pa- kun. A. J. Alai 
laiminimu žmogui visuomet 
geriau klosis: lauke, namuose 
ir kelionėje. K. J. Žvirblis

PHILAOELPHIA PA.
Šv. Kazimiero

Parapija
PARAPIJOS JUBILIEJUS

YOUNGSTOWNj OHIO
Gruod. 10 d. mūsų klebonas i 

bažnyčioj padarė štai kokį pra 
nešimą.

Kadangi kai kurie parapijos j 
nariai turi labai blogą papro
tį — nelankyti šventomis die
nomis bažnyčios, neišklausyti ( 

. . . nors vienų šv. Mišių, mažai
v . mės, kurios musu siela taip v- , • • K imazasai .v .. . v " kreipia dėmesio i savo para-Į

•j . v- ra išsiilgusi. I .. y. .. ‘ ,v |V.Aitai si & pijos užlaikymą; žodžiu sa-
miestelį ir apleidom*?. i Širdingai dėkoju sodaliete- įkant, nepildo katalikiški] prie

Bevažiuojant, nagi, nmtonidnls ir I;'",,II1S .Irau- j dermių, neatlieka išpažinties
ta pačia giraite, kurioje zuikis už Il!ll am!»' Parapijos i nors vienį kartį metuose sa-,
Bėdulį taip baisiai išgįsdino. i<la,.bu(ltfj ir ll,an Pal'«kšt*J 
Privažiavome prie giraitės, iš- 
lipome iš savo forduko ir ei-į Kun- J' KaZ§uaS 
name ieškoti tos vietos. Beei
nant suradome vietą, bet ra
dome tiktai keletą zuikio plau,i 
kelių bei vilnų ir galą uode-i 
gėlės. Tai ne nuostabų, kadi ...

i- , v,_ . . , ' gas. Linkime Šv. Kazimierozuikelis ir purkštė taip antį .. . ,
n-1 i , i .......... v parapijos klebonui greitai pa-Dedulos, nes labai lis n uzga- . ’ .' & 1
, r L įkilti iš ligos patalo. V.vo. Giliau į giraite nelindo-! 53 1
me, nes žemelė šlapia. Grįžo
me į savo forduką ir stumė- 
mes toliau.

me tam tinkamų žmonių, kad 
tiktai surasti progą su Ame
rikos prezidentu pasimatyti. 
Bet, ant nelaimės, mums sa- ’ 
ko, kad šis miestelis yra tai ■ 
Pennsylvanijos AVashington’as 
ir kad čionai prezidentas ne-į

rn„ • 4. . • liais dorybės prie tikrosios laigyvena. Tuojau ir patys atsi-jr ' 1
minėme

SOUTH SIDE
I Sveikinu visus savo parapi
jomis su šv. Kalėdomis. Tegul 
;Kūdikėlis Jėzus veda Jus ku

vo parapijoj ir 1.1., tokiems 
nebus teikiama bažnyčios pa
tarnavimas nežiūrint, kokiais 
reikalais jie kreitųsi.

Až klausydamas tokio teisė- 
Au- to pareiškimo, labai nusiste- 

i kšta temperatūra paguldė Ii-i bėjau, kad randasi žmonių, ku 
J goni i lova ir pakirto kūno iė- Tie, būdami katalikai nuo kri-

Tik ką sužinojome, kad kum 
Kazėnas drūčiai susirgo

resę Vaikelio Jėzaus.
i Šiais metais novena išpuolė 
! nuo 2 ligi 10 gruodžio. Nove- 
; nos pamaldos buvo rytais ir 
1 vakarais. Pasinaudojo malo- 
: niomis pamaldomis daug jau- 
'iiuolių ir suaugusių žmonių. 
! Prie šventų sakramentų ėjo

Gruod. 3 d. Šv. Kazimiero jaUg žmonių kas dieną.
parapija dideliu pokyliu nu- į Altorius ir Mažosios Gėlelės 
nėjo parapijos įsteigimo 40 st0Vyla buvo įspūdingai puo- 
metų jubiliejų. 'šlama gėlėmis ir spalvuotomis

Naujajam klebonui kun. Juo lempelėmis kasdien; tame 
zui Valančiūnui parapijiečiai daug skonio ir darbingumo pa 

Į ir kaimynai kunigai ta proga rodė lietuvaitės mokytojos — 
'pareiškė didelio palankumo.. ! šv

Į iškilmes atsilankė kun. J. nai vadovavo Tėvai Alarijo- 
Zimblis.

Kazimiero Seserys. Nove-

APVAIZDOS KALNAS

kėtai atvykęs marijonu provi
ncijolas kum Jonas J. Jakai
tis, M. I. C.

Pokylis praėjo malonioje 
nuotaikoje su daugeliu kalbų 
ir muzikalių programų.

nai. Išpažiiitiės klausytį atvy
ko artimieji kaimynai: kun.

kun. ,lg. Valan-
Paukštis ir kum

Gruod. 10 — 12 d. išpuolė 
Keturiasdešimtis Valandų Švč. 
Sakramento garbinimo atlai
dai lietuvių parapijoje. Bažny
čia, altoriai, zokristijos spin
di švarumu ir papuošimais. 
Daugybė žvakių ir gelių puo
šia monstrancijoje išstatytą 
žmonių širdžių Valdovą. Kas 
dien rytais ir vakarais žmo
nių pilna ruiminga bažnyčia 
liudija žmonių atsidavimą Da- 
ngiškąjam Viešpačiui. Gražus, 
įspūdingas bažnytinių giesmių 

I išpildymas, liūdi jo choristų ir 
i jų vado muziko Grigoraičio 
prigimtų talentų tikslų sunau- 

i dojimą' ir Įdėto darbo kieky
bę. Procesijoje aiškiai ryškės! 
vietos lietuvaičių mokytojų - -

(Tąsa ū pusi.)

Ig. Zimblis, 
čiūnas, kun.
A. J. Alatiskas. \ i(‘tos klebo- j 
nas kun. J. Čejiukaitis teisiu-į 
gai didžiuojas savo parapijie-1 
čių pamaldumu.

Gruodžio 27 d. Šv. Valen
tino parapijoje, Brightwood, 
Pa., viešosios mokyklos salė
je, Šv. Pranciškaus Akademi
jos mergaitės suloš “The Gol- 
den Slipper“ ir gražų Kalėdų 
vaizdelį “Kodėl Varpai Su
gaudė“. Programoje dalyvaus 
ir vietinės parapijos sodalie-

Pelnas šio vakarėlio skiria
mas parapijos naudai. Tikie- 
tų galima įsigyti pas Al.arijos 
Vaikelius — Sodaiietes, arba 
Šv. Valentino klebonijoje.

GARBINGAS PAMINĖ
JIMAS

kšto dienos, per daugelį me
tų neišmoko suprasti vertės 
šv. Mišių klausymo.

Papasakosiu tikrą atsitiki-
Gruodžio 10 d. buvo y-įgų ; mą, kokią laimę ir tui tą stitei- 

prapertninkų susirinkimas dėl | ^(! dažnus klausymas sv. Mi- 
ri , v. , .... pasitarimo apie rengiamąją vaBebarskant, nagi žiūrime, , . . , .... i"................  ' '. . .. _ . .. karionę seniems metams jslei- ?

Kilti cU’tJiiciiiičs pri6 1} 1’1(1 cvi.l- . . .. •• z \i i iiciioi .Altenhcsson iiiicštclvi(' ' yr„ . SU ir Na.unoms priimt. Malonu U( ‘-Mb ujiuiiil.uij nuu i,
i .,r.n.n inri.n,.. „„.„..r. ... gyveno kaimynystėje dvi mo- j

terys katalikės, Ona ir -Mag
dė. Abi buvo siuvėjos.

Kartą Ona sako savo drau- j 
gei:

“Nesuprantu, ką tai reiš-i 
kia: tavo namuose matau t va-1 
rką ir viso pilna, kad net mie- i 
ia žiūrėti; gyveni gerai, nieko j 
tau netrūksta ir augini du vai • . . v ikučius daugiau kaip as, ir ta-i 
vo vyras mažiau uždirba. O as į

I kaij) jautis dieną ir naktį dir-1 
bu, o visuomet pinigų stoka ir j 
dar į skolas lendu. Nesupran-j

I tanias dalykas! Čia, tur būt, t 
Ikokia nors paslaptis, kurios aš 
negaliu suprasti. Labai būsiu 
tau, Magdut, dėkinga, jei man 
tą paslaptį pasakysi“.

“Noriai tau pasakysiu’’ 
atsake Magilė. — “Ateik 
toj anksti rytą, kaip tik pav 
gydysiu vaikus Jr 

Mokyklos-vaikučiai rengia į darbu“, 
graži] Kalėdoms programą, k u 
rj bus gruodžio 26 d., niokvk- 

į los svetainėje. Programa susi
dės iš kalėdinių dainų, 'eilių 

į ir veikalo “iMažieji piemenė-Į 
liai.“ Vaikučiai ‘tiuoširdžiai 

1 kviečia visus dalyvauti ir sy- 
kili paremti parapiją.

nagi žirnini

Jau antri metai, kaip Sv. 
Juozapo pa rupijos (Du Bois, 
Penna.) mokiniai sėkmingai

Šv. Andriejaus 
Parapija

ŠV. TERESĖS NOVE'NA

Lietuvių šv. Andriejaus pa
rapija kas met turi gruodžio | 
mėnesį viešą novelių į Šv. Te-.

Katalikams netinka ir to-j 
kia spauda, kuri nors nestoja j

bet ir negina tikėjimo, r 
nesirūpina kataliku reikalai

PRIDUODA NAUJOS
SPĖKOS IR GYVUMO 

SILPNIEMS
žmonės, kurie dėl senatvės arba 

, tokios priežasties jaučiasi silpni 
! nesveikus, atgauna savo jėgas, svei- > 
i katą, ir pasidaro stipresni ir gyvos- Į 

m’ po to kaip jie vartoja NUGA-i 
TON E.

NUGA-TONE yra pastebėtinas vai- ; 
I stas dėl moterų ir vyrų.
I laukė senatvės. Jis padaro juos svei- 
I kesniais, tvirtesniais ir 
l jiems na

KALĖDŲ 
DOVANOM

lės. Turime būtinai čionai su-į 
stoti ir aplankyti kleboną. Su-! 
stoję matome, kad kortines la- 
ngų pakeltos, tai ženklas, kad 
klebonas namie. Spaudžiame 
durų varpuką ir bespaudžiant 
pasirodo duryse pats klebonas. 
Katalikišku būdu mes taria
me vienbalsiai “Garbė Jėzui 
Kristui“ ir klebonas atsaky-; 
damas ant amžių prašo mus į 
savo kleboniją.

Tuojau klebonas pradėjo
spo>(i.- Liesti. negąlė'tuinėiii sykiu, j)o vieną

jiastoge suseit, viens kitam ra
nką paduot, viens su kitu ge-l 
riau susipažint?“

Tat, nepamirškim.
J. B. Tamkevičius

Vokietijoj, Keinlandp provi- ]ei(lž;a n|fin(.sinį laikraštį,‘Pa- 
ii/ii A H zm h/»CL*nn > i > i z t»I v u 1 _ . • Jkuris jau gana pla-

čiai yra žinomas ir skaitomas 
netik mūs parapijoj, bet ir ki
tose lietuvių kolonijose.

Laikraštėlyje telpa interesi- • 
ngų straipsneliu tinkamu vi- - - ., , ,

I kesniais, tvirtesniais ir priduoda šokio luomo Žmonėms. Su Nau- 'jienis naujų spėkų darbui. Jeigu jus 
j esate senas arba silpnas, par.iėgi’n- i 

jais Alėtais laikraščio redak-'iute nuga-tone. i?o keletu dienų 
. . . . . . | jus pastebėsite dideli pagerinimų.Clja Žada ji dar labiau tobu- ' NUGA-TONE parduodamas visose 
.' . . vaistinyčiose. Ne priimkite pamėgimu 11" išplatinti. džiojimų. Niekas kitas jums nepa-

-r . , . ..... i gelbės taip kaip NUGA-TONE.
Linkime redakcijai, po va-J________________ _______—

dovyste. gerb. kum Urbono ir 
šv. Juozapo “lligh Scliool“ 
mokytojos, jiasisekimo sunkia 
me darbe.

Šv. Pranciškau:; Seserys •

kurie susi-

Į esate senas arba silpnas,
< Alėtais laikraščio redak-1 Jute nuga-tone. p-o rc

VARIUOSE VEINS
Gydomos liauju Būdu

Į buvo ir matyt, kad visi domi
si būsimu įvykiu. Nei ne nuo
stabu, nes mūs “gubernėj“ pi
rmą syk bus tokis įvykis — 
prapertninkų vakarienė. Ku
rie buvo išvažiavę atostogoms, 
ir tie sugrįžo. Sako, “na, bro
liai, i r mes norim sykiu su i 
jumis ‘pauloc’ ir lygiai prisi
dėt.“ “Kode! ne“, atsake ki
ti, “ar ne "risi esam vienos 
Lietuvos vaikai, jos duona už-

“Dėdula, sako, atrodai vy
ras, kaip ąžuolas, bet, kad tas 
menkas zuikelis tai]) baisiai i 
Bedūlą išgąsdino. Na, ką bū
tai daręs, jeigu vilkas arba'
meška būtą iš po jūsų koją i 
šokės, tai jau, tur būt, nei ku-. 
rortas ’‘Kanada, nebūtą išgy-

Bedūla iš gėdos pradėjo sau 
apie kaklą graibytis. Šposini
nkas klebonas tada priminė 
jam tas. blakes, sakydamas:] 
“Tur būt Dėdula ne visas bla-į

bo“. Kad nors Čionai tų bra
ngybių nepaliktilniėt, nes kur 
jos užpoiiavoja tai sunku iš
naikinti.

Taip klebonas šposus bekrė- 
šū'.amas, pakvietė mus užkan
džiui. To mums ir reikėjo, nes 
mūsų kasa buvo beveik išsi
tuštinus.

Beužkandžiaujant ii- šposus 
bekrečiant prašo mus žinių iš 
kelionės, nes jis yra vienas iš

ŠVENTO KAZIMIERO
MOKYKLOS ŽINUTĖS I

Ateina rytą Ona,

Keletas mūsų vaikučių iš 
] aukštesniųjų klasių dalyvavo 
programoj, per kurią buvo tei
kiamos dovanos tiems, kurie 
rašė apie “Susisiekimo page

rinimą“. Iš mūsų mokyklos 
Bernardas Sikorskis gavo do-

ka ką nors nepaprasto. R 
da ją išeinančią.

“Einu šv. Mišių išklau 
ti“ - - sako Magdė savo d r. 
gei. — “Eiva sykiu“.

Eina Ona, tikėdama, kad 
kaip iš bažnyčios sugrįš, tai 
paslaptį išgirs. Bet ne. Pasa
kė tik jai, kad rytoj ateitų tą 
pačią valandą.

Atėjo ii’ antrą dienų. Eina 
manydama, kad, gal, reikali
ngi kokie formalumai.

Taip tesėsi Įdėlios dienos.

MADA NO. 785
MISCHA FASHIONS

Pattern No.

Namo

Address .

39 coliu skirtingaus materi-

MurmeCo,Ppt-H.S.t9E.OhioSt.,Chicago
l|«iiįįi<i4l|l|l|if>i|įi l'H»

Tyros, Aiškios, Sveikos
GRAŽIOS AKYS

Yra didelis tartas
Murinę valo, švelnina gaivina 
be pavojaus. Jus ją. pamėgsit® 
Knyga “Eye Care” arba “SKye 
Beauty” ant pareikalavimo.

yra teisingai sukirptos pagal di
dumą ir yra padarytos iš stiprios 
popieros. Lengvai suskaitomas 
kirpimo parodymas ir praktiš
kas žingsni s-po-žingsnio siuvimo 
rodyklis, yra sykiu duodamas. 
Šią madą galima gauti didumais 
16-18-20 metų mergaitėms ir 36- 
3)3-40-42-44 kruti n iii mieroms. 
16-tam dydžiui reikia 4 jardus

Be operacijos, be jsvirkštilnų. Be 
priversto poilsio. Gydantis galėsi 

dirbti po senovei, nebent jau danai 
priverstas gulėti. Tam vaistas yra 
Emerald Oil. Gydo greit, mažina ti
nimą. ir gėlimą.. Nurodymai prie valfe 
tų. ei negelbės aptiekininkas grąžins 
pinigus.
___ ___________________ Si------------------------

‘DABAR 
JAUČIUOSI
PILNA
GYVUMO”

Imant Lydia E. Pinkliam’s 
Vegetable Compound

Taip šimtai moterų sako. Jis stip
rina nervas... duoda geresnį apeti
tą... geriau miegi... atleidžia gaivos 
skaudėjimą, nugaros skaudėjimą.,, 
sunkiosios dienos pakenčiamos.

Jeigu nesijauti pilnai sveiką pa
mėgink šias gyduoles. Nusipirk bu
telį šiandien.

Progress
FURNITUREGO.

KRAUTUVE
Siūlo Naujausius 

RADIOS 
mažiausią kainą mieste! 
$20.00 vertės, nauji 
MIDGET RADIOS

po $8.50
$30.00 vertės, nauji

5 tūbų RADIOS 
po $14.95

$90.00 
naujausios mados

Už

Fashion N O'-7.^5

DRAUGAS DASH1ON DĖBT., 
2334 So. Oakley Avė;, 
iniicago, Illinois 
Dėl kiekviena pavyzdžio

Pilis
For Constipation

A tnild reliable vegetable laxative 
which does not gripe, cause distress 
or disttirb digestion. Not babit form. 
ing. Contain uo hartaful drugs.

x Wliat Tltcy Dr>:
Millions of tncn and, wotnen, i 
1847, liave used tihiem to relieve 
headaches, nervousness, fatigue, 
of appetite, poor complexion and 
breath wh«i these conditiotis 
caused by cotistipation.

At Ali Druggists
Radway 8C Co., Ine., New York, N.Y.

sinre 
siek 
loss 

I b.t d 
are

RHEUMATISM
Pain—Agony Starts To Leave in 

24 Hours
Happy Days Ahead for You
Think of it—how this old vvorlfl 

does ma.ke progrėsš—now comes- a 
preseription which ia known to phar- 
macists as Allenru and within 48 
hours after you start to take this 
swift>S.cting fonnula pain, agony and 
inflaTnmation raused by excess uric 
acid has started to depart.

Allenru does just what this notice 
says it will do—it is guaranteed. You 
can get one generous bottle at lead- 
ing drugstores everywhere for 85 
cents and if it doesn’t bring the joy- 
ous results you expect—your money 
tvboZe teartedly returne-1.

vertč 
8 tubu ZENITE Radžos

$49.75
1034 metų mados 

CROSLEY Radios
$21.00

1934 metų mados 
l’H I LGO" Radios

$22.50
1934 metų mados 

Kombinacijos RADLO su 
GRAMĄFONU

p--.. $38.50
Kitokie RADIOS, desėtkąi 
iš kur pasirinkti, kaina nuo 
39,OO_175. 

Lengvus Išmokėjimai 
Didelė nuolaida tiž seną 

Radio.
Pirkite dabar ir taupykite. 

Didžiausių Vertybių 
Krautuvėje.

p'ROgRESSS
3222-26 So. Halsted St. 

CIIICA'JO, HA.

J. Kaledinskas, 
J. Romanas.

KRAUTUVE ATVIRA
KAS VAKARĄ

MIĮyi^lll |i«ĮĮl

4

4



Ketvirtadienis, gruod. 21, 1933 _________ D K A r O AS
RYTŲ PENNSYL-
VANIJOS ŽINIOS

MAHANOY CITY, PA.

(Tęsinys iš 4 pusi.)
Šv. Pranciškaus Seselių suma
numas bei darbingumas.

Bažnyčios klebonas, kun. Pi 
jus Čėsna, sumaniai veda visą 
pamaldų eigą ir išlavinta aki
mi patikrina, kad viskas būtų 
tinkamai atlikta. Arti dvide
šimts sukviestų kunigų atvy
ko pagelbėti pamaldose ir pri 
sidėti prie iškilmingo pager
bimo Eucharistinio Viešpa
ties.

Pamokslus sakė: sekmadie
nį per sumą — pats klebonas, 
kum Pins Čėsna, gi per vaka
rines pamaldas kum S. Nor- 
bųtas iš Frackville; pirmadie
ni — per sumą kun. J. Kli
mas, per mišparus kun. Pran
ciškus Garmus iš Peading; an
tradieni — per sumų kun. Pr.

LACHAVICH
IR SŪNŪS

Mockus iš Coal Dale, per miš-1 
paras kun. Jonas J. Jakaitis, i 
M. I. C. į

Visus tris vakarus mišparai 
buvo su asista. Celebrantais 
buvo: sekmadieni — kun. K. 
Klevinskas iš Minersville, an
tradieni — kun. Jonas J. Ja
kaitis, Tėvų Marijonų provin
cijolas, antradieni — kun. S. 
Dobinis iš Shamokin.

Be to, į atlaidus atvyko: [ 
kun. J. Karalius iš Slienan-. 
doali, kun, Ig. Valančiunas iš 
Pliiladelpliia, kun. V. Nanor- 
ta iš Hazleton, kun. V. Matu
laitis iš St. Clair, kun. J. Kon- 

| cius, S. T. D., iš Mt. Carinei, 
kun. J. Tiškus iš Maizeville, 
kun. M. Daumantas iš Girard- 
viile, kun. V. M įkaitis iš Ta- 
maqua, kun. C. Grigas iš Rin-

I goton, kun. P. Laumakis i. .
I Pliiladelpliia.

PARS1NK1NTES
“DRAUGE"

Telefonas YARds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA

SCRANTON, PA.
STUDENTŲ VEIKIMAS

reikšmę, musų lietuvių tautai i nti tapo suruošta 
Amerikoje.

Kum Klimas taipogi atkrei- Į vyskupas, vietos klebonas ku
pė visų dėmesį į šios organi-1 nigas Simonas Draugelis, kun. 
zacijos reikalą ir ragino- visus!J- Valančiūnas, kun. Brigma- 
organizuotis. Inas ir keletas svetimtaučių ku

nigų ir žymių pasaulionių.
Publikos buvo/ pilna salė 

vienų lietuviu, išėmus keletą

parapijos <
į vakarienė j kurią atsilankė:'

LIETUVIAI DAKTARAI:
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuoplgiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busit# užganėdinti
Tel. CANaI 2515 arba 251B 

2314 W. 23rd PL, Chicago

1439 S. 49th Court, Cicero, UI, 
TEL CICERO 5927

Phone BOUIevard 4139

A, MASALSKIS
GRABORIUS.

Musų patarnavimas 
visuomet aųžiningas ir 
nebrangus nes neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Anbura Avenue

GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 
VEDĖJAS

1646 WEST 46th STREET
Tel. BOUIevard 5203—8418

Gruodžio 10 d., Šv. Juozapo 
lietuvių parapijos svetainėje 
įvyko studentų kuopos steigia 
masis susirinkimas, į kurį at
silankė didelis skaičius stude
ntijos ir senesniųjų žmonių.

Susirinkimą atidarė Šv. Juo 
jzapo parapijos gerb. kleb. kun.
Juozas Kuras. Džiaugėsi ma
tydamas tokį gražų ir skait
lingą būrelį savo parapijos au
klėtinių ir studentijos. Plačiai 
išaiškino organizacinio veiki
mo reikšmę ir naudą kiekvie
nam žmogui ir visai mūsų lie
tuvių tautai. Ragino visus stu

. dentus organizuotis į draugiji
nį vienetą ir darbuotis vieny- į ne tiktai parapijai, bet ir vi

sai mūsų lietuvių išeivijai A- 
merikoje. Jaunuolis

Buvo rodoma studentų sei
mo “movies”, kurie visiems 
labai patiko.

Išrinktas komitetas iš seka- ' svetimtaiii ių iš garbės svečių.' 
učių asmenų, kurie rūpinsis ' ^sos kalbos buvo vien angli- 
sušaukti oficialų susirinkimą škos, kas vakaro vedėjui 
ir išrinkti kuopos valdybą: A- (kitiems lietuviu 
ima Kirdock, Adele Sidaraitė, 
Sušauna Eremicli, AVilliam La 
skauskas, Antanas Vasiliaus
kas ir Leonas Morkūnas.

Šiam komitetui vadovauja 
gerb. kun. Klimas.

Mt. Carinei tikrai įsisteigs 
didelė studentą kuopa, kuri 
suteiks daug naudos ir garbės

ir 
atstovaujan

tiems kalbėtojams reikėjo tu
rėti nemaža drąsos viešai pra
bilti ne tvirtai valdomoje kal
boje. Iš esančių lietuvių kuni
gą tekalbėjo vietos klebonas.

LIETUVIAI DAKTARAI

; bėję Dievui ir Tėvynei.
| Amerikos Lietuvią Katalikų
j Studentu Organizacijos Cerit-i
■ ro Pirmininkas Jonas C. Mor-. 
j kūnas, iš Rochester, N. Y., pla 
’čiai paaiškino apie Studentų 
organizaciją ir jos tikslus.

Visi susirinkusieji studentai 
vienbalsiai nutarė organizuo-

Graborius ir Balsamuotojas
Turiu antomiibilitis visokiems 
reikalams. Kaina prieinama 
3319 AUBURN AVENOT.

Chicago, UI.

J. F. BADŽIUS
Ine.

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir aukščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. 18th St. Tel. CANaI 6174 

 Chicago, III.

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

Koplyčia Dykai 
4830 WEST 15th 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 8377

LAFayetteTel.

Tel. CICERO 294

SYREWiCZE
GRABORIUS 

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas už $85.®0 

KOPLYČIA DYKAI
13-14 A tyOr.l’ tva Tb

8572

J. Liulevlčius 
Graborius 

Ir 
Bal&amuotojaa

Patarnauja Chi
cago j e ir apiellM- 
kčje.

Didelė ir graži 
Koplyčia dykai

4092 Archer Avė.

Visi Telefonai: YARds 1741 ir 1742

Didžiausia ir Seniausia
LIETUVIŲ

! EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin- 
į tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes 

nieko nėr ūkuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsą įstaigą iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, mūsą automobilius atvažiuos į jūsą 
namus ir atveš į mūsą įstaigą, kur galėsite pamatyti 

! didžiausį pasirinkimą grabą ir kitą reikmeną ir už tą 
I patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū

rint į tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvią graborius, kuris 

teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu 
| patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 

Dėl germeną. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur. e g e 
EAiaeiKis

JŪSŲ GRABORIUS 
Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue

Išrinkta studentų kuopos va

tilis, viėe-pirm. — Ona Gaii- 
niūtė, sek r. — Ona Pučinskai
tė, ižd. — Magdalena Zurevi- 
čiūtė, finansų rašt. — Elzbie
ta Stuckaitė, maršalka — Zi-

EASTON, PA.
KAPINIŲ PAŠVENTIMAS

Gruod. 10 d. Pliiladelphijos 
pavyskupis pašventino EaUtrt- 
n'o lietuvių parapijos natiju-

v ūmo daug žmonių. Retai pa- 
i šitai kančioms iškilmėms atmi-

Ofiso Tel. CICERO 19 
Rez. Tel. CICERO 3656

. ! JOS. SHINGLMAN, M. D.ginas Stankevičius, revizijos į 7
(auditing) komisijon: Mari j o-į 
na Andriukaitytė, Elena Ge
čaitė, Antanas Kutauskas.

Garbė Scranton’o Šv. 
zapo parapijos lietuvių 
pratusiam jaunimui.

Jauniine, būkime visi 
pirmutiniais apaštalais 
kilniame organizacijos veiki
me. Kvieskime įsirašyti į stu-1 
denių kuopas visus savo drau-| 
gus studentus ir studentes. 
Visi stengkimės savo kuopą iš
auginti didžiausia kuopa negu 
kitų koloniją kuopos.

Studentą kuopos valdybon 
išrinkta gabūs ir rimti asme
nys. Jie pareiškė savo karštą 
pasiryžimą dirbti organizaci
jos ir parapijos gerovei ir Die
vui bei Tėvynei.

Mes, nariai, dirbkime iš vien 
su savo valdyba, nes vieny-’ 
bėję galybė.

Svarbiausiai, dirbkime vie-1 
nybėje su savo aukštai gerb. ’ 
dvasios vadu, kuris nuošird- ; 
žiai rūpinasi ir visuomet ne-1 
nuilštamai darbuojasi katali
kybei ir lietuvybei. J. C. M. ;

JuO-
SUSi-

savo

MT. CARMEL, PA.
STUDENTAI ORGANI

ZUOJASI

Tel. LAFayette 3057

DR. A, RAcKUS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

X—SPINDULIAI
3051 West 43rd Str.

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

Seredomis ir nedaliomis pagal 
sutartį

Phone GROvehilI 0027
Valandos: 2-4: 7-9 P. M.

Trečiadieniais ir sekmad. susitarus

DR. J. W. KADZEWICK
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

6859 SO. WESTERN AVĖ. 
Chicago, Iii.

BOUIevard 7589
Rez. HEMIock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS

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

Tel. GROvehilI 1595

DR. A. L YUŠKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Vai.: 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak. 
Seredomis po pietų ir Nedėldienial 

tik susitarus
2422 VV. MARQUETIE ROAD

Tel. LAFayette 7650

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

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

Office Phore Bes. and Office 
'PROspect 1028 3359 So. Leaviit St.
į CANAL 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

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

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

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

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.

Nedėliomis pagal sutartį 
Ofiso telef. BOUIevard 7820
Nauiį tel. PROspect 1930

DR.P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 SO. 49th CT., CICERO, ILI, 
Utar., Ketv. ir Pėtn. 10—9 vai.

3147 SO. HALSTED ST., CHICAGK
Paned., Sered. ir Subat. 2—9 vai

Dienoms Tel. LAFayette 5793 
Naktimis Tel. CANaI 0402

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

Nedėlioję pagal sutartį

Oiiise Tel. REPublic 7696 
lies. Tel. GROvehilI 0617 

6917 S. WASHTENAW AVĖ.

DR, J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS ir CIIIRUGAS 

2423 W. MARQUETTE ROAD
Vai. 2-4 ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryt® 

Nedelioj susitarus

Phone CANaI 0122

DR. S. BiEŽIS
GYDYTOJA^ gr CIIfRURGA?

2201 W. Cermak Rottd
Valandos 1—3 ir 7—8 '?ak.

Seredomis ir Nedėliomis pagal sutartį

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė.

Telefonas RE Pu b Ue 7868

miestelio pir- • 
inas Sveikatos 1 
Komisijonie- _ Į 
rius (ir laikė 
tą garbės ofi- ! 
są per 19 mę- I 
tų) yra gerai 
Cicen’ečiams j 
žinomas . p.ęr, 
27 metus. Da
bar speciali
zuoja gydyme 
Plaučiu, šir
dies ir R<‘u- 
matizmo ligų.
Valandos:

4930 West 13th Street 
CICERO, 1LL.

Tcl. Ofiso BOUIevard 5913—14 
Rez. VICtory 2343

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

Tel. BOLlevard 7012

DR. G. Z. VEZEL1S
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 iki 8 vakar® 
Seredoj pagal sutartį

Tel. CANaI 0257
Res. PROspect 6650

DR. P. Z. ZALAIDRIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS.

1821 SOUTH HALSTED STUFFTt
lwczidencTja 66oo So. Artesian jiveų 

Valandos: 11 ryto iki 4 popiet

6 ilcjJ 8:30 vakare

ir CHIRURGAS

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

Office Phone Res. 6107 S. Francisco
Prospect 2230 Pilone Grov. 0951 I

DR. J. SZUKIEWIGZ į
PHYSICIAN and SURGEON

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

Sunday by Appointment

Nuo 10 iki 12 vai. .ryto; nuo 2 iki 4 
vai. popiet ir 7 iki 8 vai. vakare; 

šventadieniais pagal susitarimą.

G R Z
1

k B () R 1 A I:

Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs 
savo rūpesčius. Pašaukite:

Tel. REP.3100
2506 W. 63rd St

Tel. CANaI 6122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2261 W. Cermak Road 
(Kampas Leavitt St.)

Valandos:

Nuo 1

Seredoj

Nuo 9 iki 12 ryto 

iki 8 vakare 

pagal sutartį

Ofiso: Tel. CALumet 4089
Res.: Tel. HEMIock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS

3147 So. Halsted St.
Ofiso valandos:

Rezidencijos Ofisas: 2656 VV. 69tli SU
Valandos: 10—12 ryto

Seredomis Ir Nedėliomis pagal sutartj

1-4 ir 6-8 vai. vak

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Tel. VIRginia 0036

Į X A I BŪ s DAKTARAI;

Res. Phone Office Phone 
ENGlewood 6641 TRIangle 0044

DR. A. R. McCRAOlE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

7850 So. Halsted Street
ROOM 210 

vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

Ofiso Tel. VlCtory 6801
Uez. Tel. DBEzel 9111

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL.

OFISO VALANDOS: 
iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki
pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai.

Nedėliomis nuo 10 iki' 12

Nuo 10 
vai. po 
vakaro, 
valandai dieną..

Telefonas MIDway 2880

4

DR. A. A. ROTO
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišką, Vyrišką, Vaiką a® 
visą chronišką ligą.

Ofisas 3102 So. Halsted SL
Kampas 31st Street

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

DR. MADRIDE KAHN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 SO. ASHLAND AVB.
Tel. YARds 0994

Re?.: Tel. PLAza 3200 
VALANDOS;

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-9 v.
Nedėldieniais nuo 10 iki 12 dien$

Praeitą mėnesį, Mt. Carinei, 
j lietuvių Šv. Kryžiaus parapi- 
I joje įvyko studentų susirinki- 
l mas, kuriame dalyvavo dide
lis skaičius vietinės lietuvių

. studentijos.
Aukštai geib. Šv. Kryžiaus 

. lietuvių parapijos klebonas 
! kun. Dr. J. Končius atidarė su
sirinkimą, trumpai pažymėda
mas jo tikslą ir pakvietė A- 
merikos Lietuvių Katalikų Stu 

I denių Organizacijos Centro 
Į Pirmininką Joną C. Morkūną, 
■ iš Rochester, N. Y., pakalbėti 
< apie studentų organizaciją ir 
[jos tikslus, taip pat apie jos

SENIADSI LIEIDViy GRABORIAIGHICAGOJE
EUDEIKIS ir SuNUS yra taip arti kaip ir jūsą telefonas. 
Nežiūrint tolumo, nėra jokią išlaidą.
EUDEIKIO 30 metą ypatiškas, atsakantis patarnavimas 

yra patenkinęs tūkstančius šeimyną.
Vienintelis Lietuvis Graborius vartojantis modernišką, 

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

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

JUOZAPAS EUDEIKJS IR IEVAS 
5340 SOUTH KEDZIE AVENUE 

VISI TELEFb-rA.1: REPUBLIC 8340 
(Neturime sąryšiij su firma tuo pačiu vardu)

Office: Res.:
PROspect 2011 BEVeriy 0081
Dr. JOHN F. RUŽIC

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2355 Mest 63rd {Street
Vai.: 2 to 4 Ir 7 to 9 P. M.

Ketv. ir Sekmad. pagal sutartį 
Ryto vai. Šv. Kryžiaus Ligoninėj 

Chicago. Iii.
Phone: HEMIock 6700

Skaitykite *r platinkite 
dienraštį “Draugę” h 
remkite v:sus tuos pro® 
fesionalus ir biznieriuą 
kurie garsinasi jame.

WISSIG
Specialistas iš 

Rusijos
Kapitonas

Pasauliniame kare
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS NEŽIŪRINT 

KAI?* UŽSISENLJL’SIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA
Speėlališkal gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą, krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti m.- 
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugelį metų ir išgydo tūkstančius ligonių. Pataift^ 
Etas, dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki Fį 
valandai ir nuo 5—8 valandai vakare.. Nedėuomi« nuo 11 ryto iki 1 VlJfl.

4200 WEKT 2Gth 871. kampaą Keeler Avė. T«L CRAwfard BO’. i
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RAGINA REMTI SAVUOSIUS
( L. Šimučio', “Draugo 
kalba, pasakyta Peoples Fiirn- 

iture Co. radio valandoje.)

Lankiame reikšmingų šven
tų Kalėdų. Kur nepasisuksi, 
visur švenčių nuotaika. Vai
kučiai smalsiai žiūri j 
išpuoštus krautuvių 
rašo Kalėdą Diedukui 
iš jo tikisi didesnių ar
nių dovanelių susilaukti, 
lerys susirūpinusios, kad 
žyčių širdeles patenkinti.

dar daugiau rūpesčių

IŠ ŠV. KRYŽIAUS PAR 
TOWN OF LAKE

________________ ■______ Ketvirtadienis, grnod. 21, 1933
TEATRALIŠKI VEIKALAIVenskus, maršalka madieniais tinkamai palinks- 

- minus plačiąją, lietuvių visuo
menę. Tai yra didelis kultūri- 

vei uis darbas išeivijos tarpe. Bė
ję, ši vakarą nuo 7:30' iki 8:30 
iŠ stoties WHFC Ims kita Bu-

vičia, F,
K. Kinderis, lyderis J. Petrai- 

pagelb. J. Balakas.
Visi valdybos nariai yra 

ir sumanūs.
Rast., J, Balakas

: kilis

Amerikos Dovanos Lietuvo
je. Penkių aktų komedija. 29c

Betliejaus Stainelė. Drama
Dolpelis Ministerijoje Tar

nauja. Monologas Ir laiškai. 
Paraše S. Čiurlionienė. -.. ,10c.

Dešimts Metų, Smukt e je. b 
aktų drama. Vertė J. Širvin
tas. Kaina........................... 40c.

, , _ , Desensano Mergelė, p aktukrautuves lietuviška'j drama. Vertė knn. V Kulikaus 
įkas. .Labai graži liaudies mer- 
| gaitėms drama. Dalyvauja 19 
i Karės Metų,. Vaizdelis iš 
! lietuvių gyvenimo. Jis valz- 
įduoja Pasaulinio Karo pra
džią Lienvojo. Parašė Pr. A- 

|tis. Kaina....................... 15c.
l Kas Bailys komedija . . 15 
! Laivybos. Dvien aktų forsas. 
i Veikia 6 asmenys. .........10c.

Šv. Pranciškaus Vienuolyno į 
Rėmėjų 3 skyr. priešmetinis Į 
susirinkimas Įvyko pirm. M. 
Sudeikienės name. Susirimd- 
mas buvo skaitlingas. Nutarė 

suruošti arbatėlę su progra
ma sausio 28 d., parap. salėj. 
Raštininke skaitė nuo seserų 
laišką, kuriam dėkojo už rink-j 
liavos pinigus ($100.00), svei
kina rėmėjas ir rėmėjus su I 
šventomis Kalėdomis ir Nan- ' 
jais Alėtais.

Apsvarsčius visus reikalus, njausj11 “Draugo” prietelių ir 
rėmėjų. Kaip senas yra “ Dran 
gas”, taip senas jis yra jo

red. | labdaringas Įstaigas, kurios 
rūpinasi nelaimingųjų šelpimu 
ir kad per šias Kalėdas ne
liks ne vieno lietuvio, kuris 
drauge su kitais nesidžiaugtų 
švenčių malonumais. Kiekvie
nas bendradarbiavimas, para
ma, išauks dėkingumą, išnai
kins įiavydą kuris mūsų pa- 

mažos-1';‘angai daug Lmdo.
į šia proga papasakosiu vie- 

ma i11a is^°Lšk:i pasakėčią, kuri,

langus,

rams
nes ir vaikus ir žmonas reikia 
dovanomis aprūpinti, o to pi
nigo šiais 
dieniniams

iai mano kalbai.

GICERC dainų programa. Pasiklausyki-!
Raulas I

K. Mikolaitis, 130+ $o. 49tb
Avė., pasidavė labai pavojin
gai operacijai. Dabar randasi

x"| Braut Hospital, 533 Grant j dirvinio
k Plaee, netoli Lincoln ir Webs-|~-

ter avė. Giminės ir drangai j siLaiirū.
malonėkite aplankyti. į pvsaka.

K. Mikolaitis v ra vienas so-,1 kiojimo

sius vadas — kleb. kum A.
— M. Sūdei- i

Kartą medžioklėje karalius., i 
Bazilius Makedonietis užklu-i Skrvpko, pirm, 
po briedi. Ir tą pati akymirk- kieno, vice-pirm 
sni, kada karalius prisitaikęs tienė, nut. rast. — B. KaJvai- 
paleido Į jį vilyčią, briedis at-|lė, fin. rast. — EL Ogintaitė, 
sisuko, prišoko prie, karaliaus I ižd. — J. Šiaudvitieno, kores- 
ir, galingais savo ragais pa-1 pondentė — J. Razbadauskai- 
griebęs ji už diržo, kilstelėjo I tė.
galvą — karalius atsidūrė oro, j Po susirinkimo visus gard- 
ant briedžio ragų. Medžioto-j žiai. pavaišino pirm. M. So
jai išsigando. Vienas suma
nus karalius palydovas pripuo 
lęs prie briedžio perrėžė jam 
gerklę pirmiau, negu jis spėjo 
nubėgti Į girią, su karalium. 
Karalius buvo išgelbėtas, visi 
nuoširdžiai sveikino drąsuolį. 
Bet išdidus karalius savo iš
gelbėtojui no tik nebuvo dė
kingas, bet iš pavydo jj Įtarė, 
apskundė ir pagaliau jam gal
vą nukirto.

Nedėkingumas, pavydas ir 
nesusipratimas ir pas mus 
dažnai kertą, galvą pasiseki
mui tų žmonių, kurie romia 
mūsų tautinį sąjūdį, ant ko re
miasi mūsų išsigelbėjimas tau
tišku atžvilgiu. Neremdami 
saviškių, kimšdami savo sun
kiai uždirbtus centus i svetimų 

„ . . .ipi phiigŲ ’ kisėnius, mes kertame galvą 
ekstra išlaidoms nedaug totu- j visokiam pasisekimui, savysto- 
rimo, noeikvokime, bot visus '■ vaami ir liekame kitų pastom- 
reikmenis pirkime pas lietu- (lėliais, vergais, 
vius biznierius, nes jie su mn-1 
mis gyvena, remia mūsų para-i 
pijąs, draugijas ir kitokias 
Įstaigas, kurios sudaro mūsų 
tautinius ir kultūrinius cen
trus. Nosu girdėjęs atsitiki
mo, kad bent viena kuri did-! 
miesčio biznio Įstaiga paremtų 
liet kurį mūsų tautini darbą ar 
reikalą, kad savo auka būt pri
sidėjusi prie mūsų Įstaigų iš
laikymo, liet žinau,, kad nerasi 
beveik nė vieno tautiškai nusi
teikusio lietuvio biznieriaus ar 
profesionalo, kuris kokiu nors 
būdu nebūt parėmęs lietuvių 
kultūrini ir tautini veikimą.

lai kais nėra; kas- 
reikalams dažnai 
Taigi, norint, ar 

nenorint tenka susitikti su 
gana sunkia problema. Vieni 
paskutinius centelius išleisime, 
norėdami savo šeimą ir arti
muosius Kalėdų dienoje pra-

to negalime padaryti. Bet vis 
dėlto, nežiūrint kaip sunkūs 
laikai nebūtu, dauguma iš mū
sų ŠĮ tą Kalėdoms pirksime.

Sunku yra šiandien surasti 
žmogų, kuriam būtų lengva iš
mesti vieną, kitą dolerį. Taigi, 
lietuviai, tu dolerių ir bemėty
kime. Ypatingai nežarstykime 
jų po svetimtaučių kišonius. 
Nešit raukykime po didmiestį, 
kuris bereikalingai daug pini
gų iš mūsą, kišenių ištraukia. 
Taupykime pinigus ir koncen
truokime juos savo kolonijų 
lietuviškose Įstaigose ir biz
niuose, iš kurių mūsų tautie
čiai ir mes patys turime nau
dą. Jei jau yra toks paprotys 
prieš šventes išleisti daugiau 
negu paprastai

Stiprūs mūsų b i ža
visi ekonomiškai 

Nuo ekonominio

SKAITYKITE!

“DRAUGO” KNYGYNAS
2334 So, Oakley Avė. 

Chicago, III.

Kun. J. Navicko — 
kūrinys “M< 

'šiomis dienomis “Drauge” pa

Dievo duok jam greit pa
sveikti ir vėl su mumis dar
ini ot i s. Rsp.

PRANEŠIMAI
No.

j 271 Amerikos Legijono Auxi- 
I liary mėnesinis susirinkimas Į- 

gruodžio

Darius
I deikieno.

Visa valdyba susideda
darbščių darbuotojų, kurios da j vyks ketvirtadienį 
rbuojasi parapijoj ir draugi
jose. Rėmėjų 3 skyr., turėda
mas darbščią valdybą, gražiai 
gyvuos. Valio, rėmėjos! Dar
bu ok i tos vienybėj.

Korespondentė

“LIETUVA” BENAS CHI
CAGOJ SKIRIA D. - G.
PAMINKLO FONDUI

$44.25

Jono Geriausios Anglys Už 
Žemiausias Kainas

K un.

iš krikščionių persė
jai kų.
Na v i cka s, A f a r i an a po-

TUMONIS COAL 00.
12132 UNION AVĖ.

Chicago, III.

šiemet švenčia, savo 20 m. li- 
teratinio darbo sukakti.

Daugiau m gružių, Įdomiu

Igo” knygyno. Pasiklauskite.

THE BRIDGEP0RT 
KNITTING SHOP

Neriam plonus ir storus vii-: 
nonius svederius dėl vyrų, mo-l 
torų, merginų ir vaikų.

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

Atdara ir šventadieniais.
F. SELEMONAVIČIA

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

Phone Victorv 3486

Phone PULlman 8296
Dabar laikas prisipirkti 

anglių dėl žiemos

Res. 10742 S. Wabash Avė.
Phone PULLman 8092

susi
nau-

21 d., 7:30 vai. vak., J. 
kos svetainėje, 2419 W. 
St. Prašome visų narių 
rinkti, taipgi kviečiame 
jų ateiti ir Įsirašyti Į ši
nią dr-ją. Motinos, moterys ir i 
seserys ekskareivių, kurio pri-. 
klauso Amerikos Legijonui, į 
gali Įsirašyti šion draugijom t

Valdyba

Peoples
FURNITURE CO.

KRAUTUVĖS
SIŪLO KALĖDOMS

Shoppe

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

Chicago, 111.

Katrie perkate anglis iš drai- 
veriij, siuski'te juos j CRANE 
COAL CO. Gausite geresnes 
anglis, už mažiau pinigu.
Pocahontas M. R. tiktai $7.00 
tonas.

RADIO

Lietuviu kolonijose šiandien 
! turime visokių biznių su nema- 
žiu pasirinkimu. Dienraštis 
“Draugas,” kaip visada, taip 
ir dabar, ragina tautiečius 
švenčių ir kitokius reikmenis 
pirkti pas savuosius. Ypatin
gai raginame remti tuos biz
nierius, kaip Peoples Furni- 
ture Ko. ir kitus, kurie skelbia 
si mūsų dienraštyje ir tuo pri 
sideda prie rimto tautinio ii 
kultūrinio darbo. Nebūkim? 
tautiniai ištižo, bet susipratę, 
vieningi, drąsus lietuviai, tada 
būsime stiprūs ir šio krašto gy ■

• veninio iškovosime sau tokią 
vietą, kuri teisingai mums pri
klauso. Į

Baigdamas šią savo trumpą ! 
kalbelę, dienraščio “Draugo,’ i 
Amerikos Lietuvių R. K. Fe-| 
deraeijos ir savo vardu visus • 
malonius radio klausytojus 
nuoširdžiai sveikinu su švento
mis Kalėdomis ir linkiu laimiu 
giausių Naujų ’Metų.

Gruodžo 12’ d. AVoodmano; 
svot. “Lietuva” benas laikė! 
priešpietinį susirinkimą, kuri 
atidarė pirm. F. Endrijauskas. ų i > < 1 j « I .
Iš valdybos neatsilankė pirm, 
pagelb. Jo vieton paskirtas B. 
Stanevičia. Rast. J. Balakas 
perskaitė pereito susirinkimo 
nutarimus, kurie vienbalsiai 
priimt i.

Dėl stokos laiko, visi komi
sijų raportai atidėti metiniam 
susirinkimui.

Pinigus $+4.25, kuriuos pei
li ė m rengtame piknike, 17 d. 
rugp., nutarta, perduoti Da
riaus - Girėno paminklo fon
do iždin. Paskirti K. Jenušau- 
skas ir J. Grušas.

Nauja vahlyba 193+ metaJ ųu. 
ms: pirm. F. Andrijauskas, pi- 
i m., pagelb. F. Bistrą, nutari
mų rast. J. Balakas, fin. rast.
J. Reksnis, iždin. K. Jenušau-1 Atsišaukite: 
skas, iždo globėjai B. Stone-618 WEST 18th STR.

Kalbant apie naujausius iš
radimus, pripažinsime, kad 

! maloniausiu išradimu yra ra
dijo. Jei nebūtų išrasta radi
jo ehieagiečiai sekmadieniais 
negalėtų klausytis Budrike: 
krautuvės duodamų gražiu ra- Į 
dijo programą. Štai, praeitą 
sekmadieni nuo 1 iki 2 iš sto- I 
ties IVCFL vėl t (‘ko gėrėtis! 
puikiu dainavimu L. V. “Dai- i 
uos” choro siksteto, vadovai!-j 
jaut Sauriui.

Leidėjai šių programų Jos. i 
F. Budrike krautuvė, 3+17 S. 1 

: Halsted st., matyt, nesigaili 
nei lėšų, nei triūso, kad sėk

DRABUŽIAMS
PLOVYKLAS
Už stebėtinai

MAŽAS KAINAS

PARDAVIMUI alude. Se
niai išdirbtas kampas. Prie
žastis pardavimo, kitas‘biznis.

Nau jas TUO R po
$29.50

Naujas BEE VAU po
$47.50

Naujas A. B. C. po
$49'50

PEOPLES COALCO.

Permanent $1.50 & u p
Phone CANal 4674 

SpeciaUzing in Permanent AVavlng 
and eomplete Beanty Service 

2302 S. LEAVITT ST.
N. Drumsta. Prop. Chicago

JOHN B. BORUEN
ADVOKATAS

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

Valandos 9 ryte iki 6 popiet 
2201 W. Cermak Road

Panedėllo, Seredos fr Pėtnyčloc 
vakarais C iki 9

Telefonas CANal 6122
Namai: 6459 S. Rockwell S*.

Utarninko, Ketvergo ir Subatos 
Vakarais 7 iki 9

Telefonas REPublic 0600 ,

Visados garantuojame ko
kybę ir teisingą, vogą.

Vardas ir ofisas:
12132 SO. UNION AVĖ., 

Tel. PULlman 5517 
West Pullman, III.

. Galite nusipirkti daugiau 
anglių žemesne kaina iŠ 
Peoples Coal Co.

I, 2, or 
S tons 
$7.75Pochy M. R.

Kent. M. R.
Iiuinp .........
Black Band
Egfj ......................... $8.50
Lunip ..................... $8.75

$0.75

INSURANCE
NOTARY 
PUBLIC

PERKAM
Lietuviškus

BONUS

or
4 tons

• niore
$7.25
$5.45
$0.25

$8.00
$8.25

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS

2608 WEST 47th STR. Tel. LAFayette 1083

ka ranką, mazgoja.
Kuo daugiau remsime sa

vuosius, tuo didesnius ir jiems 
reikalavimus galėsime statyti, 
daugiau paramos reikalo susi
lauksimo, 
n iai, mes 
stiprėsime.
sustiprėjimo labai daug parei
na mūsų pažanga “ir mūsų tau-' ----------------
tiška ateitis šiame krašte. Vio- - * “DRAUGAS’ 
ui kitus remkime, reikalo viens Katalikiškas!
kitą šelpkime. Aš manau, kad. 
mūsų stipriai remiami biznio-' 
riai visada parems lietuvių

A. BERŽYNSKIS
BIRCH TAVERN

Ši 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 Rockwell Street)
Telefonas REPUBLIC1 4544

$49.50
Naujas VOSS po
$48.00

Naujas MAYTAG po
$69.50

ir daugybes kitokių 
Parduodame ant LENGVŲ 
IŠMOKĖJIMŲ. Duodame 
didelę nuolaidų už senas

Pirkite dakar ir taupykite 
iš Didžiausiu Vertybių 

Krautuvių.
KRAUTUVĖS ATVIROS 
KAS VAKARĄ iki 10 vai.

Mes pakartotinai kreipiame jūsų atydą i Įvairų patar
navimą, kurį mūsų Įstaiga teikia:

Priimame mokesčius gazo, elektros, telefono, vandenio 
bilus ir morgičių kuponus.

• Išrašom apdraudas ant namų, langų ir automobilių.
Darome pirmus morgičius ant namų.
Parduodame Money Orderius.
Darom kontraktus pirkime ir pardavime..

UNIVERSAL MORTGAGE & IN VESTMENT 00.
G. A. SUKYS W. M. ANTONISEN

3320 S. Halsted Street Tel. Yards 5215

Lietuviškas!
Patriotiškas!

Teisingas!

“DRAUGO” METINIS KONCERTAS
Sekmadieni, Vasario (Feb.) 4,1934
Lietuvių Auditorijoj, Chicagoj

A. F. CZESNA’S BATHS
TURKIŠKOS, RUSIŠKOS SULFERINfiS VANOS IR ELEKTROS 

TREATMENTAI
švediški mankštini mai ir elektros masažas

Treatmentai visokių ligų, reumatizmo, nervų atitaisymo, šalčio 
ir taip toliaus, su elektriniais prietaisais Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmentai.

Mineralinės, sulferinės vanos duoda didžiausią kraujo cirkulia
ciją, kuomi galima išsigelbėti nuo visokių ligų.

Kambariai dėl perstu!ėjimo.
Moterų skyrius atdaras Utarninkals nuo 8 iki 12 vai. nakties.

1657 W. 4§th Street
Kampas So. Paulina St. Tel. Boulevard 4552

PEOPLES 
FURNITURE CO.

KRAUTUVĖS 
2536-40 W. 63rd STREET 

Hemlock 8400 
4179—85 ARCHER AVĖ.

Lafayette 3171 
Chicago, III.

JOHN A. KASS g
(KAZAKAUSKAS) B

Laikrodininkas, Auksorius [fel 
ir Muzikalių Instrumentų

Krautuvininkas M
DVI KRAUTUVĖS

Abiejose didellausis pasirinkimas M 
žiedu, deimantų, visokios rūšies 
laikrodžitj ir muzikalių instrume- 
otų. Taipgi taisome visokius laik- 1’4 
rodžius, muzikalius instrumentus tyli 
ir akinius pritaikome.

Turįs 24 metus patyrimo pi 
2049 W. 35th St.
Te?. Lafayette 3315

4216 Archer Avė.
Tcl. Lafayette 8617
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