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VOKIETIJOS KATALIKAI PASIRENGĖ AMERIKA DĖKOJA NUO ORO BOMBŲ
KOVON SU NACUUS A

Katalikai gins savo teises, savo 
spaudos laisvę

BERLYNAS, bai. 4. — Vo- 
kiečių katalikų firma Vereinig 
te Verlagsanstalt, kuri leidžia 
eilę mažųjų katalikiškų laik
raščių, patraukė teisman na
cių laikraščio Essen Nazional 
Zeitung vedėjus. Kaltino ne- 

' teisinga kompeticija, kas yra 
draudžiama spaudos įstaty
mais. Šio laikraščio prenume 
ratorių rinkėjai, įsirengt smo
gikų uniformose, vaikščiojo 
per namus ir varu vertė žmo
nes užsisakyti šį laikraštį.

t

Nacių teismas atmetė kata
likų firmos skundų ir parei
škė, kad katalikiškoji spauda 
neturinti teisės gyvuoti nacių1 
valstybėje. Be to, dar parei
škė, kad kompetieijų sukėlė ne 
minėta Zeitunga, bet patys kn 
tulikai.

Vokietijos katalikai tikrai 
daug susidomėjo tokiu parti
niu teismo pareiškimu. Kata
likai Organizuojasi, kad ginti 
savo teises, kurias naciai kė
sinasi išgriauti.

TURKIJAI
► -

UŽ TAI, KAD SULAIKĖ IR
IŠDUODA INSUU4

WASHINGTON, bai. 4. — 
J. Valstybių vyriausybė per 
ambasadorių R.. PA Skinnen 
padėkojo turkų vyriausybei, 
kuri nusprendė sulaikytų 8. 
lnsullį išduoti Amerikai.

Valstybės departamentas 
pasiųs savo agentų j lstanfeu- 
lų, kurs paims lnsullį į Ame
riką. Tas agentas, sakoma, 
yra Europoje.

DIRIŽABLIAIS SUSISIEKI 
MAS SU BRAZILIJA

ApanuuieiA
OKLAHOMOI

POTVYNIAI
VOKIEČIAI OFICIALIAI ORGANIZUOJA 

VERŽIMĄSI | RYTUS J

PRANCOZIJfiJ NERAMU; NUMATOMI 
NAUJI SUKILIMAI

PARYŽIUS, bai. 4. — Kai- 
riųjų ir dešiniųjų elementų 
tarpusavė kova čia numato
ma. Vieni kitus kaltina, kad 
iš provincijos šniugeliuoja

DAUGIAU IŠLEIDŽIA, 
NEGU PELNUA

OTTAWA, Ont., bai. 4. — 
ginklus, kad rengiasi revoliu-1 Kanadiečiai lygiai kaip ir J. 
cijon. Iš to visagali pasireik- '.Valstybių gyventojai išleidžia 
šti naujos riaušės ir pilietinis'daugiau, negu pelnija, anot fe- 
karas. z Įderalinio biuro statistikų.

Policija nuginčija ginklų
šinugeliavimų. Tačiau auk
štesnieji autoritetai įsakė jai, 
kad sektų tų ir kitų elementų 
veikimų ir ieškotų ginklų ir 
amunicijos krovinių.

Vyriausybė įsakė saugoti 
visus pasienius. Manoma, kad 
Vokietijos naciai siunčia daug 
ginklų ne tik Prancūzijon, liet 
ir žiemių Afrikon, kur pasi
reiškia nacių propaganda 
prieš prancūzus.

PRANCŪZIJA APKARPO 
IŠLAIDAS '

PARYŽIUS, lfil. 4. — Prau 
eūzijos ministerių kabinetas 
sumažino valstybės išlaidų są
matą apie 2,5OO,0.X),OO0 fran
kų. Paleista apie 60,000 civi
linių tarnautojų ir likusiems 
sumažintas atlyginimas nuo 5 
iki S nuoš.

ANGLAI ŽINO, KAD TAIKA 
NĖRA UŽTIKRINTA. V • ęf. *

IZJNDONAS, bai. 4. — An
glija imasi priemonių, kad ka
ro metu apsisaugoti nuo ori
nių bombų, kurių sprogimas 
gali sukelti baisias katastro
fas.

Pirmiausia norima apsau
goti didžiuosius gazo kubilus 
čia ir provincijoj. Šie kubilai 
bus užkloti plieno šarvų sto
gais, kurių ‘ponilmfi negalės 
pramušti.

20 ASMENŲ ŽUVO; DAUG 

NAMŲ SUNAIKINTA

OKLA KOMA CITY, Okla., 
bai. 5. — Išsiliejusi \Vashita 
upė sukėlė didelius potvynius 
vakarinėje Oklahomos valsty
bės daly.

Naujausiomis žiniomis iš 
nukentėjusių plotų, 20 asme
nų žuvo. Visų eilę namų van
duo sulamdė ųr nežinia kur nu 
vilko.

KLAIPĖDIŠKIS MUI
STĄS MTI

RIO DE JANEIRO, bai. 4 1 
j— Brazilijos prezidentas Var- 
jgas pasirašė dekretų, kuriuo 
autorizuoūi susisiekimų mini
sterijų padaryti kontraktų su 
Zeppelitio kompanija keleivių 
ir pašto vežiojimui tarp Bra
zilijos ir Europos.

Tuo pačiu dekretu ministe
rija autorizuojama skirti mi
nėtai kompanijai arti vieno 
milijono dol. kreditų angaro 
pastatymai

TARPTAUTINIS SUYAŽIA 
MLRYME

t'

RYMAS, bai. 4. — Suvyko 
čia konferencijon keturiolikos 
Valstybių delegatai, kurie yra 
kviečių reikale patariamojo 
komiteto nariai. Jų tarpe yra 
ir J. Valstybių delegatai.

Suvažiavusieji pasitars, 
kaip ir kokiu būdu vykdyti 
tarptautinę kviečių sutartį, 
padarytų 1933 m. Londone. 

Taja sutartimi per dviejus

UGNIAKALNIS VERŽIAS 
ISLANDUOJ

Prieš kiek laiko Tilžėje, su
sipykęs su hitlerininku fttrf- 
geliu, iš Klaipėdos krašto ki
lęs šturmtropistas Grikšas jį 
pašovė. Strėgelis mirė, o Grik 
šas buv.» už tai apkaltintas, 
kad esųs komunistų agentas, 
ir -dabar Tilžės teismo j>a 
smerktas mirti.

Gautomis žiniomis, dvi die-

BERLYNAS. — Reino kra
šte prasidėjo didelė propagan
dos už "vokiečių rytų erdvę’* 
kampanija. Surengta visa eilė 
rytų jvarodų, kurių didžiausia 
dabar vra Aarhene. Vykdo
mas milžiniškas paskaitų, fil
mų, eisenų ir smogininkų ma
nifestacijų planas. Mo kyklo- 
se vykdoma plati ‘ ‘ Rytų prob 
lemai” skirta programa. Vi
sas tos kampanijos tikslas 
sužadinti kiekviename Pa rei- 
nio vokietyje “Rytų erdvės, 
kaip vokiečių likimo krašto

matos keturisbkoj valstybių 
Kontraktas su ZcppeUno tari būt -kviečių-au

j-Jr1-'t
Kanadiečiai per vienerius 

metus išleidžia apie 4,750,000, 
OOO dol., arba apie 150,000,000 
dol., daugiau negu pelnija. Šis 
nepriteklius už dengiamas įvai
riais kreditais.

Anot biuro, švietimo reika
lams Kanada per metus išlei
džia apie 165,000,000 dol., ar
ba 3.5 nnoš. visų išlaidų.

55 nuoš. visų išlaidų yni

kompanija bus daromas 30 
tų ir bus pažymėta, kad per 
metns dirižabliai atlikę ma
žiausia 20 skridimų iš Ętuo- 
pos į Brazdi jų.

PRIEŠ BAUSME

Kas moka Cooko apskrity 
1932 metų mokesčius, iš to ko

štapanaudojama malami, drabn- J*™”
žiams, pastogei 
sčiams.

ir mokė-

ginimas, jų kaina, kokybė ir
kiekybė. >

Svarbiausia einasi dėl ma
žiausios kainos nustatymo. Jei 
bus nustatyta neapgalvota kai 
na, tada nepasirašusios sutar 
ties valstybės gah užsiimti pi
giųjų kviečių dumpavimn.

fti kviečių reikale pataria
mojo komiteto konferencija iš 
eilės vra jau ketvirtoji.

REYKJAVTK, Islandija, 
bai. 4. — Ugniakalnis Skeida- 
rar Joeskull kelinta 
smarkiai veržias šioje saloje. 
Veržimosi trenksmas girdimas 
per 150 mylių tolį.

Nuo purromojo kalno nu
trūkę dideli ledynai sukrito 
jūron ir plaukia savais ke
liais.

ftio paties ugniakalnio bai
sus veržimasis įvyko 1783 me
tais. Tada Išnaikinta tūkstan
čiai gyvulių. Apie 10,000 žmo 
nių mirė pasireiškus klodui.

ų ŽADA CHICAGO 
MAJORAS

Chicagos majoras Kelly pra 
neša, kad jis artimiausiomis 
dienomis imsis priemonių tik
slu Chicagoj papiginti gatvė- 
kariais ir viršutiniais geležin
keliais vAŽinėjimą ir įvesti

nas Tilžės teisme ėjusi byla i 
parodė, kad Grikšas niekados I supratimų.’ 

nėra buvęs komunistas ir su j žįnoma, "Vokietijos Rytų 
jais nesidraugavo. Jis buvo. kuri .
tikras hitlerininkas, SA ir SS j pprorganizuoųtajMjJ^urioje »u- 
kareivis. Tačiau hitlerininkai; 8jjungg daugnffi&^a rengtų 
nenorėdami parodyti, kari iš Į pajėgų, vadovatE^lfti akcijai, 

jų tarpo gali atsirasti tokių perorganizuotojnMųjunga pe- 
žmonių, dabar skelbia, kad jis , j-eitų šeštadienį buvo sušauku- 
buvęs komunistas ir tik dėl sj “pamokomąjį suvažiavi- 
akiu įstojęs į smogikus. Trf- m4?» Koelno - Aacheno na- 
ciau is tikro tokių jaunų žm^-1 cijoualsocijalistų partijos sky 
nių, kurie davėsi suvilioti'TiauB įgaliotinis rytų klausi- ’
hitlerininkų pažadais, o dabar 
Rytprūsiuos turi kęsti čidc- 
liausią vargų, yra ne vienas, 
bet visa eilė nuvykusių iš 
Klaipėdos krašto.

MOKESČIU KOMISUOS 
POSĖDIS

Illinois valstybės mokesčių 
komisija susirinko posėdia 
Chicagoj. Svarsto Cooko ap
skrities mokesčių klausimą, 
kurs kelinti metai neišspren
džiamas kaip reikiant.

■ f • *
Praneša, kad <'hieago maįo

mais Ittmann apibūdino nau
jai perorganizuotos Vokietijos 
rytų sąjungos tikslus tokiu 
būdu; "Vokiečių rytų sąjunga 
nėra tokia organizacija, kaip 
visos kitos, bet vidaus reikalų 
ministerio Frieko įsteigta or
ganizacija, kuriai vadovauja 
Brandenburgo oberpreziden- 
tas Kube. Jos daJįhąs yra kuo 
glaudžiausiai sus naci-
jonalsocijalistų partijos veiki
mo organais. Ittmann nurodė

T *•* 'i v *
toliau, kad ta pertvarkyta or- 
ganizacija ateitvje tarės įvyk-» 
dyti didelį uždavinį.

VALSTYBĖS TARYBA SU 
DAROMA KUBOJE

•* .
HAVANA, bai. 5. — Kubos 

prezidentas Mendieta sudaro 
valstybės tarybų, kuri bus pa
tariamuoju organu vyriausyB
l>ei. ši tarykįa rašys irei ka
li’.gus respubl’kai įstatymus 
ir juos duos vyriausybei — 
prezidentui ir jo knhinetui — 
patvirtinti.

HAVANA, Kuba, bai. 4. — 
11 plėšikų apiplėšė Royal 
Bank of Canada.

MAŽIAU VALANDŲ DAR
BO ANGLIŲ KASYKLOSE

minais anglių kasyklose 
įvesta 7 valandos dienoR dar
bo su mažiausiuoju 5 dolerių 
už dienos darbų atlyginimu.

Angliakasiai šiomis sąlygo
mis patenkinti. Kitaip yra su 
kasyklų operatoriais. Jie vyk
sta į YVashingtoną, kur spręs 
klausimų, kas daryti sn kon
traktu, kuriam pažymėta 8 va
landų dienos darbas.

Ateinantį pirmadienį NRA 
administracija svarstys šias 
naujas dactyi sąlygas mink
štųjų anglių kasyklose ir iš- 
klausys operatorių protestų 
prieš tai.

bausmė. Pažymima, kad mo
kesčių sumokėjimui laikas bai 
gės kovo m. 15 d.

Chicago Real Estatc Board 
kreipės teisman, kad gauti 
"injunvtion” prieš tos bau
smės kolektavimą, kadangi ne
teisėtai elgiamasi. Kovo mėn. 
15 d. baigtas mokesčių sąskai 
tų išsiuntimas. O įstątyme ai
škiai pažymima, kad vienų 
nuošimčio bausmė kas mėnesį 
skiriama tik praėjus 30 dienų 
nuo paskutinės sąskaitos iš
siuntimo. Tad minėta bausmė'S F\ J *
turi prasidėti no anksčiau, 
kaip tik balandžio m. 15 d.

UETIIViS MESTO TARY“ univerf,iniu* transfpriuf’- ’ ’ ras ir mokesčių patikrinia.o
R ftis didis darbas turėjo būt, boardas reikalaus komisijos,

dirbamas prieš keletą metų, Į kad B įR&kytų Cooko apskri-MŪRIU

SAUSŲJŲ 
MIESTE!

DAUGIAU 0 LAVONAI

HAVANA, bhl. 4. — Sude
gusiam, Omnibus de la Haba- 
na garadžiuje rasta 6 žmonių 
lavonai. Tad žuvusiųjų skai
čius yra jan 17.

KENOSHAi, Wis., bai. 4. — 
ftio miesto lietuviai nepapra
stai yra pradžiugę dideliu sa- * •vo laimėjimu politikoje.

Miesto tarybos nariu tarp 
kitų išrinktas ir mūsų tautie
tis Jonas Marcinkevičius. Rei- 
kia sveikinti lietuvių laimėji
mą.

GERIMŲ PAVYZDŽIUS 
AMERIKON JAU 

PASIUNTĖ

kada ekonominis krizis pasi
reiškė.

Per šiuos sunkiuosius laikus 
viska^ papiginta. Tik taip va
dinamus "Utilities” kompani
jos laikosi pokarinių ratų.

■Prieš keletą metų reikėjo 
papiginti gazą, elektrų, tele
fonus. Tas nepadaryta, nors 
daugelis žmonių dėl depresi
jos namų netenka.

4 SOCIALISTAI 
PASPRUKO

Pagyvėjo pasienio prekyba 
su Latviais. Latvių muitų de
partamento žiniomis, per va
sario mėn. sutartimi dėl lie
tuvių latvių pasienio prekių 
be /nui tų apyvarta pasire
miant, į Latviją bwMt įgaben
ta Lietuvos gaminių už 29,000 
latų, o į Lietuvą latvių pre
kių išgabenta už 7,600 latų.

Buv. Klaipėdos gubernato
rius V. Gylys paskirtas Lie
tuvos charge d’affairss Briu
selyje su Lietuvos atstovybės 
teisėmis^ . >

’r , • «, L
________

(Viena Lietuvos firma, su
ėjusi į santykius su Amerikos 
prekybos firmomis, šiomis die

LINZ, Austrija, bai. 4. — 
Iš vietoR kalėjimo pabėgo ke
turi socialistai, kurie yra da-

nomis pasiuntė į Jungtines (lyvavę sukilime prieš vyriau- 
Amerikos Valstybes naujai pa į sybę, ir du naciai. Matyt, so-

ties turtų įkainotojui Jacob- 
sui per visus ketverius metus, 
1931,1932, 1933 ir 1934, suma
žinti 15 nuoš. mokesčius už vi
sus mažus namus — reziden
cijas, dviejų ir trijų liūtų, 
kaip tai apskrities teisėjas Ja. 
recki nusprendė.

Teisėjo Jareckio nusprendi
mas liečia tik tuos, kurie pro
testavo. Tad dabar norima šį 
sumažinimą pripažinti ir ne
protestavusiems ir per visus 
ketverius metus.

Valstybės mosesčių komisi
ja turi teisę tai padaryti. Bet 
jei ji atsisakytų, tada būtų rei 
kalinga kreiptis teisman.

Visuose penkiuose Chicago 
priemiesčiuose — Evanston, 
Oak Park, River ForeRt, GI 
coe ir YVinnetka,. sausieji lai
mėjo prohibicijos klausimu. 
Visur dauguma balsų nubal
suota, kad šie priemiesčiai tu
ri pasilikti "sausutėliai,” ty. 
juose negali būt laikomos 
smuklės, arba šiaip koks sva«- 
giųjų gėrimų pardavimas.

Matyt, šių priemiesčių žmo 

nės yra nusistatę turėti ramy
bę. Kas nori girtauti, tai gali 
daryti pačiam fbieagos mie
ste, kur viskas yra atlapa.

(DIRBS DARŽUS
gamintos degtinės 50 laipsnių 
Stiprumo, pavyzdžius. Degti
nė supilstyta į patogias, spe
cialiai eksportui pritaikintas, 
bonkas. Laukiama iš Ameri
kos degtinės užsakymų.

cialistai paspruko č’ekoslova- 
kijon, o naciai — Vokietijon.

Klaipėdos mokytojų semi 
narija baigė 29 nauji mokyto
jai. Jie bus paskirstyu po vi
są kraštą.

/ J
■—

ftft. Petro ir Pauliaus kata
likų bažnyčioj, Chicagoj, su
gautas aukų iŠ dėžučių vagis 
— F. Lan gan, 30 m. amž.

IVASHTNGTON, bai. 5. — 
Kongreso žem. rūmai pripaži
no cukraus kontrolės bilių.

Illinois Emergency, Relief 
komisija parūpino 16,(XX) be
darbių šeimynų daržus Cooko 
apskrities miškeliuose. Bedar 
biai paskirtus žemės sklypus 
įdirbs ir per vasarą prisjau- 
gins įvairių daržovių.

Daržams skirta žemė jau 
ariama ir komisija išdalins 
daržovių sėklas.

MEXIC0 CITY, bai. 4. - 
(Jauja plėšikų užpuolė Guada- 
lupe Vista Hermosa miestelį. 
Apie 20 asmenų nužudyta. 
Miestelis apiplėštas ir iš da-* 
lies sudegintas.

ORAS
1 .....

CHICAGG IR APYLIN
KĖS. — ftiandien iš ryto nu-] 

matomas lietus; kiek šilčiau,,

l
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Kctrirtudlvrite, baland. 5, 1931

ŠVENTUOSIUS METUS PRATĮSUS kiu nežymia balsu itttlekciju, 
kud' daugiau panašėjo į skai
tymą kaip į giedojimą: šv. 
Izidorius pridedu, kad tokiu 

dabkij eiga prisitai- 
Bužnyčios pugeiduvi- 
“ Pirmais umžiuis Bu 
vartodavo vos pasto- 
buiso inflekciją, kud 

todės žodžiai tikriau sakant 
buvo ne giedami, bet tarin
iui”. 'Paeinu toksai šv. Atana
zo paprotys nebuvo universa
lus. Tą mes galime dasiprotė- 
ti iš šv. Augnstirto prisipaži
nimų, būtent. Milane jis taip 
buvo sujaudintas jo mokyto
jo ir tl raugo jausmingai pa
gražintomis giesmėmis, kad 
buvo linkęs pasmerkti visokį 
bažnytinį giedojimu, kuris .su
keldavo aistras; taigi nuosek
liai jis užgvrė Aleksandrijos 

i vyskupo pavyzdį.
Betgi, šioji baimė pasireiš- 

kia ne vien Šv. Augustino Įtū
žtuose; ją pastebėsime kiek
vienoje žinutėje, keri liečia ba
žnytinę muziką. Iš to lengvai 
suvoksiine, kodėl pačioje Baž
nyčios gyvavimo pradžioje vy
ravo nusistatymas visiškai at- 

Įmesti bet kokį giedojimą, ku
li is turėjo nors tolimą bendrą 
sąryšį su teatrų arba stabų 
garbintojų muzika.

Kurie suseka, kad bažnyti
nio giedojimo smukimo prie
žastimi yra pragaištinga operų 
įtaka, su nusistebėjimu išgirs, 
kad Šv. Tėvai, pramatydami 
šias priešingas sroves, laikinai 
sugebėjo jas prašalint. Taigi 

, visos mūsų žinios apie pinny- 
įkštį giedojimą yra ne kas kita, 
j kaip Šv. Tėvų išsireiškimų ri
nkinys, kame nurodoma veng
tinas pavojus i.š stiprios teat
rų įtakos, nes galėtų atsiras
ti mėgėjų, kurie panorėtų įvi
lkti t atrališką giedojimą Ba
žnyčion; tokiu būdu, iš nuro
dyto skirtumo tarp teatrališ
ko ir bažnytinio giedojimo, ga 
lime tikrai spręsti, kad buvęs 

| griežtai pastatytas rtibcžius 
Į tarp šių dviejų nesuderinamų 
dalykų.

(Daugiau bus).

Iieln* kasdien. Atskyrus sekma (Meniu*
PRENUMERATOS KAINA: Metams — I« 00. Pu- 

laMĮl> — 11-60; Trims uienualams — |2.00; Vienam 
BttMUl — T6c. Europoje — Metalus ♦7.00; Pusei me- 
— |4-00. Kopus .0Io.
Stelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus
BteAradarblama tr korespondentams raitų nesrų- 

*4, Jei neprašoma tai padaryti lr uepnhiunčlama tam 
trini pašto lenkių.

, RriftUCtorlUl priima — nuo 11:1# liti vai.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 
|. 5 vai. po piet.

Pirmadienį šioje vietoje buvo rašyta, kad 
gal būt Šventasis'Tėvas dar pratęs Šventuo
sius Metus vienerienis metams ir tuo būdu 
duos progos viso pasaulio tikintiesiems įsi- ’ 
gyti tas dvasinas malones, kurios yra teikia- ! 
mos didžiųjų bažnytinių jubiliejų proga. Taip 
ir buvo. Vakar turėjome laimęs paskelbti, į 

kad Jo Šventenybė Popiežius Pijus XT, atsi
žvelgdamas į žmonijos dvasinius reikalus, 
Šventuosius Metus pratęsė iki 1935 m. ba
landžio mėn. 28 d.

Šia žinia džiaugiasi visas krikščioniška
sis pasaulis, nes jam duodama proga dar la
biau įsigilinti į Didžiojo Jubiliejaus prasmę, 
pagerinti savo kasdieninį gyvenimų ir pasi
naudoti teikiamais atlaidais.

Beveik visus pasaulio kraštus įspaudžia1 
politiniai ir ekonominiai krizini. Tų krizių! 
priežastimi daugumoje yra dvasiniai žmonių , 
suirimai, valstybių valdovų ir jų talkininkų j 
nukrypimas nuo Kristaus mokslo dėsnių, da i 
ibdavių gdbšumas ir nežmoniškas darbinin
kų išnaudojimas. Dėl to, jei kada buvo rei
kalingas Kristaus Bažnyčios darbo praplėti
mas misijomis, pasauliečių gyvu apaštalavi
mu, tai dabar jis yra tikrai reikalingas. Ir,, 
reikia tikėti, kad katalikų padidintos mai- i 
dos Jubiliejaus Metais, sukels daug didesnio | 
pasiryžimo nešti Kristaus išganingąjį ir die-1 
viškąjį mokslą. į atskiras šeimas, į organiza-j 
vijas ir į visus pasaulio kraštus. Kuo grei-Į 
čiau pasaulis pasigydys nuo dvasinių ligų, 
tuo greičiau susilauks medžiaginės gerovės 
ramybės ir taikos.

Ir mūsų tautą nemažai yra sukrėtęs do
rovinis susmukimas, indefereatizmas ir jau 
daug'- tendencijos rodoma vesti atvirą kovą 
prieš ĮMitį Kristų. Tokie reiškiniai rodosi ir 
Lietuvoje, kur žmonės per daug amžių buvo 
ištikimi Katalikų Bažnyčiai. Amerikos lietu
viuose taip pat daug dvasinio apipuvimo, 
kurį reikia greit gyrlyti, nes išpalengva visą 
kūną gali užkrėsti.

Tie visi neginčijami faktaiaukai-, 
ba už neatidėliotiną reikalą mrtlš vietlin^tf 
darbo — gyvu žodžiu, per spaudą, gyvais 
darbais ir gražiais pavyzdžiais apaštalauti. 
Taigi, ir mes, lietuviai, turime džiaugtis, kad 
pratęsti Š\entieji Metai, nfs jie daug padės, 
kad mūsų gyvenimą dvasiniu žvilgsniu pa
daryti sveikesniu ir turtingesnių.

Jei mes norėtum geriau supra- du, pirmieji Kristaus niuksloį
sti bažnytinės muzikoj dvasią sekėjai rado neapsakomą tižiau į
bei tikslūs, adba jei domėsi- gamą sugrąžindami Visagaliui 1 nie x-
niės priežastimi bei aplinky- dangaus ir žemės Kūrėjui iš jllie8*i
bėmis kokios nors ypatingos naudotą piktiems tikslams deri- f
giesmės, atsiradusios dur prieš lės kūrybą. Jit* jautė, kad taip'
tą laikotarpį, kada Šv. Grigą- darydami, pasekė fzraeliaus'
liūs asmeniškai satvarkė ir moterų pavyzdžiu; šios sutar-'
suvienodino bažnytinį giedoji pino visus savo iš Aigipto at-
mą, vienintelė išeitis — stro- sigabentus aukso ir sidabro pa ♦
piai peržiūrėti užsilikusius nuo puošnius, kud būtų nulieta au- 
senovės raštus. , , kso indai, rankenos baldams,

Betgi, kai kurie paaitenkin ji Šventovei tyruo-
elamį paviršutinišku tų šalti- se'

.... - i i,„ Bažnvčios, net tos Konstannių tyrinėjimu apsiriko sakv- • ’
darni,’kad Bažnyčia pripažino tino Įstatytos, arba bent pe 
giedojimą leistinu tiktai 347 įdirbtos iš vartotos medžiagos 
arba 356 metais, šie remiasi atvaizdavo ir savo arkiteirtū
tuomi kad, Leoncijui esant A- r«’ rv,Sk? dvau*’ Jei ne vlslS 
ntiokijos Patriarku, Flavianas kai’ tai bent užuomazgoje 
ir Diodoras paskirstė chorą į nauJ<>’ kirtingą nuo pagonį?, 
dvi dali, kad psalmių gie,loji- kl* šventovių ir bazilikų. Pa 
mas sklandžiau eitų. Kiti re- k«d Panašus pasrrj
nidamiesi Plįniaus Jaunesnio- nk"na"' ii‘ pritaikinimas nau 
•’j, Justino Kankinio, Grigelio. jani tikslui, nauji,mis tioski 
Klemenso iš Aleksandrijos ir n,y’ns lurėj° ir muzikoje įvy 
Šv. Tėvų Raštais, nuosekliai kti.
įrodė kad bažnytinis giedoji- • Grigaliaus laikotarpyje 
mas gyvavo nuo pačių pirmų- krikščionybė* įtaka, kuri vv. 
jų Bažnyčios įsteigimo dienų; kė tiek viename, tiek antį anų 
dar daugiau, patys Apaštalai JaDės skyriuje, privedė prii 

i giedojimui pradžią davę. Nuo esminio pasikeitimo giedojime 
įmonių skirtumas paeina iš to, Į^os nau3a'i pertliibtos, ištobu 
kad pirmieji neatskyrė jiapra-1 bn^o,s muzikos ypa>bės tiel 

Į stą giedojimą nuo psalmių ir buvo skirtingos nuo senų gre 
i antifonų giedojimo, kuris ga- kų ir romėnų muzikos, kiel 
Įėjo įvykti jų pažymėtu laiku, bažnytinė arkitektūra skyrės 

Ten, kur stabmeldvbė buvo nUo vėliau pasireiškusiu kia 
vieno tikrojo Dievo garbinimu siško stiliaus.
nustelbta, pagonų muzika — Ketvirtame ir Įlenktame ši 

į it tolimas aidas, atsiliepė pir- mtmetvje, Šventieji Tėvai į 

l iriųjų giesmių melodijose. 'J’aip rodė kad- bažnytinio giedojim*
Jiąip* krikščionys neatmetė’Mi, P*#* vjĄkas aute
suvartojo šventovių medžiagų ritėtas. fBe abejonės”, raš 
pastatyti Dievo garbei namus, šv. Augustinas, “turime dury 

/panašiai rastas aukso ir sida- ti kas yra šventuoju Raštr 
Įbro lobis buvo pritaikintas Ba- pagrįsta — kaip pavyzdžiui - 
■ žnVč.ionis papuošti; tokiu bū- giedoti giesmes, psalmes, m

mums
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baus, kad kai kurie susiriipi 
no los giesmės turiniu. Alkui 
no atsakymas Karoliui Did- 
žiąjam gali ir nuims nušvie 
sti tą klausimą; “Tos giesmės 
tekstas nežuvo, jis ištisai pa 
duotas Šv. Jono Evangelijos 
17 perskyrime, “Tėve, valiui 
da atėjo ir t.t.’’ Vistiek tik 
rūmo šiame dalyke nebėr, nes 
kitaip toji giesmė būtų įte
kusi į senas liturgijas, sas 
visai neatsitiko.

DIENOS KLAUSIMAI
RELIGINIS AUKLĖJIMAS AR DAUGIAU 

KALĖJIMŲ

Kun. lt. J. \\ lute, Amerikos legionierių 
ųfgauizacijos kapelionas ir Katalikų Univer
siteto Vašingtone profesorius, kalbėdamas Ko
lumbo Vyčiams Chicagoje, pareiškė, kad vi
so trašto katalikui griežtai nusistatė prieš 

'tuos, kurie, eidami į politiką ir užimdami va
ldiškas vietas mėgsta vadintis katalikais, ta- 

.čiau nesielgia kaipo tokie, netenka gero var
do ir pasitikėjimo. Anot jo, katalikas turi 

rgfcrai suprasti tą dėsnį, kad kaip visur ki
tur, taip ir valdžios vietą užimdamas turi 
išlaikyti katalikišką teisingumą ir katalikiš
ką dorovę. Be to, kun. White teisingai pa- 
stebTjo, kad kriminalistų skaičius šalyje ga
lės būti tik tada sumažintas ir ta didelė pro- 

, blenia išrišta, kada “Amerika sugrįš prie 
šventojo tikėjimo ir k'lusnūmo dorovės įsta
tymams”.

Po šių kuh. VVhite pave iširimų gjali j>a- 
shhšvti. kiekvienas sąmoninga*, pfaktik, oja- 

■JĖk katalikas. Jei esi katalikas pilna to žo- 
. dfiio prasme, pasilik kataliku ne tik" nuėjęs 
• į .bažnyčią, bet taip j>at šeimoj, visuomenės 

gyyenime ir politikoj. Katalikai politikai vi- 
turi rodyti teisingumo, darbingumo ir 

eištikimumo savo pareigoms ir kraštui pavyz- vo tautai ir namams, kuriems, kaip praeityje 
taip ir dabar, nori su pasišventimu tarnauti’’ 
— Popiežius rašp vokiečių jaunimui. Ne tik 
vokiečių, bet vist pasaulio jaunimas neturė
tų pamiršti tų Popiežiaus žodžių.

Aišku via ir tas, kad pašalinimui viso
kių krašte blogybių, reikia visa atnaujinti 
Kristuje. Taip kaip probibicijos įstatymas, 
vykdomas policinėmis priemonėmis, žmonių 

Jjepadarė blaiviais, bet daug jų sudemorali- 
ząvo, taip pat negalima tikėtis atvesti žmo
nes prie dorovės, pašalinti iš jų tarpo blo- 

įgybes be pagalbos religinio auklėjimo, be 
Bažnyčios ir doros spaudos. Kuo mažiau dė- 

L.ihėsio valstybių valdovai kreips į tikėjimo 
rdafykus, tuo daugiau turės statyti kalėjimų 
kriminalistams ir kitokiems nusižengėliams

KOVA SU PAGONIZMU

Vokietijos di-ktatorius Hitleris vokiečių 
tautą nori grąžinti į pagonizmą. Daugelyje 
vietų per Velykas jie šventė pagoniškai, gar
bino stabus ir burtus. Bet plačiosios visuo
menės prie tų pagoniškų apeigų naciai nepa
traukė. Jie visokiais būdais stengiasi jauri- 
mą atitraukti nito Kristaus. Dėl to popiežius 
jaunimą perspėja ir ragina laikytis prie Ba
žnyčios. “Tu išlaikei tikėjimą, meilę ir išti
kimybę Išganytojui ir Jo Bažnyčiai ir dėl 

i tos priežasties pasilikai labiau ištikimas sa-

Anuo kart mes rašėme, kad Chicagoj ir 
kituose miestuose yra asmenų, kurie labai 
nenorėtų, kad S. Insullą suimtų ir grąžintų 
į šį kraštą. Mūsų nuomonę patvirtino anglų 
laikraščių korespondentai, kurie aiąkiai pa
rašė, kad Insullas, būdamas užsienyje turi ir 
turėtų daug ninigų, kuomet čia sugrįžęs jis 
lieka he cento. Jis grįžta. Kai kam bus ge
rokai karšta.

DRAUGASYra daug pavojaus, kad K. L. A. gali 
užvahlyti “d vagiški ja”. Anot Brooklyno lais 
vaniani"’ laikraščio, vienas kandidatas į pir
mininkus — Bagočius yra buvęs “pryč-eris”, 
kitas — Struinskis yra buvęs vargonininkas. 
Tat, ar lik nepateks laisvamanių Susivieniji
mas j “klerikalų” rankas. Vyrai, gelbėkite 
savo tvirtovę.

Katalikiškas!
Lietuviškas!

Patriotiškas!
Teisingas!

Naudingas!
Pamokinantis!

ir m-d. G. R. Kreitncris tiių gyvenimą ir jos valstybės ir adtni- 
• • ' nistracijos aparatą.

kIJOS F 1-)14 m. baigėsi Kinijos kaizerizmo
gadynė ir prasidėjo nauja į-espulAikoiliš- 
koji era.

Po D. Karo Kreitneris vadovavo ki
niečių misijoms, kurios buvo pasiųstos į 
Europą susipažinti su jos civilizacija.

1928 tu. jis \ė| grįžo į Kiniją ir buvo 
paskirtas (’bekiango provincijos valdžios 
patariau. Po pusės metų Čang Kai-šėko 
tautinės valdžios buvo pakviestas į Kan
kiną eiti toms pačioms jiareigoms. Čia 
jam atsidarė plačiausios durys į visą ki
niečių socijalinį rūmą. Pats Įiergyvenda- 
nias tą didįjį Kinijos evoliucijos prwesą 
mm iinj»erij<>s laidotuvių iki dabartinio 
chaoso, jis turėjo galimumo Įiažiiiti pačių 
neramiųjų Kinijos vandertų gelmę. Paty
rimo pamokytas. Kreitfū'ris yra |»asidarę*- 
tikras kinų tautos draugaM. Todėl"rr jo 
šioje knygoji' pareikštos mintys, „aip jis 
pats prisipažįsta, vra iš laerlčs pri«* ro
mių. darbščių Kinijos gyVefitojųl Jis grie
žtai pasisako prieš kuortdhtangą. Jis jį 
laiko šunkeliais einančią mažumą, kuri

pilniausia savo nevykusiu mechaniškai 
suprastų Europoj metodų ir principų pa
naudojimu, o vėliau savo nelemta sąjurt- 
ga su Maskvos bolševizmu užtraukė mi
lijoninėms masėms baisią nelaimę ir da
bar gręsia savo padariniais visam pasau
liui. Tikruoju Kinijos laisvės kovotoju jis 
laiko Cang Kai-šeką.

Šiandien su Kinija, sako Kreitneris, 
jau yra nueita tiek toli, kad bofševikų 
Rusija ją gali lengvai panaudoti kaip į- 
rankį prie! Europą, Ameriką ir Vakarų 
civilizaciją. Jis mato ii Rytų kylantį ne
paprastą pavojų, ir todėl šia knyga nori 
visiems atidaryti akis ir padaryti ga1 imo 3 
pasaulio katastrofos Šaltinį. Vertėjos

buržuazijos, Įvedimas proletarijato dikta
tūros ir įkūrimas inte;nacijonalinės so
vietų respublikos”.r

Pirmiausia bolševikai norėjo sukelti 

Europoje didelę revoliuciją.

Jie metė savo žvilgsnį į Vokietiją, 
kurią jie norėjo įtraukti į revoliuciją. 
Savo agitacija darbininkijoje ir pataika
vimu Versalio taikos Įiažemintam nacijo- 
nalizmui.

pradėtas 1920 m. kovo m. Jis vadinamas 
Kappo puču. Bet tas visas bandymas ne-, 
pasisekė. Kadangi bolševikai jau buvo vi
sai pasi rengę ofenzyvai prieš Lenkiją, tai 
jie pradėjo puolimus birželio mėn.; jie 
greitai užėmė ją ir atėjo prie vokiečių 
sienos. Veltui jie laukė vokiečių ateinant 
jiems j pugalbą. Tolimesnis bolševikų ver
žimasis buvo sulaikytas ir pirmuoju puo
limu apsiausta I^enkija buvo išgelbėta 
prancūzų generalinio štabo. 1920 m. rug- 
piūčio m. 17 d. rusai mūšy ties Varšuva 
buvo visiškai sutriuškinti ir priversti pa- 
daryti spalių-12 d. Rygt>je taikos sutartį.

Ateinnnčiais metais korninfemas (ko
munistų internacijonalo sutrumpinimas) 
dėjo dar daugiau pastangų sukelti Euro- 
jmje revoliuciją. Iš Vienos buvo veikia
ma į Balkanų kraštus. I.enkijoje Įiasirodė 
dar viena labai Įiatogi proga: 1923 m. la
pkričio iii. gclžkeliočių streikas. Tačiau 
sovietai visur turėjo pakelti ymūgį po 
smūgio.

Stovi Maskva
Išvertė Jenas Labanauskas 

Kaunas, 1933 IX 20 
Šis tas apie knygos autorių

.Šios knygos autorius, Gustavas Kit-Įb /r
: teris von Kreitneris, dabar jau pasipuo- 
{2^S ilviem — teisiu ii medicinos — dok- 
| Usfat iis yra m s)ras. .lis yra gimęs Joko- 

btinoje, Japonijoje. Jo tėvas tenai tada 
buvo A stro A ('ilgei įo< iniĮH'iijos geivra- 
lrriiti konsulu. 'įV'vas be diplomatijos dar 
labai mėgo gcogTal\ią. Jam baro labai 
girai pažįstami Rytu klastai. Tad ir jau

sliajam Krcitnerini buvo patogios sąlygos 
•' ir gera proga susidomėti Tolimųjų TTytų 
Mįyvėnimu. Ir jis, kaip ir tiras, visuonie- 
nės ir Įhilitiuį darbą taip pat piadčjo di 

j? rbti Rytuos. Nuo 1910 iki 1914 m. tu 
• Tėjo valstybinę tarnybą Kinijoj*1. Čia jam 
1 buvo gera prag.i pažinti Kinijos priva-

Vokietijojr* 1919 111. įsikūrė “Tauti- 
nė Sąjunga”, kuri, vadovaujamu genero
lo Liūdendorfo, pradėjo ruoštis kontrre- 
voliucijai*. Ji turėjo prasidėti 1920 111. ge
gužės m. Sovietų Rusija tikėjosi, kad 
Vokietija su Rusija trauks tuo pačiu lai
ku ptieš Cenkiją. Gegužės m. viditoy rm 
sų ir vokiečių knntrrevoliucijonierių tru
pės turėjo susijungti prie vokiečių - len
ku jubežiaits ir-žygiuoti prieš Prancūziją.

Bet iš to dalyko ni« ko neišėjo.1 Ka- 
dangi vokiečių valdžia buvo sakiusi lik
viduoti didžiąsias pučistų jėgas, Ebrhard- 
i’o-jūru brigadą, tai pučas turėjo būtį

1. KODĖL BOEABV RUSIJA ĖJO Į 

KWUĄ

Rusijos veržimasis į Kiniją^priklau
so prie didingo pntmulinės revolincljos 
plano, kuris komunistų intemaeijonalh (į- 
kurto 1919 m. kovo 3 d.) buvo išreikštas 
kaip svarbiausias programos punktas šiais 
žodžiais: “Nuvertimos intęrnaci joną linės (Daugiau bus)
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Lietuvos Vandens Kėlu Okis baigtų pasakų; Mostelėjo ran-| 
ka tėvas ir tarė:

— Kitų sykį baigsiu. Dabar
Jetuvos inž. Y. ,kų, Atmatų, savo teritorijoje j ponas Žvirblis kų nors tepa- 

sulig vokiečių nurodymų ir pasakoja. Jis daug keliavęs, 
t. t. Baltijos pakraščio turi-'daugiau mokinosi, karinome-

-r- Iš tavęs nieko gero ne-.troitų. Tomas pardavinėdavo 
bus; tu pasiliksi kvailas. ’ laikraščius ir papirosus. 180(1

Tomukas nuleido gaivų ir Jin., kuro metais, visi laukdavo 
įsikniaubęs ėmė verkti. Purė- žinių iŠ fronto. Tomukas turė-,Atvykęs i

Merkys, Ek. Centro suvažia
vime Ne\v Yorke apie Van-
dens kelio ūkį taip kalltėjo: ] me 04 kitu. Šventosios upės nėj tarnavo^ svetimose žemėse,

l.ieluvoj,. svari,lininius va- žiotyse turi:..,. žveju u„st.,,| buvo. Jis už mane daugiau Si-Iverkia- Tamukaa pasakė prie-, vo tėvams. Netrukus tas jau
ndens kelius - Nemunus, ku- kuris mus ir nėra ganėtinai i r,o. Ir užsidegęs pypkę ėmė Motintt l^žentus <«kiu naa vaikus traukulyje, kuria

mokytojo išsitaiimu ir nubė-,me pardavinėdavo laikraščius, 
gus į mokyklų ėmė bartis ant’viename prekių vagono kam

pe įsitaisė spaustuvę. Tame

jęs iš mokyklos namo dar ne
gulėjo susįluikyti nuo ašarų.

jo pasatndęs net 4 pagalbinin
kus. Vienais metais jis surin-

Motina ėmė klausinėti, ko jis,ko arti $2,000.00 ir atidavė sa

rio 452 kilometrai pačioje išplėstas, bet kad mes stiprūs j rūkyti. Visi pastatę ųkis į
Lietuvoje. Kita jo dalis Balt- Klaipėdoje, ir Klaipėdos uo-Įiuane žiūrėjo ir laukė kų to-Į 
gildijoje, o žemumoje bendra stas ganėtinai aptarnauja1 kio įdomaus aš jiems papasa-lmo ^ojo. 

siena su Vokietija. Nors se- Lietuvos interesus, tai nėra' kosiu. Pažvelgęs į jaunimų ir,
niau Nemunas buvo svar
biausias kelias miško plukdy
mui, bet dabar to plukdymo 
nėra ir būti negali, nes miš
kai beveik visi išnaikinti. 
Lenkai gabena savo miškus 
geležinkeliaias, o Nemunu 
plukdo tik butelius su propa
gandos plakatais. Mes pluk- 
dom miškų tik nuo Merkinės, 
nors ir čia apie 20 klm. ruo
štu Nemunas negilus ir sie
lius turi vilkti burliokai — 
Itacapai — specialistai. Mat, 

Fkai miškai išnyko ir suretėjo, 
tai, staiga tirpdamas sniegas, 
sukelia potvynius, kurie pri
neša į Nemunų daug smėlio 
ir daro upėje seklumas.

— Mano sūnus ne kvailes-
būtino reikalo plėsti švento-'matydamas jo žingeidumui n’s už 1 amatų. Jis daugiau ne
šios uostą. i klausytis kų nors naujo, pa- rpikalingas tavo pamokų, aš

Paskiausias vokiečių suma
nymas — perkasti kopas iš 
Kuršių įlankos į Baltijų pa
kenktų Klaipėdos uostui, ne»j

prašiau jų sėstis, aš, sakau, 
jums papasakosiu, kaip netur- 

I tingų tėvų vaikas tapo ilide- 
i liu išradėju, garbingu vyru ir

pati imsiu jį mokyti. Nelanky
damas mokyklos Tomas turė
jo daug liuoso laiko. Jis nuo-

vagone jis ėmė redaguoti it 
spausdinti “Weekly Herald” 
(savaitines žinias). Laikraštis 
buvo nedidesnis, kaip nosinė, 
ir parduodavo po 2 centu. 

Savo spaustuvėje Edisonas

nusmuktų vanduo įlankoje, o 
Nemunas netekėtų į Baltijos
jūras. Klaipėdos uostas užsi- 
neštų smėliu ir pradėtų už
šalti žiemos metu, ko dabar

ant galo turtingu. Štai jis —
j Tomas Edisonas, kuris išrado 
I 10-tį įvairiausių daiktų.

Gintė 1847 m., vas. 11 d., kam jjs reikalingas? kaip jį 
Ohio valst., Milano miestely, į kardyti? įr t p 

nepasitaiko.- Bet tasai vokie-' Amerikoj. Jo tėvas buvo ne
čių sumanymas, turbūt, ne- turtingas žmogus. Gyventi jam , ® tinginių maišas,
įvyks, nes yra komplikuotas nelabai sekėsi Šeimynos bflk-’v’sj kalbėdavo apie jį, nesu

lat valkiodavosi po uostų pas; jsitaisė ir elektrikos beturėję 
darbininkus ir tėmydavo, kaip kliria ji(. lydavo ir ardyda- 
jie budavojo laivus, čia jis,vo< maišydavo įvairias rūgŠ- 
klausinėdavo apie visokius į-'tis Karty jo spaustuvėje kįlo 
rankius: kam šitas padarytas? Į gajsras įpykęs konduktorius

tarptautiniu atžvilgiu, o eko
nominės prasmės irgi neturi.

Patartina lietuviams paim-

le rūpindavosi jo žmona, bu
vus mokytoja ir gera moteris. 
Sulaukus $ metų Tomukų Įei

ti į savo rankas priekių gabe- <1° i mokyklų. Mokslas jam
nimų Nemunu tarpe Klaipė- 

Navigacija Nemunu galima' ir Kauno. Už 10,000 li-
tik nuo Birštono kilpos. ,£ia galima įsitaisyti du laivui, 
rengiama-statyti hydro - ^lt*-.^auti valdžios koncesijas ir 
ktros stotį apie 40,00 ai kliu • gabenti prekes Nemunu. Ko- 
jėgos. Nuo Kauno žemyn jau nkurencijos nebus, 
eina laivininkystė. Čia van-, Už 12 klm. nuo Kauno (Pa- 
deuio talpa apie 240 kub. m*“-.‘žaisiy) projektuojama pasta- 
trų per sekundę, o pavasa- (tyti '14?ooo arkHų jėgos hy. 
rį apie trisdešimts kartų dro — elektros stotį, kuri 
daugiau. Dėl tokio didelio gamjn^ elektros dusyk dau- 
vandens kilnojimosi, būtinai gjaU|' negu reikia Kauno mie- 
reikia Nemunas reguliuoti,' stui Bfltų tad patenkinti kitų 
kad neužlietų Kauno. ^uo į didesnių Lietuvos miestų rei- 
Kmalininkų Nemunas daro kajavįmaį< Įgitaisę tokias sa-j 
bendrų sienų su "Vokietija. vo Rtofįs> mes galėtume teikti J 
Šiame ruože vokiečiai išleis- elektros jėgų už 14 liet. centų 
davo 2.»,000,000 litų Nemuno’ar jr pįgįau uį kilovatų, kuo- 
reguliacijai. Dabar tas neda-• met dabar beJgų bendrovės 
ronia- ima už kilovatų po 1 litų 35

Nemuno žiotyse mes lietu- 'centus. -Hydro — elektros! 
rime pastovios sięnos su Vo- stotis kaštuotų apie 25 mil. Į 
kietija, ir dėl to kyla daug litų šiais metais galima is- 
nesusipratimų. Pav. mes tu- pirkti .esamas belgų stotis už į 
rime reguliuoti Nemuno šų- kokius keturis milijonus litų.

nelabai sekėsi. Visados būvo 
svajonėmis užimtas. Sykį mo
kytojas sako:

prasdami, kad to vaiko galvo
je esama didelio, norinčio vi
sa patirti ir palaikyti savo 
protu.

Būdamas 13 metų jis pasto
jo tarnauti traukiniuose, ku
rie eidavo iš Port Guron j De-

pagrieliė* elektrikos technikų 
už pukarpos ir išmetė ant sto
ties aikštės, kartu su visa spau 
stuve. Traukinys nurūko to
lyn, o Edisonas, nuleidęs ran
kas vos neverkdamas žiūrėjo 
į savo išmėtytų turtų. Tuo lai 
ku sušvilpė kitas traukinys. 
Edisonas pakėlė galvų ir pa
matė ant bėgių žaidžiantį kū

(Tęsinys 5 pusi)

BOK PROTAUJANČIU KATALIKU!
Įsigyk tris Vyskupo P. P. Bučio 

moksliškas knygas, vardu:
‘KATALIKŲ TIKYBA’

.Tose nuodugniai yra išdėstytos visos svarbiausios ti
kėjimo tiesos paeiliui, kaip jds yra išskaitduotos Apaš
talų Sudėjime — “Tikiu i Dievų Tėvų’’.

KATALIKŲ TIKYBA. I tomas — TIKIU Į DIEVĄ. 

Turinys: Tikėjimas. Netikėjimas. Yra Dievas. Dievo es
mė. Trejybė. Dievo Asmenų Santykiai. Pasaulio pradžia. 
Žmogaus sutvėrimas. Angelai. Puslapių 220. Popieros ap
darais $1.00. Audeklo apdarais $1.35.

KATALIKŲ TIKYBA, II tomas - JiZUS KRISTUS. 

Turinys: Jėzaus Asmuo. Pirmykštė žmonių laimė ir nuo
dėmė. Prieš atpirkimų. Atpirkėjo šalis. Marija, Juozapas 
ir Jonas Krikštytojas. Jėzaus užgimimas ir jaunystė. 
Kristaus viešojoje gyvenimo trys metų mokslas, stebuk
lai, Bažnyčios įkūrimas. Atpirkėjo kančia. Prisikėlimas. 
Užžengimas. Puslapių 515. Kaina $1.50, audeklo apda
rais $1.90.
KATALIKŲ TIKYBA, III tomas, ŠVENTOJI DVASIA.

Turinys: Šentoji Dvasia yra Dievas. Paeina iš Tėvo ir 
Sūnaus. Kalbėjo per pranašus. Malonė. Šv. Dvasios do
vanos. Nuodėmės prieš Šv. Dvasių. Bažnyčios esmė, ypa
tybės ir Švėntujiį Bendravimas. Nuodėmių atleidimas. 
Sakramentai — Krikštas, Atgaila, Patepimas, Sutvirtini- 

' mas, Eucharistija, Mišių Auka, Kunigystė, Moterystė. <2 
Mirtis ir po mirties. Prikėlimas iš* mirusių. Amžinasis •>' 
Gyvenimas. Puslapių 290. Kaina $1.00. Audeklo apda- .. 
rais $1.35.

Visus tris tomus sykiu imantiems $2.80. Audeklo apda
rais trys tomai sykiu imantiems $3.65. Trys knygos su- 
daro 1025 puslapius. Begalo svarbios ir reikalingos moks- ' 
liškos knygos labai pigiai. Rašyk tuojaus.

nupięftk

*

Iš Mm Atsiminimu Gyvenant Lietuvoje
—----------— I

Kiek džiaugsmo ir laimės Į J kiemų eidamas nei vieno! 
neša žmogui sekmadienis. šuns nesutikau. Mat, ir jie vo-

Per savaitę dirbęs pasilsi, juotų naktį bijo listi lauk iš 
bažnyčion nuėjęs, pagarbini būdų. Pasibeldžiau į duris. Pa
savo Sutvėrėjų, pavedi Jam ti šeimininkė įsileido. Buvo 
visus savo vargelius ir rūpės- tai gavėnios laikas ir visi lau- j 
čius. Pasimeldęs suseini savo kė šv. Velykų. Radau keletui 
pažįstamus, savo draugus, pa- jaunų vaikinų ir merginų. Vi- 
sida'lini mintimis ir įspūdžiais' si buvo prie darbo: merginos 
ir visai savaitei užtenka sva- verpė, vyrai virves suko, vai- 
jonų, kurios malonina tau su-, kai plunksnas plėšė, o senis 
Ūkų darbų ir esi kupinas džiau tėvas, atsisėdęs prie šilto ka- 
gsmo ir laimės! 'kalio, pasakas sakė. Man įė-

Tik nelaimė, kad ne visi senis nustojo sakęs ir vat-
moka tuomi naudotis. O vpa- , • „ ,•» kai negalėjo pripras v ti, kad
tingai vra apsilęidęs mūsų jau j
nitnas. šeštadienio vakarais jie Į
daužosi po visokius fiunbalius,! 
lig vėlų išvakarų, o sekmadie-1 
nio rylų nei su kanuolėmis ne
galima laiku prikelti ir išva
ryti į bažnyčių.

Vienų šeštadienio vakarų, 
f>o vakarienės baigęs taisyti 
savo knygynėlį, tariau sau: ką 
čia aš namie sėdėsiu, eisiu pas 
kaimynus pasišnekėti. Apsivi
lkęs sermėgų, pasiėmęs šunims 
drūtų lazdų ir išdūlinau.

Lanke tamsu, nors į akį du- 
rki, nematysi. Einu, lazda pa
siremdamas. Viena ranka ke
purę laikau.: vėjas didelis, gali 
nunešti, o kame besurasi to
kioj tamsoj.

Už Jūsų Seną 
Kavos Puodą

perkant šį Silex Kavos Virintojų

Prirodyti visus gerumus elektrikinių Silex 

kavos virintojų—padarytų iš Pyrex stiklo— 

esame autorizuoti duoti šia didelę nuolaidą.

APRUBE2HJOTAM laikui, jūsų 
senas kavos puodas yra vertas 
jums vienų dolerį. Mes norime, kad 
jūs žinotumėte kaip lengva yra var

toti Silex. Norime, kad išrastumėte 
kaip pigiai galite kas kartų išvirti ge
rų kava. Taigi prašykite dėl Demon
stracijos Savo Namuose I>ykai.

Su Si!ex išvengiate spėjimų. Kiek
vienas tampa kavos virimo meistru 
vaitojant Silex.

Vartojasi mažiau kavos i-r padaro jų 
lengviau, greičiau ir pigiau.'Padary-’ 
tas iš gerai žinomo Pvrex stiklo— 
o gausite įspūdingų, naujų skonį iš 
kavos išvirtos stiklinėj.

Nupigintas nuo $7.95, šis modelis 
dabar parsiduoda tik po $6.95. Per šį 
specialį pasiūlymų jūs galite įsigyti 
naujų Silex tik už $5.95 ir savo senų, 
kavos putnių.

Pu-Ik. ao A h c nplc lengvą tšmokč- 
Jlmų planą. Maža* rnnkpir įgis. ba
lnas* mėnesiniai ?nt jūsų Elek
tros Patsrnav t'i> lillos. Padengti 
nnošimlj ir kiltis kaštus, tr.iptit| 
aukštesiu'-s -kainos ui reik n*'nis 
parduota* ant išmokėjimų.

JN OUR OFFICE
V. wouvp you

ne •)
VO1*. F?

Doumlmcn — 72 V. Adams St.—132 So. Dearbor- St.

, Teleplione It.VSdoipli 12OO. I/h-hI 1227 
4S62 Broa4w«y 
2618 MiUrmkee Ave.
4ASV Irving Perk U. v H.

D U O D A M E

«ni V. Maltom <t>. 
4834 So. Ashland Ave. 
3460 So. Siete St

8S2 W. 63rd 9t.
2*50 E. 92nd St.
11116 So. Mtchųjen Ave.

FE D E R A L KUPONUS

Gerb. “Draugo" administracijai:
Siunčiu S................. už kuriuos atsiųskite man Vyskupo Btlčio knygas

“KATALIKU TIKYBA”.
I toms — TIKIU. Kaina JI.00; apdaryta $1.35 

• Ii totna — JFZDS KRISTUS. Raina vi.50; apdaryta $1.90
III tomą — ftV. DVASIA. Kaina $1.00; apdaryta $1.35.

arba:
Siunčiu $2.80, kad atsi tįstu mėta be aptaisu.
Siunčiu $3.55. kad atsiustumėte audeklo apdarais visas tris vyskupo 

Bučio knygas "KATALIKŲ TIKYBA".

Vardas. Pavardė

Adresas ..........'........................................................... ... .Street

JONAS A. VVITKOVVSKIS y- 
ra' Lietuvis kandidatas dėl 

.('enk Apskrities komisijonie- 
rtuus ant Rooseve't'o Demok
ratų partijos baloto. Jis yra 
gerui žinrė.ias žmogus llridge- 
portlečiams ir Townof I.akie- 
č.'ams. IGNACAS \VITKOWS- 
KIS, JONO tėvas, laivo vie
nas iš pirmiausių Lietuvių 
duonkepių Bridgeporte apie 
1500 m.

JONAS lankė ftv. Jurgio pa
rapijinę mokyklą ir užbaigęs, 
jitojo j Orr's Business Collego. 
Pn to. su savo motina, Theo- 
philia Witkowski'. ir broliais, 
atsidūrė grosernę ir mėsos 
krautuvę ant. Town of I.ake.

l ž Pefiiii metų, vienas jo 
brolių. Waiter Wltkowski. pra
dėjo pardavinėti mėsą whole- 
sa'e. Antrus brolis taip pat 
isloio i tą hlzn). O JONAS A. 
W1TKOWSRI dirbo dėfl Hy- 

Igmde Food 1‘roduets Corpo
ration Ir dabar dirba Oeo. A. 
Hormel and Co.. pardavlnė- 
iant mėtą.

Gyvena su savo ftei’myna, 
1 449 Kast, ttcth Place, Chica
go. Illinois. J

Visi Lietuviai turi balsuoti už JONĄ A. WITK0WS- 

KĮ. nes jeigu jis bus išrinktas Apskričio Komisijonie- 

riumi, jis darbuosis už lietuvius ir lietuviai visados ga

lės prie jo šauktis dė pagalbos ir patarimo.

Neužmirškit balsuoti už JO
NĄ A. WITKOWSKJ, Demok
ratų partijos kandidatą dėl 
Cook Apskrities Komisijonie- 
rių, BALANDŽIO IO D., 1934

OEE , 
UHIAStIN- 
IMAS ICT 

I MCN



P B A V O A R 
Ketvirtadienis, balaml. 5, 1934*

PITTSBIIRGH'O LIETUVIŲ ŽINIOS
K E D A K C ĮJOS A D K E SAS: 

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

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

Telephone Hemlock 2204

Ar Man Būt Vienuole?

MEILĖS PASLAPTIS South Side. Širdingai a- 
•S

zų beaitrūsiantį bažnyčioje. Už tik Velykų šventėj, bet ir Di-1 Malonu buvo matyt tokį gra- 
tą darbų jis nesitiki jokio už j tižiųjų Savaitę seserys dėjo žų būrelį atiduodant garbę Jė- 
mokesčio, bet danguje bus jam' pastangų, kud gyviau nupie-
šiinteriopai atlyginta. Jis yra | šus žmonėms tos Savaitės pa

Delko pradėjau rašyti apie čiu seserims Praneiskietimis už j parUpj j,)S komiteto narys ii į slaptis. Taį buvo galima patė- 
Įiapuošimų V elykoihs ^^ny* tinkamai savo pareigas utlie- myti iš skaitlingo būrio siun
čios. Dar niekad taip gružiai | jia jxlį Dievas jį laimina ir J Rytojų. Adoruotojų, niekad ne
it’ sumaniai nebuvo papuošta, j suteikiu daug malonių, kad trūko. Velykų rytų altoriai bu 
lai sesers Klarytės planas. | :r toliau galėtų darbuotis di-J vo nepaprastai papuošti. Ma- 

Prie papuošimo labai daug desHei Dievo garbei ir artimo

pašaukimus, lig kad būtų ko
kia graži pasakaitė J

Dėlto, kad, tiesų pasakius, 
kaip tik taip, o ne kitaip yra. 

į Meilė ir nuodėmė yra vienin-

zui Šv. Sakramente. Jie supra
nta vertę tos brangios bažny
tinės apeigos. Jie atsimins ir 
užaugę ir nesigėdys dalyvauti 
procesijose^

ĮDOMŪS PASIKAL
BĖJIMAI

DIEVO TEISINGUMAS

KAULAS: — Jonai, žadėjai 
toliau paaiškinti apie Dievo 
teisingų atlyginimų šiame gy
venime.

Velykų rytų tarnautojai su- 
tyt, seserims daug atsėjo, kol siluukė “surpraizo“. Po Mi
lai pudarė. Ilgai atminsime šių juos sutiko gerb. klebonas 
Šv. Metų Velykas. su pilnu maišu margučių ir

visus jiems išdalino. Koks bu
vo jų džiaugsmas, negalima 
nei apsakyti. Dėkingi gerb.

ge. lėlės poąĮaptys, kurios svaigi-' prisidėjo Juozas Navickus, juu naU(|aį 
tik i na pasaulį. Dievo meilę mato- • niausiąs bažnyčios komiteto Į 

Į vienų žingsnį pasisuko į šalį,l»»« plaukiant žvaigždėse, kry-1 narių. Gabus vaikinas. Kad 
nieko blogo nemanydamas, ojžidje ir sakramentuose; Žano- daug turėtume tokių vaikinų!

! moteris, smarkiai bėgdama neį gaus-gi nuodėmė pasipila ne- Antanas Sikorskis padėjo ba 
; pataikė į vyrų, bet tiesiog j i tikėjimu, rūstybe ir šventvu-
upę ir žuvo. Vadinas, moteris giškuniu. las dvi paslaptis pe- 
norėjo savo vyrų prigirdyti o' r virži ja Dievo meilė. Iš paty- 
tuo tarpu pati prigėrė. ulinio žinome, kaip maža patys

galime nuveikti, nes stoka 
mums mokslo apie Dievų, kad

landėlę vyras, norėdamas 
iai įtikti savo moteriai,

Praėjusių savaitę daug pa-
I

KAULAJS: — Jonai, ar ne-1

JONAS: — Taip, Kaulai, ge 
riaušių paaiškinimų galiu duo 
ti pavyzdžiais. Neperseniai Le 

nkijoje buvo toks atsitikimas..

žinai daugiau tokių atsitiki- j .... ,. , .° * galėtumėm suprasti, kaip be
gališkumas gali nusilenkti prie 

Kaulai, visas hnūs niekybės, kaip Visagalis

įuųt -

JONAS: 
mūsų kasdienjųis gyvenimas

žnyeioje su savo piukluku ir 
plaktuku.

Ačiū visiems už prisiųstus 
pasveikinimus, linkėjimus, do
vanėlės, margučius ir t.t.

Negalima pamiršti nei mū
sų choro, veriamo muziko Vi
nco Medonio, kurs dalyvavo 
visos Didžiosios Savaitės pa-1

gelbėjo ir žinomas graborius 
Adomas Marčiulaitis. Jis baž-

Sutvertojas gali teikti savo i''saidose, o ypač gražiai giedo-
Viena šeimyna per daugel me-Į susideda iš tokių įvykių, tik 
tų gražiai ir ramiai gyveno., n‘e‘s neatkreipiame į juos dė- 
Bet, kaip žmonės sako*, “pik-i Ines^9’ Imkime dar vienų atsi-

meilę visiems sutvėrimams. jo Velykų rytų.

Šveutųjų Metų baiga buvo 
1 iškilmingu. Vakare bažnyčių 

ryčiai papuošti paskolino įvai: buvo pilna žmonių. Apeigas a 
rių dalykų. Buvo pasirengęs I tidarė gerb. klebonas įstatymu 
duoti visų, kų turėjo, kad tik ' švč. Sakramento visai valan- 
bažnyčia būtų gražiau papuo- dai. Paskui buvo pamokslas, 
šta. r darbu prisidėjo, 

[atvežęs dalykus pritaisė juos, 
kaip buvo tinkama. Tikimės, 
kud gerasis Dievas jam gau 

'šiai už tai atlygins, padės jam 
.jo profesijoj. Visi lietuviai ka
talikai turėtų įvertinti tokį 

Sodalietės mergaites “Mari-j žmogų. Kas bažnyčiai padeda,Vienok, iš tokios didelės mi 
nios vargšų, Dievas pasirenku J045 Vaikeliui , vadovaujant | užsipelnija gerų vardų ir ki

toji dvasia irgi nemiega’’; ji tikimų. Pittsburghe, Pa., kaip kaį kurįas „ ait nofs Į pirm. Aleksei Pooiūtei, labai
C______ !• y V Viliui lurn i i11 \'VO 1 " • _ v • • • -«•pa\>di žmonėms gražaus gy- r ’*^*'"* Į-mažai kuo skiriasi nuo savo

,.veni,n„. Tat viena, vaikinas " z"i- I»«ugells j,( 'draugi„, ka,l suteikti joms pri
žadėjo gundyti gerą nioterj. pullk»'- Dvi ą haltgudz.nj sel- tttptj ,(o 8uži„lotinė-
» žinai, Kaulai, kad ir gera mynos buvo kaimynai. Vienai k|tų
moteris pasiduoda pagundoms selniina turėjo mėsos ir dar-j J pavadintu — pa-

palinksta į blogų. Tat moterisI zov‘ų krautuvę, o kita turėjo -aukilllu Rūtelė

sugalvojo savo vyrų prigirdyt valgyklų. Kad sutrumpinus a- j “ _____________
prašymų, šeimynų, kuri turė
jo mėsos krautuvę pavadinsiu

ti. Sykį prašo .ji savo vyro va
žiuoti poilsiui prie gražios u-
pės. Surado puikių vietų prie Į 0 kuri turėjo valgyklų, bus 
gilios ir sraunios upės; tų vie 
ta moteris jau buvo iš anksto 
.apžiūrėjus.

Kuomet abu pasilsėjo, pa-

V.

Per daug metų V. pirkdavo

M. labai skaudėjo širdį, nes 
prarado visų savo uždarbį. 
Tuomet pradėjo melsti Dievo 
teisybės.

Už kiek laiko staiga V. su

gražiai ėjo Prisikėlimo proce 
sijoje. Apgai lestau ja ma, kad 
kai kurios mergaitės neriai}- 
vavo toje gražioje eisenoje. Gi 
mokyklos vaikučiai, kaip tik 
ri angelukai; berdaini Viešu. 
Jėzui gėles, sudarė malonų į- 
spūdį. Ačiū visiems!

Kun. Magnus J. Kazėnas

tų pagailiu.

nes kuriame išdėstė Šv. Metų nuo
pelnus. Ragino visus rimtai a- 
l.-mųstinėti, kaip jie praleido 
tuos Šv. Metus, kų padarė sa
vo artimui įr savo sielos nau
dai. Paskui atkalbėta “Švč. 
Širdžiai pasiaukojimo ir atly
ginimo aktas’’. Iškilmės bai
gėsi palaiminimu Švč. Sakra
mento.

Vt dykos šii met, tai bent bu-' 
vo Velykos! Kadangi Šv. Me
tai, tat viskas buvo kuopili- 

1 kiaušiai prirengia, kad tinka- 
, njai paminėjus brangiųjų Kri
staus prisikėlimo' šventę. Ne

'laugv’is mokyklos vaikučių 
dalyvavo procesijose Didįjį 
Ketvirtadienį ir Velykų rytų.

LIETUVIAI DAKTARAI:

klebonui ir niekuomet nepa
mirš tų Velykų.

VELYKI! ĮSPŪDŽIAI
bridgeville, Pa. — Dar vie

nos Velykos Įin.-islėpė praei
ties rūkuose. Dar sykį links
mo Aleliuja garsai nuaidėjo o- 
ro bangomis į neupmatuoja-j 
mas platybes.

Laukėme tos pavasario šve
ntės geriausių vilčių ir jaus
mų kupini. Mūsų širdys buvo 
pilnos ne žemiško džiaugsmo 
išaušus Velykų dienai. Mintys

(Tųsa 5 pusi.)

LIETUVIAI DAKTARAI:
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

valgė, moteris patarė nusitrau- £ai užmokėdavo. Kas nors V. 
kti paveikslus. Kad paveiks-1 Padarė, ka<1 pradėjo M. rte-

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISfAS 

1440 SO. 48tb CT., CICERO, IIJ 
Utar., Ketv. Ir- Pėtn. 10—S vaL 

0147 SO. HALSTKD HT., CHICAGC 
PanotL, Sarad. Ir BubaL S—0 vai

TeL GROvehlll 15M ,

DR. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

VaL: 8-11 ryto 2-4 Ir 7-8 vak. 
■eredfmla po pietų Ir Nedėldieniai 

Uk susitarus

1428 W. MARQUETTM ROAD

I’o Velykų Bingo parapijo 
naudai eina kaip iš pypkės. 
Svečių skaičius kas kart didė
ja ir neužilgo reikės krausty
tis į didesnę svetainę. Vietos 
ir dovanų užteks visiems. A- 
teikit visi. Prašome:

Sodaliečių Mergaičių

Valdyba ir Maršalkos

TcL LA*»yette 8057

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

X—SPINDULIAI

3051 West 43rd Str.

'valgomuosius produktus iš M.! sirgo ir jau ketvirtas metas, 
krautuvės ir visuomet teisin- kaip guli visas skausmuose.

Nei gydytojai, nei pinigai nie
ko negelbsti.

Štai, Kaulai, kaip teisingoji 
Dievo ranka pasiekia visas 
neteisybes. J. V. S.

mokėti. M. gražiai prašė ap
mokėti suskaitę, minia siekė 
jau $500.00. V. atsakė, kad 
aš, girdi, nesu tau skolingas
ir nemokėsiu. M. labai nusimi-1 Atminkime kad rūpinimasis 
nė, nes neturėjo jokių rašto, I gera spauda ir platinimas jos 

hėgeraį stovi. Norėdama neva i kaip tik knygutę, ant kurios yra vienas iš geriausių darbų 
pataisyti vyro pozų, ji iš tolo
įsibėgus norėjo vyrų nustumti 
į upę. Bet įvyko kitaip. Tų va- 

----------------------------------+—

ias būtų keistesnis, reikia, sa
ko, tau užrišti akis o j i nū į to
kioj pozoj trauks paveikslų. 
Pastatė vyrų ant ujiės kranto, 
■ferišo akis o pati, paėmus a 
paratų, vis sako vyrui, . kad

(Prie Archer Are. netoli Kedzie) 
Valandos: nuo 3 lk» g vai. vakaro 

Seredomia Ir nedėliomis parai 
sutarti

MŪSŲ DARBUOTOJAI
I

Malonus būna gyvenimas,

't?

buvo viskas surašyta. Bet V. Tik visas savo pareigas, ypač | kuomet yra. vienybė, nes, kur 
savo knygutę pasiuntė į pečių! spaudos atžvilgiu, atlikdami [ v‘er,y^(5 ten ’r galybė. Tuos- 
ir po visų dokumentų. pasieksime ir sielos išganymų. , žodžius galima pritaikinti kai

kuriems geraširdžiams žmonė
ms, gyvenantiems mūsų apy
linkėje. Jie visuomet pasiren
gę pašvęsti savo laikų ir jė
gas, kad suteikus pagelbų ar
timui. Tokių atsiranda ne tik 
iš senesniųjų, bet ir jaunimo 
tarpo.

Vienas, kuris ypatingai pa
sižymi minėtomis dorybėmis, 
yra Juozas Navickas. Per Di-

Pranešimas

H
^1

DR. A. P. GURSKIS
I) E N T I S T A S 
4204 ARCHER AVE.

corner Sacramento 
Vai.: nuo 9 v. ryto iki 8 v. vak.

Tel. LAFayettė 7«&O

DR. F. C. NINSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
VaL: 1—4 ir 7—* vaL vakar*

Res. 2136 W. 24th St,
TcL CAMal 0401

Olenoma TeL LAFayette K7PS 
Nakttmla TaL CANaI 0403

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Stre<
VaL: > Iki 6 popiet,, 7 iki • vak. 

Nedėlioję pagal autartl

Office Tel. Wenlworth 6330
Res. Td. Hyde Purk 3395

DR. SUSANA A. SLAKIS
MOTERŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTE
3900 SOUTH HALSTED ST. 
Valandos: 1 Iki 4 po pi'etų, 7 Iki 8 vak.

OMlcs Phon* 
PKOspeet 1078

Rm. and Offi'oe 
•35* So. iMATltt Si

CANAL 070*

DR, J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

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

I to 4 and 7 to • P. M. 
Bunday by Appointment

DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS
Optonictric^lly Aklų Speclallstan, .

Sluvnito bu-žnvėini<> t,n I /.‘•'ensvins akių Jtemplrnų, kuris UZJU.)U oavanę naznytlOJC bu- ! esti priežastimi galvos skaudėjimo.
vo duug darbo. Vienoms sese
rims gana sunku būtų 
atlikti visą darką. Juozas Xa-i

I svaigimo akių Aptemimo, nervuotu- 
' mo, skaudamą akių karštj, atitaiso

huvo I tr.umpare8rystę lr tollregystę. I'riren- 
''U'V 'gto. teisingai akinius. Visuose atsiti-

sleklra, parodanėta mažiausias klai-
\ ickas mielu noru atėjo ,oms mnkvku,eclvlJivaty<1^ atkreipiama j 3 niokykbo.s vaikus. Kreivus akys atl-

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 tki 4 lr nuo ( Iki B vok.
Nedėliomla pagal autartl 

Ofiso telof. BOCIevard 7K8O 

Narnų Tel. I’ROspect I03O

Offlse TeL REPublie 7«»0 
Rus. TcL GROvehlll 0617

6017 S. WASHTENAW AVE.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS Ir CHIRUGAS 

2423 W. MARQUETOE ROAD 
VaL 2-4 lr 7-2 vak. Ketv. 1-12 ryti 

NedSlloJ aualtarua

Phone CAMal 8133

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJA* lr CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valandos 1—2 Ir 7—I vak. 

Šaradomis lr Nedėliomla pagal autaat 

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė.

Telefonas REPubUo 7MS

VYRIŠKŲ APRĖDALŲ 
Krautuvininkas

Plačiai žinomas Town of Lake ir apylinkės lietuviams

SEIGAN, šiomis dienomis savo drabužių krautuvę per

kėlė iš 453S So Ashland avė. j modemiškesnę ir gražesnę 

vietų po NUM. 4622 SO. ASHLAND AVE.

Minėtas krautuvininkas senojoje vietoje išbuvo virš 20 

metų ir visuomet užlaikė diddiausį pasirinkimų, nebrangio 

mis kainomis įvairiausių vyriškų siūtų, topkaučių ir over 

kaučių. Jų geras patarnavimas ir teisingos kainos patraukė 

didelį skaičių kostumerių su jais palaikyti bizniškus santi- 

kius, nes niekas nebuvo apviltas.

Dabar tą visų stakų įr dar naujų, vėliausios mados siū

tus ir topkiučius perkėlė į 4622 SO. ASHLAND AVE.

Todėl šia proga visi senieji ir naujieji kostumeriai esat 

kviečiami atsilankyti į naujų vietų ir pamatyti .mūsų dide- 

liausį pasirinkimų, čia rasite ir lietuvius salėamonus.

Gi visiems mūsų kostumeriams dykai sutaisoma ir iš 

prosijama jų drapanos.

4622 So. Ashland Avė.

į pagalbų. Visų darbų atliko 
labai sąžiningai. Ir tai ne pir

taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. i 
Nedėlloj nuo 10 iki 12. Akinių kai-j 
nos per pusę pigjaus, kaip buvo plr- 
mlnus. Daugely atsitikimų akys ali

nius sykis. Kuomet tik didės-1***01"0" b<‘ ak,n,'i- *“<»<>» pigiau 
J kaip |drn>ki),.

no šventė, visados matai Juo- 4712 soitii ashland avė.
l'hone IUHMe\ard 758«

Tel. BOCIevard 7043

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL
OlTla Afl

4729 80. Ashland Avė.
2 luboa

CHICAOO, ILL

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 va), ryta. nuo 2 iki 4 
vaL po pietų lr nuo 7 Iki 8:20 vai. 
apkaro. Nedėliotais nuo 10 Ikf 12 
valandai dien*.

Telefoną* MIDway 2830

Oftao Tel. VTCtory «88>
Res. TaL bHKiel/lUI

DR. A. A. ROTH
Rusaa Gydytojas Ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir 
visų chroniškų ligų. 

Ofisas 3102 So. Halsted St
Kampas 21at StrMt 

Valandos: 2—4 popiet, 7—• vai. vak. 
Nedėlfomls lr Iventadlenials 10—ll

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Btreet 

Vai.: nuo I Iki 8 vakare 
■•rede] pagal autartl

Tel. OANal 0237
Kės. PROspc«-t 0631

Ofiso: Tel. CALiunet 408P 
Res.: Tel. HEMIock 62M

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

3147 8o. Halsted 8t
Ofiso valandos: 1-4 Ir 4-8 vaL VSk. 

ReaMenctRM Ofisas: S«M W. SMfe SL 
Valandos: 18—18 ryto 

Seredomia lr Nedėllomto pagal avtarfl

~DR. T. DUNDUUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4157 ARCHER AVENUE

Tel. -VlRginia 0036
Ofiso vai.: 2—4 ir 4—8 p. m. 

Nedėliomis pagal sutartį

TeL OAMal <121

DR. P. Z. ZALATORIS DBt fi( L BL0ŽĮS
GYDYTO J A8 lr CHIRURGAS 

1821 SOU-lgl HALSTED STUEgg

larzidooefja eeoo So. Art esi a., m va 
Valandos: 11 ryto Iki 4 popiet 

8 Ikf 8:S< vakare

Phone
■VGIeamod ««41

Offlea Phona 
Tltfangle 0044

DR. A. R. McCRADIE
GYDTTOJA8 U CHIRURGAS
7850 So. Halsted Street 

ROOM si<
vaL: 8-4 tr 7-1 vaL vakare

OR. MAURICE KAHN DR. J. RUSSELL

D E N T I 8 T aĮs
2201 W. Cermak Road 

(Kampas Leavitt SL) 

Valandos: Nno I Iki 18 ryto

Nuo 1 |kl 8 vakare 

BeredoJ pagal sutarti

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
4631 SO. ASHLAND AVI

Tel. VARda 08B4 
Rez.: Tel. PI,Asą 8200 

VALANDOS;
Nuo 10-12 v. ryto:-2-8 lr 7-8 v. t
NedėldlealaU nuo 14 Iki 13 <Ueo«

Lietuvis Chirurgns ir Gydytojas
2515 HEST 69th ST.

Of. ir Rez. Tel. HEMIock 6141

V a 1 a n d o s :

2-4 gepiet; nuo 6-8 vakarais

Tel. Ofiso BOCIevard Ml»—14 
lies. VlCtory 2848

OR. A. J. BERTASH
Ofiao vai.: nno 1-8: ano S;xe-8:t<

756 W- 35tb Street
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Pittshurgho Zinos
VELYKŲ ĮSPŪDŽIAI

(Tęsinys iš 4 pusl.)

salėjo gėlėm išpuoštas ir eiek- j£ Mano Atsiminimų
tra nušviestas bažnyčios vi- ' 
dus.

Saugokimės gyvenimo k'ai- 
dų, kenksmingų sielos skais- 
4,.i...: :_ ... i..:i.,.i.:..... Velvkll

Gyvenant Lietuvoje

tybei ir palaikykime

skrajojo apie Tą, nuris, per
galėjęs įnirtį, prisikėlė iš nu
mirusių. Suaugę ir maži, kas 
pėsi'ias, kas važiuotas, skubė
jome Į bažnytėlę nakties tani 
sumoje, kad dar sykj pasimel
sti prie Kristaus karsto. Mu
ša šeštą valamlą. Kunigas, ap 
sirėdęs bažnytiniais rūbais, 
prie gėlėse paskendusio Grabo 
užgieda ‘Linksma diena mums 
nušvito...’ Sugaudžia vargonai 
Vyrų ir mergaičių balsai j>a 
gauna jaudinančią melodiją. 
Prasideda įspūdinga procesija, 
o po jos iškilmingos šv. Mi 
šios. Choras žavingai giedi 
linijas mišias ir kitas velyki
nes giesmes. Karšta malda vė
žinsi įš minios krūtinės. Ka- ( 

&in koks nepaprastai malonus

dvasią širdžių gelmėse.

Balandžio l <1. įvyko soda-’ 
liečiu susi rinkimas. Nutarta' 
pagerbti savo mamytes, atėjus 
Motinų dienai (Motlier’s Day)

(Tęsmys įš b pusi.) 
dikį. Kdisonas šoko, pagriebė 
j j ir išgelbėjo.

Kūdikio tėvas, stoties tele
grafistas, atbėgęs prie Ediso
no paklausė, kaip jis galėtų 
atsimokėti i:ž. kūdikio išgelbė-

ir, paskutinį gegužės mėnesio ' 
sekmadienį, surengti Gegužės 
Karalaitės (Crowning of the 
May Queen) apvainikavimo iš-
kilmes. V.

niatę jų' išjuoktą naujoką ra- Aš kviečiu jus mūs jstui- tik negera, kad anglių ga’le-

Jiiną.

I —-

MOTERŲ BALIUS

lteikia pasakyti, kad 

dvelkimas kutena širdį ir jau -į n|otei 'ėlės, kada tik ką 
smus. Aleliuja, aleliuja. “Tai tfub visados pasižymi.

soną, jaunimas prudėjo tarp 
savęs šnekučiuotis. Vienas ža
dėjo mokytis rašyti, kitas ki-y 

tokio amato.
Po kai kurio laiko jiatyriai), 

kad kai kurie iš jų užsiptenu- ‘ 
meravo laikraščius iš kurių 
semdavo visokių žinių iš pa
saulio žmonių gyvenimo.

Šeimininkui net pypkė išsly
do besiklausant tos pasakos. *

Pasakęs labą naktį išdūli
nau namo.

Visi apgailestavo kad po 
Velykų ketinau iškeliauti į 
Ameriką. K. J. Žvirblis

šaut žodis į žodį koresponden I gon; 3(X) dol. algos mėnesiui, i liai greitai nudegdavo. Reikš
to pranešimų. Pagalios priil- 1 Edisonas sutiko. Į jo juos vieną prie.kito stumti.

Tada Edisonas sugalvojo, kad 
anglies siūleliai reikia įdėti j 

‘stiklo pūslę ir išpumpuoti iš 
jo orą. Pūslę užnitavo ir vie
lomis paleido elektros srovę. 
Anglies siūlelis pabalo nuo ka-z
i'ščio ir skaisčiai švietė, bet 
negalėjo sudegti. Tokiu tai bū
du utsirado elektrikinės lem
putės. Todėl Edisonas sakyda
vo: “dvi šimto dalis padaro 
gabumai ir įkvėpimas, o 98 da
lis triūsas ir {nukaitąs“. 

Baigus tą pasaką apie Edi

sęs bt. Louis te'egrafistus ė j Praslinkus kai kuriam lai
mė lėčiau telegrafuoti. Edisc- kui, Kdisonas dirbdumas utne-
nas savo apavai u išbarškino 
jam šį sakini:

Klausykite, ar negalite 
pasiskubinti, malonėkite ma
nęs netrukdyti.

ž Vėliau, tarnaudamas Busta 

'aidai paprastai — šis a» I,e’ telegrafo kontoroje, Kdi-
įsukė, — išmokyk Tamsta ma- H,nas turC‘J° nakll,,l’,H dabot, 
j ne telegrafuoti. • telegrafus. Kadangi dieną jis
' Telegrafistas mielai sutįk0 , mokindavosi, tai naktį imdavo 
' tai padaryti. ” i- ’ snaudulys. Tat viršininkas

1 prisakė jam, kad kas pusę va
landos jis turi išmušti raidęDvieni mėnesiams praslin

kus, Edisonas mokėjo telegra- 
i uoli. Vieną dieną ateina jis 
į .Memfio telegrafiją ir klau-

A.
— Gerai, — atsakė Ediso 

nas.
Yoimgstown, O. - šv. Pra-,a‘ al n,‘l,ūtl‘l -ali,,ia *aufl Kitą dieną jis savo aparatą 

neiškaus parapijos moterys re darbo. Apdilęs jo apvalkalas sujuilgl-. sll laikrodžiu media 
r.gia balių balandžio 14 d., 7 |ir kaimiškas apsejunas kibai ,,j./Hlu kurjs kas pnsę va]an 
vai. vakare, parapijos .-vėtai -Į prajuokino -tarnautojus. A irsi-! (:()S {e|,.grafavo st()pR 
nėję. įlinko nesant, jie jį pajuokė. | ninkui iai(1(. \

)et Edisonas nei kiek nenusi-
musų 

s u re n- 
Todėl

mindamas {įrašė vietcs. Tuo 
met tarnautojai, juokaudami.

virsi-
i raidę .\. Tokiu liūdi, 

miegalius išvengė bausmės.

jis nusikraustė į

šė direktoriui ištobulintą spau 
sdinamąjj biržos aparatą, ku 
lit; buvo daug geresnis už pir
muosius.

— Kiek norite išradimui’ — 
paklausė jo direktorius.

Edisonus buvo beketinęs sa
kyti 5000 dol., bet jum pasi
rodė per daug ir jis laukė kad 
direktorius įkainuotų jo dar 
bą.
, — Sakykite, — tarė direk
torius — ar bus gftua 50,000 
dol.?

Edisonas m l išsižiojo.
Direktorius pamanė, kad jis 

nesutinka parduoti.
— Gaila, daugiau negaliu 

jums duoti.

Edisonas pasakė nenorįs dau 
giau ir sutiko. Edisonas tada 
turėjo 23 m. amžiaus.

Po to jis išrado daugelį į-

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

I v

parode jam
yra diena, kuria Viešpats I kviečiami visi šios kolonijos' taleĮk kurio ;ų,ara{as 

mums davė, džiuugkimės ir apylinkių miestelių li<*tii- j su jun„tas su Louis, 

aparatas buvo laikomaskambėjolinksminkimt: 
sų ausyse.

Prie los džiaugsi)iing;os Ve , 
lvkų nuotaikos labai daug pri

vi- viai kuoskaitlingiau<iai susi
rinkti i tą balių. Kadangi bus 

i pirmutinis balius po Velykų,
tat malonu bus kiekvienam li
nksmai laiką praleisti ir tuo

P1RMĄ SYKJ AMERIKOJF

BUS RODOMI JUDAMIEJI

PAVEIKSLAI

LIURDO STEBUKLAI

Specialistai iškalime ir išdirbl- 
me visokių rūšių paminklus lr 
grabnamius.

Mūsų šeimyna specializuoja šta
me darbe per šešias karias.

Veskite paniuktų reikalus tie
siui su pačiais išdlrbčjais

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE ,

‘ Vienas blokas ( rytus nuo 
didžiulių varių

HILLSIDE, ILLINOIS
j Trys telefonai:

Rez. PENSACOI.A 9011 
UBLMONT 3185

Office: HILLSIDE 3865 
Vinccnt RoseUI, secr.

1870 m
viena telegrafo Yorką. Jo kišeniai buvo įdomių daiktų, garsinančių jo

tušti. Sykį eidamas AVallstry-1 vardą. Visų žymiausias jo iš- 
čiu pamatė daugybę žmonių. Į radimas yra ktros lempelė. 

Priėjęs artyn Edisonas suži j Bedarant elektros bandymus 
nojo, kad sugedo mašinos, ku-Jjis pastebėjo, kad einant elek- 
riomis

buvo
Tas
visu

kebliausias, nes perduodamas
kit os stoties aparatas dirbo.
kaip sakė tarnautojai, žaibo

spausdindavo pinigų 
kurso žinias. Įstaigos vedėjas 
negalėjo rasti mašinų sustoji-

B

tros srovei viela, tą vielą per
plovus, jos galai įkaisdavo ir 
duodavo šviesių kibirkščių. Ta 

•da jis ėmė galvoti elektros le
mputę. Mat, liepsna susidariu-

reitiimu. Vos tik atsisėdo E
disonas prie stalelio, ėmė bir-į1:10 P>iežasties. Edisonas įeic
bti skambutis. Naujas telegra-j.k,!nloron ir pusisiūly pataisy-

jOUjslti. ’’*s Įkūrėjo centrinį apava-jsi iš įkaitusių anglies dalelių, 

nors surengia parapijos nau-L-.,„-. begalo skubiai teleirrafuo i ra'b> nušokusią plunksną iš Į Pamėgino prie elektros vie- 
dai. Ar nelaikąs būtų ir mūsų i {į Edisonas ramiai įsidėjo į ! saV() vietos. Liž kelių minutų | los pritaisyti pe anglj, išėjo 
vyrams ką nors surengti? Aš j burnų Čiulpiamos tabokos, iš-! aParatas vėl ėmė dirbti. I kuopuikiausiai. Viena buvo

jiatareiau pra-* Į mėgino plunksną ir, praleidęs !
kokius 50 žodžių, ėmė rašyti, įj 

Iš St. Louis

pačiu paremti savo parapiją, j (jį
i U

Mūsų moterys dažnai ką Į f,stas atsilie{>ė. Iš St. L

Al f red RoseUI, pres.

GRABORIAI:

Visi Telefonai:
is savo puse

jpertininkams sušaukti susirin- 
Atėję į šiuos paveikslus pamaty- bimą ii nutarti surengti kokį

site tą garsųjį visame pasaulyje 
Prancūzijos miestą LIURDĄ, kur 
1858 metais Švenč. Panelė apsireiš
kė Šv. Bernadetai. Tenai suvažiuo
ja iš viso pasaulio ligoniai nepagy
domomis ligomis sergantieji, kad 
gauti stebuklingą per švenč. Pana- 
lės užtarymą išgydymą.

nors vakarą, pokylį geresniam 
tarpe savęs susipažifiimui ir

BUS IR JUOKŲ

vis telegrafavo
labai greitai. Aparatas tarškė
jo lig siuvamoji mašina. Visi 

didesniam veikimui savo sri- | koŲtoros telegrafistai sustojo 
ties reikaluose. aplink naujoką norėdami pa

matyti, kaip jam seksis sura
šyti elektros vesulu nešamus

venetian MMEmC8.. «p. | Yards 1741-1742
Išdirbėjai ankšiesnčs rūšies Paminklų 

ir Grabnamlų

Didžiausia LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI
Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J, F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metij ~ 

4605-07 So. Hermitage Avenue

dirbtuvėpaminklų
CltlcagoJPrieš užgavėnes, girdėjau, 

parapijos komitetą kalbant, 
būk jie galvoja sutverti para- į žodžius. Jie labai nustebo pa- 

klūbą. Bet praėjo virš ipijo-
Taipgi, bus parodyta labai juo- ... . .

kingą komedija, kurioje dalyvauja du mėnesiai, o nieko apie tai 
garsus pasaulinis juokdarys^ — negirdėti. Ga!, užmiršo? 
CHARLIE CIIAPLIK, kuris didžio- j įtrįj-urg
jo karo metu pateko į Prancūzijos
apkasus ir jis paėmė’ į nelaisvę net-----------------------------------------------------
patį Vokietijos anais bakais valdo- Ar Jįjs Esate Supančiotas 
vą — Kaizerį. Juokų bus iki soties ir 8u "suirusiais'' nervais — Jaufia-

_______________________ | tės silpnas ir pavargęs — tik pusiau
j žmogus.. Jeigu taip, štai yra geras 

Paveikslus rodys A. PELDŽIUS, tonikas, suteikiantis geresnes dlo- 
B6kančic83 parapijų svetainėse: ' nas-

Nuča-ToneKetverge, Balandžio April 5 
d. parap. svet.. Spring Valley,
Illinois. : yra užvardinimas TONIKO. kurį Oy-

l (lytojas Specialistas išrado. Ir kuris 
Nedėlioję, Balandžio April 8 dabar parduodfcmas Visose vaistlny- , x ir r t,, * -iose. Nl’GA-TONE yra kombinacl-

d. parap. svet. Kcwanee, ui. j ja tam tikrų tonikų alterativų, ku- 
j rios stimuliuoja, atgaivina visus or-

Seredoje ir Ketverge Balan s«mus, duoda naują gyvenimą, ir e- 
džio April 11 ir 12 d. Grand 
Rapids, Mich.

Subatoj-e ir Nedėlioję, Ba 
landžio April 14 ir 15 d. Sv. j 
Jurgio parap. Detroit, Mich.
Įžanga 25c Vaikams 10c

Visur pradžia 7:00 vaL vak.

BANKAS —
LIETUVIAMS

Taupykit savo pinigus 
šiame banke

HALSTED ELCHAHGE 
HATIONAL BANK

Halsted St. ir 19th PI.1
Narys FEDERAL 

INSURANCE KORPORACIJOS

Suvlrš 30 metų prityrimo

Pirkite tiesiai Iš dirbtuvės ir 
taiųiykite pinigus

Mes atlikome darbą daugeliui žymes
nių Cldcagos I.lctuvlų.

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

Tetefonae 9CEtey 6103
;o, Illinois

-■ iTi.i'

. . ...... .

nergiją. Jūs valgysite geriau,-—mie
gosite saldžiau. Tūkstančiams vyrų 
ir moterų tapp pagelbčta. Trisdešim
ties dienų treatmentas už Vieną Do
lerį — gaukite tikrąjį—garantuotas.

"DRAUGE”

HHaIa
MARIJONA NOREIKIENė

I-o TftVAIS SKIRMANTAIT#:
Mirė bai i u-lži . 3 <1 , 1934. 7:05 vai. ryto, sulaukus mitų »nt- 
žlaiis. Iv-lit iš Tauragės apskričio. OirdlškAs parapijos, Klabu 
katruo. Amerikoje išgyveno 40 melų.

i'aliko įlieti linine nuHūdlme vyrą Antaną, tris dukteris; Stanis
lavą. Agniešką ir vienuole Hertftnną. du sūnus l’eirą Ir Kazimie
rą. du žentus Jonų Yuftką ir Walt»r, Zattavlčių, marčią Eleną. 
s«-se r j Petronėlę I.Hiiš;enę, o l.letnvoj dvi sesei :s. Vieną bro'J. 
keturis anūkus ir gimines.

A a Marijona pri'slaus > prio sekančių drattgijt,: šv. I’rttnciš- 
katis Triitnlnkų, šv. Kazimiero Akademijos Hėtnėjų. Apašttiiy.,- 
lės Maldos ir švinlos Agotos. Kūnas pašarvotus randasi 4423 S. 
\\aahtenuw Avė Tel. |j»fayett« 5424. iatidotuvt's įvyks šeštadienį, 
balandžio 7 <1 . iš namų k vai. htts atlydėta į Nekalto l’rin-lil."- 
Pan. sv M parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedu;Sng>s pantulilos 
už veif,,nes siela, pn paltialdų Itus nulydėta į šv. Kazimiero kapus.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, drangus-ges Ir pažysta- 
mus-tnas dalyvauti šiose pamaldose.

Nuliūdę liekame \ ,ras. Imklerys, Kūnai, Jgaital. Mani |r fil- 
ntlnėe*.

Dildei uvėms patarnauja graliortus J F. Eudeikis, Telirfonas 
YAltda DU.

10 PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

Ir a Famena Vlvanl and hi-
clu<n« facfj $1 00; Eouua. 75c.
Tfssoa C*enin tl.’-O, DcpHatory S J.00, 
Karlai Aatrlngent >1.75. Bath Salt 1.00, 
Tollet Wafar $1 25. Perfuma $2 75. Hrtl- 
llanttnn 75c, Hkln Whltener 75c. Totai 
Valu** 112.00. Spcclal prlce, |l 97 for all 
ten plecca to fntroriuco this line.

Vardas ..............................
Adr««a ....................................
Siunčiam® per paštą COD

Pinigai grąžinami, Jai 
napatanlrlntaa

Bca Van 530-'lh Avenue, New York

lacmamvich
iRSONOd

LIETUVIAI GRABOfilAI
Patarnauju laidotuvėse kudpttflausia 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbą būsite užganėdi'ntl 
TeL CANal 2515 aėba 251B

2314 W. 23rd PI., Chicago

1439 S. 49>th Ct. Oicero, 131.
Tel. CICtfRO 5927

SIMO* Ki SKUBĄS
ėlRABORlŲB IR BALSAlfUOTOJAS 

Hatamarlmaa garas tr nebranru*
718 vr. 18th 8t.

Td. NBOMroa ««7

.. ................
telefonus YARds 1138

STANLEY R NDOR
GRABORIVS

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama.

3319 Lituanica AVenue
Chicago, III.

ir
gauk gydant) antiseptiką Žemo— 
saugus. Aptle.koae. >Bc., Ho., 
»1.00.

Nealruptnk niežėji
mu, pleiskanomis, 
Išbėrimais, epilogai* 

kitais odos negerumai*. Tik

žemo
FO« SKIN lOftiTATIONS

U RADŽUIS
Ino.

i.irrtmu GRjCMnnrrTH 
Palaidoja už tŽS.OV lt luMJHv

Modertilfika koplyčia dykai, 
ta* w. iBih Ht. T»l. CAMal «174 
_______ gįtfBMo; IŪ. *

UZOIP
ORA0ORUT8 IR LAIDOTUVIŲ▼ ■OBJ A n

1646 WEST 4€th STREET
Tel. BOUIevnrd 9999 »>19

ANTANAS PETKUS
GBABORIOS 

Koplyčia Dykai 
4830 WE8T 15th STBEET 

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

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė.
Tel. Boulevard 4139 - 

■ši is-miMnt t-n** u a...

TH. I šVljett* BS79

J. Liulevtčhis
Grabnrtas 

tff
Balsams artojas

P* tarnauki Cht- 
cagoje Ir aplslln* 
Mje.

Didelė tr graži
Kopiydla dykai 

Ava.

Tel. CICKriO 9*1
SYRĖWICZE

GRASOMUS
laidotuvėms pilnas patarnavimas 

galimas al fll.tt 
KOPLYČIA DYKAI

1344 a Mth Ava, Omo, H)

J.J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs 

$avo rūpesčius. Pašaukite:

Tel. REP. 3100
. 2506 W. 63rd St. 1

* •' 7*9
Svarbus pranešimas žmonėms ir graboriams, kurie 

gyvenate kituose miestuose, nėra skirtumo kaip toli, 
prirengiu kūną, parsivežu arba nuveža graborių už $4C

UOZAPAS EUDEIK
- I R -

TĖVAS
JEIGU NORITE DAILUMO IR NEBRANOUMO 

LAIDOTUVĖSE........PAŠAUKITE.........

REPublic8340
5340 So. Kedzie Avenue

(Neturime sąryžlų nu firma tuo pačia vardui



0 Ketvirtadienis, baland. 5, 1934

AI1V K ^F^Nlinę KAI - bv 8avo chorais, kad gražiomis bos, sunku bus jam įeiti į t<j kandidatas į Senatoriai coin- 
btOnULIu Iv, L |4tjnonii4 pasotinus sielas. imzicijų. Jis Stengiasi kelti lie linskas, J. W. Miller, lietuvis,

BĖS APIE URA
b fiį vakarą, lygiai 7:30 vai. 
liaudies kursuose apie NRA 

, (krašto gerovės gaivinimo pro 
gramą) kalbės atl v. K. (’’esnn- 
lis. Be jo bus ir kiti kalbėto
jai. Kaip žinoma, paskaitos j
vyksta kiekviena ketvirta,lie- v*'<i.vbQ ir> «w-Į
Sttiroa Vartų tnokvkloj. I rėkimas parap. tnokykloa Town ctf Lake. - Liettiyn?, 

' ikan,bary, 8 vai. Viai prašomi, Hcapubltkonų C^ntralmė Or-
- {priduoti raportus apie tikietų ■ ganissardja laikys, mėnesinį ku-

MARGUČIAI PUOŠ 
STALUS

West Side. — Balandžio 8 
d., kaip jau visį žinote, 'bus 
metinė tradicinė Aušros Var- 
tų parapijos vakarienė. Ne 
tik bus vakarienė, bet ir gra
ži programa. Vadinas, bus 
dviguba puota: kūnui ir sie
lai. Klebonas, jaunasis mūsų 
vikaras, parap. komitetas ir 
šeimininkės sąjungietės, kurių 
priekyje stovi Balčiūnienė, Ka 
rlavičienė, Sinevičienė, Linkę- n čio antradienio.

ičienė ir Aitutienė, deda pa Į Al. G. Kumskis varosi į Cou 
Jtangų, kad pasotinus susirin- ntv komisįjonierius demokrah) 
irusių kūną, o varg. Brazaitis baliotu. Be visų mūsų pagal-

Ji®turi geresnį ikonį

NB (patinu t*a*I

LUCKIES VISUOMET YRA MALONUS JUSU GERKLEI
• zė' •/t* Ai rūkau I.uckie*. kadangi puikiauaiaa viduriniu lapu • • • suvyniota apvaliai ir

tabakas ir tiktai švarūs viduriniai lapai kietai ... be liuosų galų. Stai kodėl
priduoda I.ockies tą geresni skonį. Bet I.uckies užsilaiko gerai — neišdiiūsta.
tai neviskas. Del gerklės apsaugos ‘‘It’s I.uckies visuomet ir visais atžvilgiais
toasted!’’. Ilgi auksaspalviai pluoštai tiktai yra malonūs mano gerklei.99

tsss, 
tw mn— r..... .

"It’s toasted” 1 M ‘
Luckies cifuomet yra malonūs jūsų gerklei

NK ▼Irlatiniai yra ne4
jie yr« MorkMat <

Tiktai Viduriniai lupai -Šie Yra Lengviausi Lapai

pasotinus sielas. pozicijų. Jis Stengia*
Be vįsako, klek girdėjau šei- tuvių vardą Gbicagos politi- 

mininkės žada stalus papuoš- į hoj.
ti gražiais margučiais. j žanga i visi pra£ornj ateiti j jo head 
visiems tik 50c. / ‘ qUarters: 3133 S. llalsted St.

Visi ruoškimės į metinę pa- ir Išsiimti plakatų, uutomobi- 
rupijos vakarienę! Nis ! lių garsinimus .ir išplatinti

_______ , i juos, ne tik jo, bet ir savo nau >
Šiandie vakare įvyksta dr- j dai. Politik.

pardavimą, kati šeimininkės ‘ži 
notų, kokiam skaičiui reikės 
valgio pagaminti. Be to, bus 
nustatyta visa vakarienės tva
rka. Klebonas ir Reng. kam.

IŠ POLITIŠKO LAUKO
Ar mes, lietuviai, laimėsime 

balandžio 10 d.?

Toks klausimas yra ant vi
sų lūpų, bet niekas negali at
sakyti. Laimėjimas priklausys 
nuo mūsų veikimo iki ateina-

sirinkimą bal. 5 .d., 8 vai. v., 
adresu 2608 \V. 47 St.

Visų atstovų atsilankymas j, 
šj susirinkimą yra būtinai rei
kalingas, nes bus rišami svar
būs klausimai centro naudai. 
Taipgi bus kalbama apie cent
ro balių, kuris įvyks bal. 7 d., 
7 v. v., Lietuvių Auditorijoj. 
Be to, bus kalbama ir politi-e-
kos reikalais.

Paul P. Barsheack, sekr.

D R V U O A S
TT

mitteęman ji distriktų, ir I). 
Davidson, kandidatas į ward 
eommitteeman 13 wardoj. Kie 
kvienam atsilankiusiam bus 
surprizas. Visi kviečiami.

. L. R. klūbas

REIKALINGOS KNYGOS
NAUJASI TESTAMENTAI! 

Evangelijos — Apaštalų 

Darbai —, Apaštalų Laiškai — 

šv. Jono Apreiškimas. Pusią- > 
pių 620. Kaina, su aptaisais 
|1.25.

Tomo iš Kempio APIE SE 

KIMĄ KRISTAUS iš lotynų 
kalbos vertė Jurgis Baltrušai
tis. Puslapių 384. Audeklo n p
taisuis. Kaina $1.20.

IV
Vyskupo J. ^elčaro TIKĘ 

JIMAS, VILTIS IR MEILE

Puslapių 267. Kaina 45c.

. ------------------------------------- i KATALIKIŠKAS LAIDO

Marąuetto Park. — Mass- {JIMAS, puslapių 16, kaina 10c 
mitingas Lietuvių Respubliko-į Visag &ias ^’gas galima 
nų klūbo iniciatyva šaukiamas. įsigyti: ■ -
balandžio*5 d., 8 vai. vakare,! “DRAUGAS”,

parapijos ‘ salėj. Susirinkime; 2334 So. Oakley. Ave., 

taksų klausimais kalbės J. Ma Chicago, lll.

NAUJI RAŠTAI.
Ką tik išėjo iš spaudos nauja
Kun. A. Petrausko, M. I. C.

• labai įdomi knyga

Praeities Pabyrės
Atsiminimai iš 1905 — 1914 

pergyventų laikų
I dalis pusi. 95

II dalis pusl. 192

UŽ ABIDVI DALIS 25c. 

Prisiuntimui 5c.

“DRAUGAS” PUB. CO., 

2334 So. Oakley Ave., 

Chicago, III.

Mišių Auka. Parašė kun

DVASIŠKOS KNYGOS-
Stacijos ir Graudūs Verks

mai. Pusl. 62; kaina 10c.
Misijonieriaus Užrašai. Pa

rašė kun. Ricbard W. Alex 
ander. Vertė Broliai Marijo
nai. Pusl. 188; kaina $1.25.

Šv. Teresė Vaikelio Jėzaus 

Parašė Dr. V. Padolskis. PusL 
112; kaina 50c.

Šv. Teresės Vaikelio Jėzaus 
Novena. Kaina 10c.

Gyvenimas Šv. Juozapo. Pu 

slapių 56; kaina 15c.
Giesmynas. Paruošė kun. J.

NERVĄ I
kas yra tie

NERVĄ I
Reumatizmas ir Silpnu

mas, skausmai pilvelio ii 
gesai. Kodėl tiek daug žmo
nių kankinasi šioms ligoms, 
ir kaip pačiam išsigydyti?

Klauskite Aptiekoj 
Nuo 2 vai. popiet iki 10 vai. 
vak. '

INDIANA DRUG 
STORE

4901 BARING AVE.,

Cor. 149th Stir.
East Chica?o. Indiana

PAKVIETIMAS
Širdingai kviečiu visds Chi 

cagos ir apielinkinią miestelių 
1 lietuvius, draugus is senus pa
žįstamus atlankyti mane mano 

i biznio vietoje. Užlaikau dide
lį pasirinkimą. Visokių degti
nių: visokių rūšių vyno ii 
alaus. Pristatome aludėms.

Dovanos visiems atailanku i 
siems.

Jūsų ŽYDUKAS patarnaus 

jums mandagiai.
Reikale esant, atsiminkite 

Žylelį.

NATHAN KANTER
4707 SO. HALSTED ST. 

Tel.: YARds 08C1

ANGLYS
T.iH <1auk karščio. mažai pelenu; la
bai gertu pavaduotoja* Pocahontas: 
Black flold Ii imp or egfr 18.00; Mine 
run 0R.7S. Rcrc.-ni'nr 14.76.

GKU^IOY MINING CO. 
(VdarrrrM 2011

Geriausios Anglys Už 
Žemiausias Kainas

TUMONIS COAL CO.
12132 UNION AVE.

Chicago, III.

Phone PULlman 8296

Dabar laikas prisipirkti 

anglių dėl žiemos

Res. 10742 8. Wabaah Ave. 

Phone PULLm&n 8092

Tilvytis, M. I. C. Pusi. 496; tJuozaR Jurevičius. Pusi. 88; 
kaina $2.25? j kaina 25c.

Apie Kristaus Sekimą. Pusl. t » ,___________
384; kaina $1.20. į_____________________________

Mąstymai apie švč. Jėzaus 

Širdį. Iš italų kalbos vertė J.

Vaišnoras, M. T. C. Pusl. 208; 
kaina 35c. •

, Švenčiausiojo Jėzaus Vardo 

j dr-jos Įstatai. Vertė kun. P.
Į Saurusaitis, su apdarais. Pusi 
; 320; kaina 60c;.

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St.. prie Clark

Telefonas STAtc 1IM 
Va.la.Ddoe 9 ryte Iki t popiet 
2201 W. Cermak Road

Panedėllo, Seredos fr Pėtnyčloc 
vakarais • Iki •

Telefonas CAMal 0U> 
Namai: 6459 8. RockweU St.

Utarnlnko. Ketverto lr Subatos 
Vakarais 7 Iki •

Telefonas KEPoblIo M4M

%

BALIUS SU PROGRAMA
Rengiamas

LIET RESPUBLIKONŲ CENTRAL. ORGANIZACIJOS

Šeštadienį Balandžio 7,1934
7 valanda vakare

LIETUVIŲ AUDITORIJOJ
3133 SO. HALSTED STREET

Muzika su Maiknafonu
TIKIETAI: IšKALNO 25c. PRIE DURŲ 35c.

SOLUS
STOMACII 

Ulcer Powder

Tai yra geriausias—vienatinis vais

tas nuo

SKILVIO — VIDURIŲ SUGEDIMO

Jeigu į tris dienas nesijausi geriau— 
atnešk dalį likusio pauderio, gausi 

pinigus atgal.

BAKSIUKAS DABAR TIK $1.50

MICHAEL MESSAR
LIETUVIO VAISTINE

3201 S. Halsted Street Chicago, III.
TEL. VICTORY 7386 7048

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

TREATMENTAI 
A vediški mankfttlnimal Ir elektrom mamatem 

Treatmental visokių Ugnį, reumatlimo. nervų atitaisymo, Šalčio
lr tafp tollaua. so elektriniais prletsUtalm Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmental.

Mineralinės, stilferlnėa vanoe dunda didžiausių kraujo cirko Ba
cila. kuomi gailina Iftslgelbėtl nuo visokių Ilgų.

Kambariai dėl pergulėjlmo.
Motoru skyrius atdaras Utarnlnkals nuo 8 Iki 18 vai. naktiea

1657 W. 45th Street
Kampan So. Paulina St. Tel. Bonlevard 4953

INSURANCE

NpTARY 

PUBLIO

PERKAM

Lietuviškus
BONUS

R E A I. ESTATE
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
PRISIKASYKITE J MOŠŲ SPULKĄ 

TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS
2608 WEST 47th STR. Tel. LATayette 1083

PIRMAS LIETUVIS BUICK DEALERIS

1

Nuo Sausio 15 d., 1934 m. Domininkas Kuraitis 
paliko autorizuotas Buick ir Pontiac Dealeris.

Tki šiol dar nebuvo nei vieno Lietuvio Dealerio, 
kuris pardavinėtų Buick automobilius. Domininkas 
Kuraitis buvo pirmas lietuvis pardavinėti Pontiac’s, 
.General Motors išdirbystės, ir pinnas lietuvis Buick 
Dęaleris. Šios abi kompanijos Buick ir Pontiac yra 
General Motors gamybos, ir atsako už savo vertę. 
Domininkas Kuraitis jau varo biznį per 10 metų, di
džiumoj turėjo reikalą su lietuviais ir tikisi, kad su 
Buick ir Pontiac ateityje dar daugiau patenkins lietu
vių visuomenę. Pas mus šiais metais bendradarbiauja 
Žymus visuomenės veikėjas p. K. SABONTS.

Norėdami pirkt naują ar mainyt seną karą ant 
naujo, kreipkitės pas D. Kuraitį—

Milda Auto Sales
• 806-8 W. 31 St., - Tel. Victory 1696




