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PRAVEDĖ PARDAVIMO 
MOKESČIŲ ĮSTATYMĄ

Nustelbta pasireiškusi stipri 
opozicija legislatūroje

•SPRINGFIELD, 111., lap- ne 
kr. 21. — Nepaisant smarkios 
opozicijos abiejuose legislatli
ros rūmuose, pravestas guber 
natoriaus remiamas pardavi
mo mokesčių pratęsimo Įsta
tymas.

Abieji rūmai vienu žygiu 
pravedė du identiškus įstaty
mus. Tad senatas paragintas 
atsisakyti nuo savo pravesto 
įstatymo ir patvirtipti žerties- 
niųjų rūmų pravestąjį, kad 
tuo keliu greičiau apsidirbus.
Senatas tai padarys rytoj, ar :

lygų mokesčiams skirtų 
nuošimtį.

Tad legislatūra pravedė 
naujų įstatymų, kuriuo griež
tai uždrausta parduotuvinin- 
kams imti atskirai priedini 
nuošimtį. Pažymėta, kad par
davimo mokesčius turi mokė
ti patys parduotuvininkai ir 
šie mokesčiai turi būt įimti į 
skelbiamas prekių kainas.

Vykdant šį įstatymų par
duotuvininkai ir įmonininkaiI
atrado, kad jie turi daug ne
parankumo su tokia tvarka.

VYRIAUSYBE IMS
NAGAM KODŲ 

PIUESUS

ATGAIVINS 
KONFERENCIJĄ

JI YRA NUSIGINKLAVIMO
KONFERENCIJA _______

PARYŽIUS, lapkr. 21. — KODŲ NEVYKDYTOJAI
Nusiginklavimo konffcrenci- £(JS PAŠAUKTI TEISMAN i(lžia, kad spauda neturi jokių
jos prezidentas A. Henderson . ržinių apie įvykusius sureng-J . . TT c? WASH1NGTON, lapkr. 21.: , ’ ...sutarė su U. S. pasiuntimu | . i tus vyskupams ir kunigams
,, . ... ,, ,, — Krašto vvriansvbė nuspren, . . * . . . . ,,Šveicarijai, H. R. Wilsonu.l • * . 'pietus Drake viesbutvje Kar-
atgaivinti nurusią nusiginkla . idinolo Mundeleino jubiliejaus

distriktų teismų, kad jie en->vimo konferencijų.
Sakoma, konferencija bus

atgaivinta sausio mėnesį.

MEKSIKOS VALDOVAI 
IEŠKO SAVO PRIEŠO
MEXICO CITY, lapkr. 21. 

— Pačių Meksikos raudonų-Cl

.Tad jie organizuotai nuspren ju valdovų provokuojami mo pratesimas, kaip to nori ... . _. . .. . , .. .. i<le ir vėl imti nuo pirkėjų at-
gubernatonus. į . . . • • „• »•* skirai pnedirnus nuošimčius.

Kai kas sako, kad pardavi-i . ,’ . Kaip nusprendė, taip ir daro.
mo mokesčių įstatymas pasi-i , . , ,... . Kadangi tas jų darbas yraliks visados ir Illinoigo vy- • . y. • ....J priešingas vyriausiojo teismo
riausybė iš to gaus gražaus 
pelno.

Respublikonai atstovai pa
reiškia, kad pardavimo mokės 
čiai prislėgs turinčius mažas 
pajamas žmones — darbinin
kus.

nuosprendžiui ir pačiai kon
stitucijai, iš pradžių genera
linis valstybės prokuroras 
garsiai paskelbė, kad jis

krašto gyventojai vis dait- 
giau pradeda nerimti ir kai 
kur rengia deinoistracljas. 
Daugiausia protestuoja prieš 
laisvės varžymus, prieš mo
kyklų bedievinitnų ir prieš1 
katalikų persekiojimus.

Šiuos gyventojų protestus 
vyriausybė vadina sukilimais

PIETAUTA BE SPAUDOS 
REPORTERIŲ

Chicago Tribūne nusiskun-

KATALIKU BAŽNYČIOS PLĖTIMO 
DR-JOS DIDELI DARBAI

Chicagon suvykę vyskupai būvi 
šios dr-jos susirinkime

Pardavimo mokescifrf yra 
tikroji liga. Demokratų ad
ministracija nenori ja nusi
kratyti. Respublikonai yra 
kitokių pažiūrų. Jie kovoja 
prieš?, šį įstatymų, kadangi jiR 
neteisingai vykdomas.

Anksčiau prieš šio įstaty
mo įkūnijimų buvo kitas par
davimo mokesčių įstatymas. 
Vyriausias valstybės teismas 
sugriovė jį tuo pagrindu, kad

trauks tieson įstatymo per- įr skelbia, kad šių “sukili- 
žerigėjus — partĮuotuvininkus | mų” priešakyje yra buvusis 

kandidatas j prezidentus gen. 
Villfiffcal, khtslikų vyskupų 
ir kunigų “įrankis.”

ir į menininkus.
Tačiau jis to nepadarė ir 

iki šio laiko dauguma par- 
duotuvininkų peržengia įsta
tymų, o įstatymų vykdymo 
organai nieko neveikia tuo 
svarbiu reikalu.

Jei žmogus perka kokį daik 
tų, jis užmoka nustatytų kai
nų ir dar atskirai turi pridė
ti pirkimo mokesčius. Tas y- 
ra priešinga įstatymui. Vyk
sta išnaudojimas. Mokesčių 
skirta du nuošimčiai, o kai 
kurie parduotuvininkai paima

Kadangi vyskupų ir kuni
gų negalima surasti, nes jų 
mažas skaičius belikęs Mek
sikoje, raudonieji valdovai

parduodant prekes parduotU- 
vininkai nuo pirkėjų imdavo po keliolikų nuošimčių.

PATARIA PALEISTI 
MOONEY

PRANCŪZIJA PLANUOJA 
SUSIARTINIMU SU 

VOKIETIJA
PARYŽIUS, lapkr. 21. —

Prancūzijoje gyvuoja dvi 
skirtingos srovės Vokieti
jos atžvilgiu. Viena prancū
zų dalis griežtai stovi už 
ginklavimosi ir už ldėsnį Vo ^uo j(ejįn ištrenkus ginklų iš

NTEW YORK, lapkr. 21. — 
Žurnalo Today redaktorius 
Raymond Moley pataria nau 
jai išrinktam Kalifornijos gu 
bematoriui Merriam, kad jis 
paleistų iš valstybės kalėjimo 
radikalų Tom Mooney, kad

".i dienų. Niekas pašalinis neįsi- 
ergingiau imtų naga,, varna i s . vi(hj SpaU(lai 
lunn imor.in.nkua, kurie kovo.Įu y |iavur,,,s y;
ja prieš kodus ir prasilenkia i . . . . .•’ * 1 |si toastai (sveikinimai) atlik-
au j„ vykdymu. .. |otiniikai

' . .rTo reikalauja organizuoti j -------------------------
darbininkai, kadangi įmoninin 
kai ir toliau diskriminuoja 

’unistus ir darbe stato jiems 
visokias kliūtis.

Vyriausybė pareiškia, kad 
teismų akcija turi būt skubi 
ir griežta. '

PLĖŠIKAI IŠSINEŠDINO 
BE NIEKO

LIETUVIŠKŲ PAVARDŽIŲ 
KLAUSIMAS

‘ KLAIPĖDA. — Lietuvos
Keleivis spalių 27 <1. savo ve
damajame “Lietuviškų pa
vardžių rašyba’’ kelia, ypač, 
Klaipėdos krašte, aktualų 
klausimų. laikraštis tarp kit
ko, sako: “Lietuviškų pavar
džių rašybų reikia būtinai da 
bar jau sulietuvinti. Kad mes 
iki šiol tai neatlikome, yra tik

----------- ras apsileidimas. Mes pratę
Vakar dienų plėšikai puo- būti valdomi. Visko laukiame

KUN. COUfiHLlNO ORGA
NIZUOJAMA UNIJA

lė Beverlv State Savings 
bankų, 1357 West 103 gat. 
Puolimas baigės nepasiseki
mu.

Jie atvyko dviem automo
biliais. Vienas jų išginklavo 
skersai gatvės ties gara-

DETROIT, Mich., lapkr. 21. džium stovintį Morgan Par-
— Kun. C. E. Coughlin per 
radijų organizuojama unija 
vardu National Union for So 
cial Justiee tpri jau daugiau 
kaip 100,000' narių, pareiškia 
pats organizatorius.

ko poliemonų. Du plėšikai 
pasiliko automobiliuose, o ki
ti suėjo bankon, kur buvo 
apie 6 tarnautojai ir keli su 
reikalais atėję žmonės.

Plėšikų vadas tuoj paskel
bi susirinksiant kongresui, bė kame dalykas. Kaip tik 

jis tarė paskutinį žo<lį, tuo-ši unija pasiskirstys kongre
siniais distriktais ir gaus 
progos visais krašto reikalais 

suskato, kad suradus minėtų prieiti prie kongreso narių, jaį paleido jas. 
generolų. Vyksta ieškojimas
•ir paduodamos žinios, kad 
kuomet jis bus nutvertas, 
tad pasibaigsiu ir “sukili
mai,” kuriuos išgalvoja pati 
vyriausybė.

Atroilo, kad ieškomas ge
nerolas nebus surastas ir kra 
šte tęsis pačių valdovų sugal 
voti “sukilimai,” kad mui
linus žmonėms akis ir tuo 
būdu uždengus savo piktuo
sius darbus.

iš valdžios. Kadangi praeitų 
seimelio rinkimų dėka, mūsų 
autonominė valdžia buvo vo
kiška, tai lietuviai nieko nau
dingo iŠ tos valdžios ir nesu
laukė.

Kitaip reikėjo šiais metais 
lietuviams padaryti. Visi su-. 
sipratusieji lietuviai sudaro 
vienetų, vienų kūnų, vienų 
bendrų sielų ir bendrų galvų. 
Tai, žinoma, būtinai reikėjo 
ir bendros lietuvių organiza
cijos. Šios organizacijos vy
riausybės nusakymai bei pa
rėdymai visiems jos nariams

jau ašarinės dujos sušnypštė yra privalomi. Jų neklausyti
plėšikų pusėje. Tai tarnauto-

pareiškia kun. Coughlin. „ . . .Į Kaip bematant piktadariai 
Tai nebus jokia politinė, prtt<lėjo krankštauti ir susi- 

partija, sako jis. Tačiau bus: rietę išdūmė gatvėn nieko ne
galingieji lobiistai. Jie žiūrės | pegę. jįe taip greitai pabėgo
kad kongreso nariai pildytų 
ir vykdytų žmonių valių.

priešinasimedicinos
SOCIALIZAVIMUI

su automobiliais, kad juos 
vytis nebuvo galimybės.

MIESTŲ MAJORĮI SU
VAŽIAVIMAS

ir nevykdyti yra p^da. Visa 
tai turi'būti lietuviams gar
bės reikalas. O tai bendro
mis jėgomis kelti kiek galint 
lietuvybę, lietuvių galių ir kul

kietijos apsupimų plieno rin
ke, kjul nedavus jai iftsijudin 
ti. Kita dalis reikalauja, kad 
vyriausyliė mėgintų susiartin
ti su Vokietija. Tik tuo keliu 
gnlima atsiekti pastovi taika.

Ši pastaroji nuomonė nus
telbia anų pirmųjų. Vyriausy
bė planuoja Vokietijon siųsti 
specialų ambasadorių, kuriuo 
numatytas gen. (M. Weygand, 
kurs artimoj ateity išeis iš 
kariuomenės tarnybos, ištar
navus įstatymais skirtų metų 
skaičių.

BANDO SLAPTAI PARSI
GABENTI MAISTO
KLAIPĖDA. — Tilžėje 

penktadieniais ir šeštadieniais 
norinčių patekti į Lietuvą ir 
iš čia parsinešti maisto žmo
nių eilės vis didėja. Nežiū
rint smarkių baudų, Tilžės gy 
ventojai bando slaptai persi
gabenti iš Lietuvos didesnį, 
negu leista, maisto produktų 
kiekį. Šiomis dienomis vokie
čių muitininkai nuodugniai iš
kratė visus grįžtančius iš Lie
tuvos. Muitininkai iškratė net

radikalų rankų.

Jau keliolika metų kaip ra 
dikalai šaukia, kad Mooney 
yra “kankinys,” kad yra ka
pitalistų auka. Kad uždaryti 
jiems koseris, štai, ir yra 
priemonė — paleisti Mooney.

Apie jo kaltę dang abejo
jama. Bet jei jis ir kaltas, už ? 7. ’7”"77 .... 77*7 7. ir vaikų vežimėlius. Kai ku
tai atpildė; . .. -»•r nuošė vežimėliuose po gulin

čiais kūdikiais buvo rasta po 
kelis svarus jautienos, kiau
lienos ir sviesto. Rasti maisto 
produktai ir vežimėliai buvo 
s ukonfi skuoti.

WASHINGT0N, lapkr. 20. 
— Darbo departamento sek
retorė Perkins anądien parei 
škė, kad ateinančių žiemų 
kongresas be kitko praves 
įstatymų, kuriuo bus susocia- 
lizuota medicina taip, kad ji 
'būtų kiekvienam žmogui pil
nai prieinama.

Praneša, kad viso krašto 
gydytoojų grupės yra griež
tai nusistačiusios prieš tai, 
kad jų profesija būtų varžo
ma įstatymais.

5 PAKLIUVO UŽ 
SUKTYBES

KAUNAS. — Išvažiavo į 
Palestinų 50 žydų, daugiausia 
darbininkai

Susektos stambios finansi
nės suktybės Amalgamated 
Trust and Savings banke, 111 
W. Jackson bulv. Siekia dan 
giau kaip 50,000 dol.

NAUJAS PARKŲ POLICI
JOS VIRŠININKAS

Chicagos pietinių parkų po 
licijos viršininku paskirtas po 
Ticijos leitenantas M. C. Hay*-
es vieton mirusio kapitono Rokišky tiek sužėlę rugiai, 
Howard. Hayesui pripažintas, kad ūkininkai pjauna ir šeria 
kapitono rangas. gyvulius.

Chicagon suvykę į Kardi
nolo Mundeleino sidabrin 
jubiliejų arkivyskupai ir Vy
skupai vakar turėjo du susi
rinkimus. Pirmiausia dalyva
vo Katalikų Bažnyčios Plėti
mo draugijos susirinkime, o 
paskiau Katalikų Misijų am© 
rikoniško boaruo posėdyje.

Katalikų Bažnyčios Plėti
me susirinkime pirmininkavo Į 
šios draugijos kancleris — .] 
Kardinolas Mundelein. Buvo 
ir apaštališkas delegatas, o 
New Yorko kardinolas buvo 
išvykęs namo.

Draugijos prezidentas vy
skupas W. D. O’Brien patei
kė raportų apie draugijos 
nuveiktus darbus.

Pažymėta, kad ši draugija 
veikia jau 29-neri metai. Šiuo | 
laikotarpiu ji pastatė 3,605
bažnyčias ir koplyčias ir su
šelpė apie 10,000 kunigų, dir 
bančių misijose J. Valstybė
se ir posesijose. ■ .

Pereitais metais gi pasta
tyta 35 koplyčios ir išleista 
apie 150,000 dol. misijų vy
skupų ir kunigų sošelplmut

SUSIKŪLĖ DU LAIVAI, 
4 ŽUVO

M

Toliau laikraštis primena, 
kad nei dabar nei ankščiau 
niekas nevaržė ir nevaržo pa
vardės rašybų keisti. Todėl 
susipralusieji lietuviai neturi 
kuo pasiteisinti, jei jie šian
dien dar rašo 3‘akšies, Sch-

ALPENA, Mich., lapkr. 21. 
— Du laivai W. C. Pranz ir 
E. E. Loomis šiandien susi
kūlė Huron ežere. L/„

Pirmasis laivas labai nuken 
tėjo. Iš 19 vyrų įgulos keturi 
žuvo, o kitus išgelliėjo laivas 
Loomis.

Pasiųsta pagalba.

110-ies šio krašto didesnių-. ... .... . .
.. . ,wh1, kada jie gali rašyti —jų miestų majorų metinis su- • ’ * ... ,,. .. ,. ,,. rakštys, Zvilius, arba rašovažiavimas šiandien atidaro-

mas Congrcss viešbutyje. Su
važiavime dalyvaus ir federa
linio šelpimo administracijos 
viršininkas Ilopkins.

Suvažiavimo programon 
įimta šelpimo, finansų ir įsta 
tymų vykdymo problemos.

LEMIA ILGIAUSIUS 
METUS

CHARLOTTE, N. C., lap
kr. 21. — Paštų departamen
to sekretorius Farley per 
prakalbų pareiškė, kad demo
kratų partijai bus lemta il
giausius metus vyrauti kraš
te, jei pačioj partijoj Ims su 

įsiklausimo ir drausmės.

Banko klerkas Otto Van ’ KAUNAS. — Bus išleistas 
Derck, kurs pripuolamai vedė įsakymas, kad prie kiekvieno 
sąskaitas, prisipažino kaltu autobuso jo savininkas laiky- 
ir išdavė keturis savo sėbrus, ‘ tų vaistinėlę suteikti pagalbų
kurie tuojau suimti. ' sužeistiems keleiviams.

LiT-’ ,

NACIAI SEKS BYLOS 
EIGĄ

KAUNAS. — Tam tikrosLorenacheit, galėdami rašyti1 .....................
Liorenčaitis. Dokumentuose1 Vokietijos įstaigos a
tokie galį skliausteliuose pa- Klaipėdos krašto priešvalsty-

binių gaivalų bylų prisiųsti
visų eilę aukštų stebėtojų,

, , . ■ r •.! i kurių tarpe būsią keli žymūsgina, kad autonominės įstai- .
, teisininkai ir lietuvių kalbos gos, o ypatingai mokyklose . *

būtų skatinama liataviSkas i'z"’oval J‘c '"*♦ “k»i»
. hitlerininkų bylos eigų Lietu
-vos kariuomenės teisme. Ar 
šitie stebėtojai tikrai atvyks 

I ir ar jiems bus duotas leidi- 
! mas atvykti, tuo tarpu dar 
' nežinoma.

rašyti ir nesulietuvintos ra
šybos pavardę. Laikraštis ra-

pavardes rašyti lietuviškai.

KALĖJIMAS UŽ KAINŲ 
DIDI NIMĄ

BERLYNAS, lapkr. 21. — 
Kainų tvarkymo diktatorius 
d r. Kari Goerdeler paskelbė, 
kad prekybininkai už kainų 
didinimų bus traukiami tie- - 
Ron ir baudžiami ne tik pa-i 
baudomis, bet ir kalėjimu.

CAMBRIDOE, Mass., lap
kr. 21. — Sudegė Ch. Smitho 
namai No. Cambridge. Gais
re žuvo trys vaikai.

ORAS
CHTCAGO IR APYLIN-

Kauno komendantas ui ži
nutę apie valsčių Ir savival
dybių rinkimus Žemaičiuose KĖS. — šiandien numatomas 
dienraščio “Ryto” red. nu-(lietus, kurs gali virsti sniegu; 
baudė 100 litų arba 7 paras, daug šalčiau.

_ _
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“DRAUGAS” .
Tie Ina. kasdien, ISskyrua sekmadienius 

PBjarUMCRATOS KAINA; J. Amerikos Valstybėse:
lttUtqis — $6.00 Pusei metų — $8.50; Trims įrtėnjeSlAma 

$2.00; vienam mėnesiui — 7 5c Kitose valstybėse 
lumerata: Metams — $7.00; Pusei' matų — $4.00. 
ii j* — .OSc.
;«lblraų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

_ lOdnularbUuns Ir korespondentams rastų pegr^ilna,

K neprašoma tai padaryti Ir neprfBlunčlama tam tlkl- 
paito tetiki ų.

. Redaktorėms priima — nuo 11:00 Iki 12:00 vai.

4 “DRAUGAS”

tfTHUANLAN DAILY FJRJLEND
Publlahed Daily. Exęept Sunday. 

BUMCRfFTlONSS: One Yeax — $«.00; SU Montjip
— W'M: Three Months — $2.u0; One Menth — 7$c.

, BturšbM — Qn,e year — $7.00; Slx Months — $4.00; 
' Owr— .osc.
i‘, Advertlslng ln "DRAUGAS" bringa beat reeulta 

▲dvertialng ratus on appllcatlnn.
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Ąve., .Chicago

gas jr organizacijai,. Jei katalikai laiku ue- 
simiorganizuos, įsigalėję priešai ir Čia vergi
jos retežius jieuis gali nukalti.

Taigi, džiaugkiiųės turima laisve, bet ii 
budėkime. Plėskime Katalikiškąją Akcija vi
slų- ir visada, stiprinkime savo organizacijas, 
remkime katalikų įstajgas. j$ąuioniqgiems ir 
organizuotiems katalikams ir didžiausi pa 
vojai nėbus baisūs.

MŪSŲ STUDENTŲ ŽODIS

DIENOS KLAUSIMAI

ČIA, MEKSIKOJ IR RUSIJOJ

Basanavičius ir “Aušra”
(Iš kūn. Miluko paskaitų ‘Aušra, ir Aušruiipkai 

frazes ir parafrazės)
Jų

tnviaką gaivalą, tyrėjo gerįaus liu jeigu tik tiek pridėti, kad 
orgąnizuptų bendrystę, didės ! ir 1889 m. tąiuiisų garbų tė- 

! nę bibliotekų; jįe visokiu bū
du rūpinosi ir lietuvius prie 
savęs pritraukti... Medicinos 

1 mokindamasis, nuo lietuvystės 
lys neįstengiau atsiskirti...

Kaip gimnazijoje, taip ii , 
universitete po,r vakaeijas rin
nau
žius, mjslis ir k.; dainų kelios 
tapę vėliaus laikraštyje "Mit-

A. Iš Basanavičiaus autobijografijos, lfiJS iii. rašytu 
"Liet. Kaštų ir Raštininkų" Knygoms.

"Iš visų sąuit kurtinių iiuųio su lietuvių istorija susipaži- i 
tik vienas Petras K.aueiūnas nęs.
iš Papečkių tame pat laike lie- Kada gimnazijos mokslą pa 
tuviškos kuli os ištyrinėjimu baigęs namuosna sugrįžau, (ė

Po kalėtos mėnesių atostogų, jau išėjo ^‘nęs buvo; jis buvo tri- vas, tarp kitų dalykų, pasakė, 
iš spaudos "Studentu Žodis”. Tai 7 ir 8 Nr.|jon,u klasonin už mane vy- nei skatiko. dauginus neduo- 
(už spalių ir lapkričiu piąn.). Vasaros name-11,esn^s “ uhiuiuzijoje budamus siais, jei aš j Seinus neisiu.Tik 
siais šis žurnalas neleidžiamas. Šiam nume-: nnkin,u Hetuviško po ilgų kalbų ir plačių verks-i
riui raštų uavė: pats redaktorius, Bastūnas, 110 buvo užsr męs. Ant mų te\a> sutiko mane j sveti-Į 
K. Adna, Joninių papartis, A. Mažukna, S. | v^eno publiško a do jis mų šalį išleisti ir as su ko‘| kaįgįau ,jį(,į|h)

, tJ. Eui. Kardinolo Mundelein vyųkitpys- 
tflte jubiliejaus iškilmės buvo nepaprastai gra- 

i. Visi dalyviai jomis sužavėti ir pasako- 
kad lokių iškilmių retai kada gyvenime 

Raiko. Popiežiaus atstovas, du kardino-
, septyniolika arkivyskupų, 87 vyskupai 
apie tūkstantis pralotų ir kunigų retai ka- 
į vieną vietų susirenka.
Kadangi aukštosios dvasiškuos tarpe da- 
.vo vyskupai tremtiniai iš Meksikos ir 
jos (Vysk. Matulionis), tas faktas Kaj- 

olo jubiliejines iškilmes daro ypatingomis 
k daug ką pasako apie religinį gyvenimą 

iriuose pasaulio kraštuose.
Kuomet mes šiame krašte naudojamės 

ligijos laisve, nevaržomi ir nepersekiojami 
^vaikščiojame katalikiškųjų įstaigų ir dva- 

,ų jubiliejus, džiuginame iškilmių daly- 
gražiausioinis ir reikšmingiausioniis ba- 

ytinėmis apeigomis, Meksikoj įr Rusijoj ti- 
ir dvasininkai nė pagalvoti negali 

hile religinę iškilmę. Ten jie neturi lais- 1 
1, /uos persekioja, kalėjimuose kankina, iš- į 

įr žudo. Meksikoj pastaruoju laiku 
'bedieviai pasuko į bolševikų kelius ir eina 
]*$£ to, kad visai panaikinti bažnyčias, iš
tremti arba išžudyti visus dvasininkus. Kas 
Kyko Rusijoj bolševikams užgrobus to kraš- 

’t© .valdžių, visi gerai žinouifl^.Savo tarpe tu 
lipte /. E. Vysk. T. Matulionį, kuris daug 
iikantėjo bolševikų kalėjimuose ir tai vien 
tik dėl to, kad tikėjimo nenorėjo išsižadėti.

'Tat, kada pradedi lyginti šį kraštą su 
.dabartine Meksika ir Rusija religiniu žvilgs- 
niu, tikrai (eia turime rojų ir švenčiant Chi-

os arkidieeezijus vado jubiliejų, galėjo- 
dėkoti Aukščiausiam už visas malones, 

IfĖkjfry*0 tikintiesiems šiąme krašte.

Tikintieji, turėdami veikimo laisvę šia- 
jcrašte, neturi pasitenkinti džiaugsmu. Jie 

naudotis laisve ir veikti, nes tikėjimo 
eŠai ir čia nesnaudžia. Pavojų yra daug 
iš visų pusių. Bedievių organizacijos, tu- 
amos ryšių su Rusijos ir Meksikos hedio- 
is, net kai kurios protestantų sektos dir- 
k&d ir čia varžyti tikėjimo laisvę įr prą-

vynainį kirto vėl nelaimė, ne
są 28 d. vysąrio pušynui ė jo 
pati Gabrielė Eleonora 26 ame 
mete savo amžiaus, gimusi iš 
giminės Molil. Ką Dievas my
li, tų jis ir mėgina! sako Bib
lija. Lietuvos vyrai dali
galės pasimokinti iš gyvenidainas, pasakas, prie;
1110, taip pilno darbštumo ir 
pasišventimo dėl savo pilvai - 

teilungeii d. lit. (iesellseliaft ” girtosios tautos!
(I8811, lieti, b. 114 11S) ji- B. Iš Dįt. Easapavičiaus Btrai-
utskynunn po vaidu "Ožka
balių < ta 1 m t.- ližėje, ISS4
m. atspausdintos. 1S79 m. pa-

IV. auuu, donuuų papams, /v. .na^umia, o., ; ‘ [baigiau medicinos niokda ir
Aleksandravičius, N. Sklut. Be to, įdėta įdo-|skaite hetuviską išguldymų J. kiu šimtu lublių Maskivn is- . au paĮįĮ<Įas įe , nįVt, < 
mi apžvalga. Redakcijos straipsnyje “Mqsu Į Kochąnovskio vieni.s numos. važiavau, tarytum, nauju žuio 'iitnbulėiii.. 1-
kritikams” randąiųe paduota minčių, ajpie(^ls st,l)rus Imiuvis, >u kuriuo- gumi taĮx;s. He”. Vasarų ĮSS*1 m vi-us
kurias ,vjsi turėtumėme pagalvoti. Ten ra-J111* ,lian 'bange gyventi ir se- \ ėlesnianie laike man teko ir il-i 1 1 . r*

* I I . 4 1 *. 1* 1 • 4 1* I • • I 1111 tlis 1] IKI I >U hlUuZKJŠurna, kad visoje mūsų tautoje dar stipriai j '’iauti teko, pabaigęs gmina- malink ir tenlink ir po uiien 
jaučiama svetimųjų įtaka. "Dažnai tiesiog " lll°kslų ir Seinų senimu- tų ir jx» ocejdentų dielesnes ir 
b.ijouiūs esu lietuviai... Lietuvis jaučia tau-l’Gėb pabaigė da.' eLasiškų A-J mažesnes keliones atlikti, bet 
tinį ištyžimą, bet nemoka jo išsigydyti”. Čia j k{l'-lemiją Petraj ilejc, liet ne- nei viena jų neįsispaudė dva- 
daug karčios tiesos pasakyta. Arba vėl: “ Vie-i•iaus<-b1Jlias savy.!<‘ {uisaukimo j sion mano taip aiškiai, kaip 
šame tautų gyvenime esame dar tik kūdi-' kmūgiis, metęs šutomų, mokiu-, L* pirmoji. Kaimų, Vilnių, a- 
kįai. Pajėgos menkus. Trūksta jų mums ant'‘"jų tapęs klasi.-.kų ir lietu- l’k* kuriuos tiek man buvo te- 
kįekyieno žingsnio. Darbe) daug, o gyvenimas‘^bos kalbų toje pat gimna-įkus skaityti, dabar akimis sa-

11884 111. prabadžiau V'indabo- 
noje, Pragęje, Beri

p nu j "Iš Jatorijjs Musų 
Atsigaiveliavimo ", Til
pusiu 19C3 m. "Var

po" Nr. 3-me

į "Jonas Juškevičius ir kt. 
buvo man atsiuntę po kelii? 
adresus tūlų lietuvių, katuie- 

! uis butų reikėję laikraštį pri- 
! siųsti, bet siuntinėjimus iš

I vile, 11 iis-1 i, - 1* ’ Pragos uždengtuose
•damasis j»o klinikas ir biblio-,, 1-*• , . • ,. . (tuose butų labai luangiui at
teka.'... atliekamų nuo inedici-1 -• -i -• *11 * » 1 •. *. sėjęs. Reikėjo todėl atrast ki
lios laikų pašvenčiau ant dar- , , , • • , .tų kokią vietą arčiaus luetu 
bo bibliotekose. Biblioteca V-1 1 -• .... ..vos rubeziaus, is kurios gali- 
cudeinuie \ j n< labom u> i s *‘ir’’i 1 , 1 , ■ 1 ■............ ina butų kontrabanelos kernu

,1 -• , v , |F. K. Iluf - Ilibliotnek " \'ie- 1 1. . >..• • r < «i. . 1.eina, nelaukia... Tiesa, mėginame konsoliduo-j zl.tcJ°> ir nevienam jaunadva- vo fegejau: ant Manomo kra- • . . laikiastj 11 Uetuvmkus knv-
lis, mėginam organizuotis. Bet kaž kaip ne-, i5!Ui vėliaus įkvėpė kaistų nie-.i- nto apuumojau graudžiai ne I1 ; 1 1; 1 1 L» ga> platinti, bitame dalyke ai- 

lę dėl pavargusius lietuviškos, vienų kruvinų atsitikimų su I • > p C (l liaut“n^a ’*uv° pažintis d-
ke.ibos ir tauto:. 'kryžiokais, ties Vilijos kran-lT'". . ragoJe ,lian Mikšo, be kurio pagalbos ir
... . . ... (tu užniūniavau "\Vilija na -I ’U'° " 'lel Plleza', t ruso negalima buvo išleidimu
Mariampoles gimnazijoje 1 •' | sties, kad non igviau tūlas

, . „tszych strumom rodzica , ku-1dar tindamas (baigė jų loioi . .. .
na gimnazijoje1 būdamas taip 
tankiai

drąsiai, vieni kitais nepasitikėdami”.
Rašinys baigiamas apie A. L. K. Studen

tų organizacijų, pasisakant: "Mes norime di
rbti tautinį darbą, norime atgiindyt žūstan
čią tautos dali. Iš jūsų, kurie tik kritikuo- 
jąt ir nepasiekiamas svajonių pilis statot pa
ramos prašom. Neužslopinkit uogų jaunos 
dvasios”.

Taip kalba susiorganizavusieji musų stu-
(lentai. Dėl to patrijotjškoji lietuvių visuo
menė turėtų nuoširdžiai paremti ir "Studen
tų Žodį” ir lietuvių katalikų studentų orga
nizaciją. Padėkime jiems augti, stiprėti 
dirbti naudingą tautos darbą.

LIETUVOJ PADAmUS NE^OMA 
KAREIVI

t rus

m.), tęsia jis (B-us) "pradė- 
jaus — nors menkas — dai
neles rašyti, vėliaus ir lenkiš
koje kalboje, ir daug buvau 
prirašęs, bet su laiku — kuo
ne visas sudeginau; vie-
nas išguldydarnas Lepartavi 
čdaus "Pavasario” (Wiosna)t 

ir atspausdintas tapo " Lietuvis-1 
koje Ceitungoje’A 1882 m. Tre
čioje klasoje būĮfent man su
sipažinti teko ?-sw Bfclbnelaičio 

4l£?MAtais”, per’Ke^.ą išduotais,

invau (lafnavęs... Ir 
vėliaus per kožnus vakųcijas 
pakelėje visados Kaune ir 
\ ilniuje apsistodavau ir su 
laiku gerai susijiažinau netik 
su istoriškomis mūsų liekano
mis šiose pylyse, bet ir su Vi 
lniaus niuzėjum, keliais tvir
tesniais lietuviais (Baronas, 
Jaunys ir k.) ir — ajitikva- 
rais...

Maskvos mediciniškasis fa-

ii platinimu laikraščio užsi 
imti. Tuoni tarpu Norkus bu- 

1 jau pii.'iuutęs pluoštą ei- 
ių. Vištelius — "Lietuvišką-

lažintis veikalų čekiškųjų pa 
trijotų dalykuose atgaivinimo V( 
jų geidės, čion tai, Pragoję ir
Vindabonėje, susipažinau gc i j;J ka|1)Q” “Op. 0J)? Nemunė- 
įai su senoles J lakais, su Ii- |į’’ j,. pjį/^iĮūjo daugiau ra

uple juos, ir surin- Šyti, Dagilis, Šliupas, Piąterls 
— j)o kokį straipsnį: žodžiu 
sakąnt jau širdžiai ramiaus

tėratūra 
kau reikalingą medegą dėl 111a 
no darbo apie jųjų tautystę... 

P ra
1883 m., susitariau su Višt

goję dar esant, pradžioj< i darėsi. Todėl gromatose, 7 d.
sausio, 1883 111. Vištaliui ir

"Tųb.” rašo, kad Dietuva per nepriklau
somybės kovas taip pat nustojo daug gerų 
tėvynės vaikų. Ne visi jie yra žinomi. Dalis 
žuvusių kar,ių yra nežinomi ir niekas ligi šiol 
neišaiškino jų pavardžių. Daugelyje Lietu
vos karių kapų yra ir nežinomųjų kareivių.

Dabar IJotuvos kariuomenėje kilo suma
nymas pagerbti ir Lietuvos laisvės kovose 
žuvusius nežinomus karius. Manoma netru
kus iškasti bet kurio nežinomojo kareivio la
voną ir jį iškilmingai palaidoti karo muzie
jaus sodnelyje. Vėliau manoma pastatyti jam

su Mickevičiaus, o-vėliaus ir, kultetas, kaip dabar, taip ir 
Kondratavičiaus (Syrokouila)! mano laike buvo1 garsus vjso- 
poezijomis; šiutinio me 'je Maskolijoje, ir jame moks- 
lankoliškos dainos ypačiai 1 lų įgyjusįeji buvo tuomet skai 1 budinti iš miego, 
nian patiko. "Konradą Vallen- tumi už "gerus" vaistytojus... I Nuo pradžios iki I8S6
rodą”, “Ma^gier” daukybę 
kartų skaičiau ir kuone iš at
minties buvau atkartoti išmo
kęs.

Pirmas žinias iš lietuvių pra 
eigos nuo mano tėvo įgyjau; 
vėliaus Stryjkovskio ".Kroni
ka” buvo man vadovu: (luag-

bu (J. A. \. Lietuviu) ir J. > Mik.šui rašytose, aš užmaniau 
Miksų išleisti, po mano 1 ėdy-1 įsteigt lietuvišką laikraštį Ra
mu, literatišką laikraštį, ku-igaįnėį,. po Mikšo priežiūra ii, 
riam vardų "Aušros" šutei- jnitarimų abiejų apturėjęs, 23 
kiau. šitas laikraštis mm ba- <1. sausįo išsiunčiau Mikšui 
landžiu pradėjo Ragainėje iš- prospektų "Aušros” drauge 
eiti; mieris jo — lietuvius pa- su tūlais straipsniais, o 30 d.

iMio prauzios iki isso iii , 
Medicina man labai patiko, kada "Aušra” išeiti perstojo, 

ir aš noringai ėmiausi darban,' joje patalpinta tapo daugelis 
bet ir nuo senovės įpročių 1 trumpesnių ir ilgesnių mano
man sunku buvo atsiskirti. 
Darbus laboratorijoje, ar kli
nikoje atlikęs aš ir vėliaus dar 
vis trusiausi neretai biblijotc- 
kose, ką įgriebdamas apie Lie

to pat mėnesio ir ‘‘prakalbą”
'naujam laikraščiui. Nors me- 
dega pirmajam numeriui visa 
prirengta buvo, tačiau jo spau 
sdinįmas gana ilgai tęsėsi ir 
Nr. 1 "Aušros” -tiktai 13 d. 
balandžio Pragou atvyko.

(Daugiau ,bus)

raštų”...
Tą ilgoką (27 puslapių) Dr. 

J. Basanavičiaus autobiogra
fiją spaudon duodamas Šliu
pas rado reikalingu pridėti 
vien sekamus sakinius:

paminklą, kuris būtų kiekvienam Lietuvos
kareiviui simbolis jr karžygiškuiųo dvasios . ■ • v.
šal finis. ,(ial būt, kad po kurio laiko ir Lietu- k. kinuištai, o v(jlia,us Krųšev-, Mano studijų laike kasmet j liek tai jiaiaše Basana\i

nini, Kromeras, Ųlugosząs irAuvQ skaitydamas...

voje bąs įrengta nežinnuiajam kareiviui Ar- 
jkos aikštė, kaip kad yra kituose kraštuos? 

persekioti katalikus, naikinti jų į štai pagerbti žuvusieji kariai.

skio raštai turėję didę ant 111a 
nęs įtekinę ir aš gimnazijoje 
dar būdamas patogiai buvau

į 20—25 mokintinių buvo iš|čius apie savo darbus ir rū 
Lietuvęs. Lenkai iš savo pu-[pėsčius 2 d. liepos niėn , 1888 
sės, pastiprinti drūtai per lie-j 111. Prie to viso dabar aš ga-

CARSiNKlIfS
wDJt*Ufi£M

iWel Reikta Sypsjrtis
Ners žmogus apsikrautų turtais, atsi-
^ų nepaprastais jirpto gabumais, dė- 

JUUopelnų pagarboj vąinikų, žavėtų 
jsav.o gražia išvaizda, jis būtų pas 
įąs nąląimįngu, jei ant jo veido nie- 

jaut nesimatytu linksmos šypsenos.
Šypsenos ypatybė brangi, nes pačiam 

vįsas jo įgimtas bei įgytas savy- 
įtargi, .padalina, pašviečia, vainikuoja

kitiems priduoda siųagumo skleisdama 
rą tipą, iššaukdama atvirumą, užniegs- 

»a jarietelystės ryšius. Lyginai kaip 
iės spinduliai iŠ po nakties daržely 

(nušviečia ii' visą ju spalvų grožį ati- 
lama <lplj,įna nameliu-, tvoras, takus

visą kaiiuyuy,-..ę. K-U.-sm »s Auog, s vi- į Vpįkk<-.įo(yin(iin po žemę su liūdesio
mli. linksmas žmogus visų myHmaa. , .(1)klais k,t(intaU ant nosil).
daaęįau ,bus Imksun, veidų mūsų (ar- Ki(ns slanki„ja ,M1 sj ^„„„(j nusimi.
to tuuagiau hus visiems gyventi. ,. , ,-u , , •” nęs, it slieką prarijęs, dėlto, kad jo ua-
Oąik lauąus pikto žtnogaus prįežos- I niųose nesutikimui įsibrovė. Tiesa, sun- 
.jjn įtojuos rūš'.ios išvaizdos, sužinoki, l<u kiekvienam panešti nelaimingo niuni-

.vįcna ar.ba kita iš p«ųu:nstų šįo uio gyvenimu jungą. Jei žmogus, sugrįžęs
ilio nelaimių, kurios buvo ir Ims i, 1 iš sunkių ir erzinančių jo užsiėmiuio apy-

kurių susiraukę ir pikti veidai nepanai 
kys. Šypsena kur kas greičiau ir sėkmin
giau liūdesio tamsius debesius išblaškys, 
nelaiiuingcs kloties jungą palengvins ir 
suardyto gyvenimo suirutę sutaisys.

Dirstelkime į kai kurias piktumo prie
žastis. Visupirina, žmogus gali gimti pik- 
tuoliu. Toks amžinai susiraukęs, amžinai 
surūgę.'. Niekas jam nepatinka, niekas 
jam negali to kieto veido sušvelninti. Net 
ir nekaltam vaikeliui ko paklausus bei 
prakalbėjus, jo aštrių akių smarkus hlyk- 
stclėjiiuąs tuoj baugina Nilo jo turi trau
ktis vaikas šalin, it puo kokios baidyk
lės. Sveikas juokas kitus varo į isterijas, 
o jo veidus nei krust romios, kad iš ak
mens iškaltas. Nenormalus žmogus, (je
nai, kad daugiau tokio raugo žmonių tar
pe nesiranda, nes luompt visi įm> jo įtaka

stovų, stabtelėja prie savo vartų ir neno
romis eina taku durų link, žinodamas, 
ktid užuot poilsio ir paguodos ras barnių, 
keiksmų ir šnairavimu, nepavydėtinas jo 
gyvenimas. Išėjus jam iš tokios slegian
čios apystovos visvien nepridera savo

lės, tas nenusimena, nesi raukia, neverkš
lena ir nemaklauja, kad visi jo draugai 
bei draugės sudarytų dejavimų ir lamen- 
taeių chorą. Ar nekeista, kad tikrai nepa
gydomi ligoniai, kaip tai, be kojų, be ra 
nkų, arba visai paralyžiumi susukinėt',

veidu atvaizduoti namų kivirčių tamsybę bendrai imant, atsižymi savo linksmu bū
ir ja temdinti kitų žmonių šviesesnį ir 
linksmesnį gyvenimą. 'Kur kas daugiau 
laimėtų sau ir kitięms, jei bent pasirody
tų linksmu ir nerodytų visam pasauliui 
savo vargų. Pasaulis ir taip neaimanuos 
ir neverks kartų su juo.

Ligos, tai neišvengiama baudžiava. 
Kol būsime pnt žemės ir savo sielą ne
šiosimės savo silpname kupė, tol kovosi
me su ligomis — kartais laimėdami, kar
tais ne. Nejaugi greičiau pagijo ligoni 
verkšlendamas ir iš paniūrų žiūrėdamas

du ir šypsena. Jų obalsis šioks: "Šypso
kis, pasaulis šypsosis su tavim; verk, ver
ksi vienas". Tiems slogos iiĮMištalanis, ku
rie it katinai su pūslėmis, įr visiems sku
ndžiasi vidurių skausmais ir kitokiais ga
lais, reikėtų pasimokyti to tikrai neini 
mingų žmonių obalsio ir nusišypsoti savo 
nesubrendimu.

Bedarbės ir ekonominio kriz.io pris
paudimu nukentėję turi ko rūgoti. Dar
bininkai papratę skurde gyventi gal ne- 
taip skaudžiai atjaučia nedateklius, kaip

gaus materialinis lobis ne galutinis sie
kis čia ant Žemės. Kas sau pasistato gar
binti dievaitį mamoną, nustojęs turto me
tasi jam prie kojų tamsios de^pgranijos 
auka. Piktumas, aimanavimas ir likimo 
keiksmas nesugrąžins ko nustota. Tad 
geriau stengtis panešti šį laikinį prispau
dimą geru ūpu ir žiūrėti į ateitį optįndz- 
mo akiniais. Vilties dorybė ir pasitikėji
mas Dievo Apvaizda visuomet išveda žmo
niją iš sunkių laikų painaus labirinto, o 
geras ūpas ir šypsena palengvina kelionę.

Šypsena permažai įvertinama. Vi
siems viršui minėtiems trūkumams gej-iau- 
sias vaistas bei priešnuodis, tai sveika ir 
nuoširdi šypsena. Jei kas vaikščioja po 
šią žemę susiraukęs, "kaip devynios pėt- 
nyčios” iš vienos arba kitos minėtos prie- 
žysties, patartina pasižiūrėti veidrodin ir

į viską. Žinoma, sunku juoktis ir šypso- į turtingesni netekę turto, palocių, tarnų ' susipažinti su savim. Veidrodis parodys, 
ir visokeriopų parankumų. Šiais laikais ' kaip tikrenybėje kitiems jo išvaizda nttis, kuomet skausmai spaudžia ir kūno 

sąnariai laužomi. Ne apie tokias nepaken
čiamas ligas kalbu. Tyriu minty paprastus 
skausmus, t«>p sakant, kasdienines ligas 
ir šiaip ne^mngųmus, kurie nesuvisai pa

vieni) ir kitų skaičius labai didis. Vien 
iš jų šią netikėtą perversmę priima su 
šypsena, kiti kulką paleidžia sau j smil
kinį. Mat, susikrimtimas ir desperacija

rodo, kuomet jis susitinka su žnionėmis 
gatvėje, svečiuose, darbe ir namuose. Li
nksmas veidas visur skleidžia smagumo.

guldo kenčiantį ligonį. Kas turi por? kiek I veda prie sumišimo. Tokį užmiršta, kad 
vyriškumo, reiškia, kantrybės ir perga- Į ne vien duona žmogus gyvena, kad žmo- (Dauginu bus)



**

K)^ft^Wa(TicnIs, lapkr. 22, 1934

Radiumas Ir Jo Vertė Gydyme
Rašo A. Yuška, M. D., Chicagoje

Radium’as yra metalo ole- jų gradusų karštesnis už orą 
inentas, turintis skirtingas 
nuo kitų elementų brangias
chemiškas ir fizines ypaty
bes; jį atrado metalurgijos 
tyrėja, chemikė Curie, 1902 
m. P-ia Curie buvo lenkė, 
gimusi Lenkijoje; po tėvais 
jos pavardė Sklodovvska; ji 
susituokė su Paryžiaus uni
versiteto fizikos profesorium 
Piere Curie. Tyrinėdama Če
koslovakijoj iškastų. rūdų, 
patėmijo mažų dulkelę švie
saus metalo, kuris nuolatos 
išleidžia (radiates) spindu
lius, dėlto ir užvardijo ji 
RADIUM’U. Tie radium’o 

j spinduliai pasirodė naudingi 
išdirbimui kai kurių daiktų 

gydymui daugelio ligų. 
Taipogi buvo patėmyta, kad 
neatsargiai ilgesnį laikų var
tojant radiumų, iš jo einu 
spinduliai yra labai kenks
mingi. Darbininkai, kurie dir 
ba prie suradimo radiunio, 
arba kitose dirbtuvėse, kur 
radiumas yra vartojimas, tu
ri labai Saugotis, nes mažiau- 
sis krislelis radiumo patekus 
žmogaus kūnų, išleidžia iš sa
vęs ^(radiates) netik spindu
lius, bet ir šilumų visų laikų

arba substancijas, kur jis 
randasi. Dėl to jis iš pra
džios per kaikurį laikų page
rina žmogaus kraujų, bet vė
liau sunaikina kraujo eeleles 
ir užnuodija savo aukų.

Laikrodžiai, kurių prieša
kys (ciferblotas) šviečia nak
ties laiku ir tamsoje galimat
matyti kuri valanda, malevo- 
je turi įmaišytų mažų kieky
bę radiumo. Darbininkai ma
žyčiais šepetukais tepliodami 
laikrodžių ciferbjlatus ir noY.ė- 
danui gražų darbų padaryti, 
seilėdavo šepetukus ir tokiu 
būdu daugelis darbininkų už-

Radiumas, lygiai kaip ir 
visi metalai, chemiškai jun
giasi jSU kitais elementais; pa 
vyzdžiui: su brominu, chlori
nu, karbonu, siera, degiu, 
azotu ir t. t. Jis chemiškai 
susijungęs pasikeičia į krikš- 
tolinę druskų arba dujas. Ra
dimu bromido ir radium chlo 
rido druskos lengvai ištirp
sta vandenyje, alyvoje ir ki
tuose skystimuose. Radium 
carbonate ir radium sulphate 
netirpsta. Visi radiunio jun
giniai taip, kaip ir patsai ra
diumas, nuolatos spinduliuoja 
ir dėlto būna laikomi saugio
je trubelėse. Visame pasauly
je radiumo yra surasta vos 
kelios uncij’os.

Kad geriau susipažinus su 
radiumo verte, čionai paduo
siu skaitlines vienos francū- 
zų dirbtuvės, vardu Nogent,

ĮĮ»uat»

RADIŪ IŠ LIETUVOS DEGTINE GIRDO 
ARKLIUS

3

Praeitų sekmadienį, kaip ir 
visada, klausiau I*rogress Fu- 
rniture krautuvės radio prog
ramos, kuri man labai patiko. 
Programoj dalyvavo Naujos 
Gadynės maišytas oktetas, ve
damas J. Steponavlčio. Daina
vo ištraukas iš naujos operetės 
“Plėšikai”. Dainos gražiai iš
ėjo. Buvo ir solo ir mergaičių 
trio. Jų balsai irgi gana gra
žiai harmonizavosi.

Klausytojas

DURPINYČIOJ IŠKILO
PRIEŠ 10 METŲ PA
KASTAS ŽMOGUS

Sasnavos v. Čisavos ūkinin 
kų durpinyčiose iškilo žmo
gaus lavonas. Tų žmogų rusų 
kareiviai varėsi pasigavę kai
po vokiečių šnipų. Atsivarius 
į Čisavų, tas žmogus norėjo 
pabėgti, tai rusų kareiviai 
vietoj peršovė ir ten pat pa
kasė. Šįmet žmonės kasdami 
durpes, paliko jo kapą slenk
sty. Bet vanduo slenkstį iš
vertė ir iškėlė dar visai nesu-

Be Dievo meilės irsta vi
suomenės tvarka. Pamilk Die 
vų, o rasi sau ir savo tėvy- pįn0 kitur jį pakasti, 
nei nenykstamų turtų.

GRINKIŠKIS. — Kėdainių 
upskr. Turgaus dienomis čia 
matosi gana daug arklių mai- 
nininkų, kurie, kiekvienas ves 
damas, kad ir blogų arklį, ti
kisi “apmauti” arba gauti 
priedo. Betgi kaip čia pada
lyti, kad iš pasenusių, nejud
rių arklių padarytų judrius, 
kitaip sakant “atnaujinti.’’ 
Tat kai kurie iš tokių inaini- 
iiinkų profesionalų į gėralus 
arba ėdalus pripila degtinės. 
Nusigėrusio arklio atgyja jau 
nystė, pradeda žvingauti, kas 
ir padeda mainininkus arba

Praeities Pabyrės
Parašė ir išleido

Kun. A. Petrausko, M. I. C. 
Atsiminimui iš 1905 1914

pergyventų laikų
I dalis pusi. 95
II dalis pusi. 192 

U2 ABIDVI DALIS 25c.
Prisiuntimui 5c. 

“DRAUGAS” PUB. CO.,
2334 So. Onkley A>e. ( 'h icago, III

Dievas ten ir palaima.
sinuodijo radiumo spinduliais.
Kada radiumo nuodingumas ! kuri per vienus metus išana-1 
buvo patirtas, tai radiumo lizuoja, arba suranda, apie 
išdirbystės chemikai surado du gramus radiumo, tai yra 
būdus kaip apsisaugoti nuo apie tiek, kiek sveria pusė 
pavojaus. Radiumas būna įdė nikelio (pusę 5 centų pinigo), 
tas mažose, guma apdirbto- Jo vertė yra $154,(XX). Iki su 
se, arba metalinėse iš alumi- randa mažų krislelį radiumo,
nurno, švino, sidabro, aukso, 
platinumo ir kitokių metalų 
padirbtose trubelėse. Trube- 
lės su radiumu yra laikomos 
švininėse dėžutėse. Tie visi 
metalai neleidžia pereiti ra
diumo spinduliams. Tokiu i- 
zuliavimu žmonės yra apsau-

iki žmogus gyvena. Radiu-į goti, bet darbininkai visgi ta
rnas būna nuo dviejų iki tri- ri būti labai atsargūs.

Kį “DRAUGAS" JUMS DUODA:
1. Suprantamoj kalboj išdėstytas svarbiausias Lietuvos ir 

Amerikos žinias ir politikos, tikėjimo ir nūdienio klau
simus;

2. Kasdien įdomias vyr. redaktoriaus diskusijas apie dienos 
klausimus;

3. Žinių skyrius iš visų lietuvių kolonijų Amerikoje;
4. Parinktas įdomias ištraukas iš Lietuvos laikraščių;
5. Parinktus juokų skyrius (garsusis prof. Kampininkas);
6. Kasdien rinktinos beletristikos ar poezijos skyrių;
7. Įdomius straipsnius specialiai parašytus “Draugui”;
8. Sveikatos skyrių, per kurį dykai galima gaut patarimų! rio 

apie sveikatų;
9. Kasdien įdomius paveikslus ir juokingus piešinius;

10. Vėliausius pranešimus iš parapijų ir draugijų darbuotės;
UŽSISAKYKITE — IR JUMS IR MUMS PAGELBĖS.

Draugas” metams $6.00; pusmečiui $3.50; trims mėnesiams 
$2.00; vienam mėnesiui 75c; per išnešiotojų — 12c į sa
vaitę. Lietuvoje metams $7.00.

“DRAUGAS” PUB. CO.
2334 S. OAKLEY AVENUE,

Chicago, Illinois

dirl>a apie tris mėnesius lai
ko, sunaudodami vienų toną 
rūdos (pitchblenderesidue), 
penkis tonus įvairių chemika
lų, penkiasdešimts tonų van
dens. Kadangi radiumo skil i
mas iš rūdos brangiai kainuo
ja, tai dėl palaikymo tos ga
mybos didžiuosiuose miestuo
se yra susitvėrusios bankos: 
Londone, Paryžiuje, New 
Yorke ir t. t. Jos nuomoja 
100 miligramų radiumo už 
$200.00 į dienų gydymo tik
slams. Radiumų sveria mili
gramais (viena tūkstantinė 
dalis gramo), o jo spindulius 
— milieurais (viena tūkstan
tinė dalis metro). Radiumas 
nuolatos spinduliuoja ir jo 
svorys nuolatos nyksta. Che
mikų yra apskaitliuota, kad 
per 1780 metų pusė jo svo- 

pranyksta, išgaruoja. 
Nebereikalo jo viena uncija 
kainuoja $3,000,000.00.

Svarbiausia radiumo varto
jimas yra malevojimui bran
gių daiktų, kad juos apšvie
tus naktį ir gydymui nekuriu 
ligų. Mažiausia krislelis įdė
tas į statinę malevos duoda 
daug šviesos.

(Bus daugiau.)

Kur

puvusį sukmenėjusį lavonų.
Bloga, kad niekas nepasirū- I pirkėjus gražiai apgauti. Nuo 

tokių gyvulių “atnaujinimo” 
pirklių daug kas nukentėjo. 
Laikas sudrausti tokius spe- Į 
cialistus.

SKAITYKITE IR PLATI b 
KITĘ “DRAUGĄ”

SUCH IS LIFE—
PABALT1JOS KONFE

RENCIJA

SKAITYKITE
ĮDOMIAUSIUS LIETUVIŠKUS KATALIKIŠKUS 

LAIKRAŠČIUS

“DRAUGAS”, vienintelis Amerikos lietuvių katalikų dien
raštis, išeinųs 2334 S. Oakley Avė., Chicago, III. Me
tams $6.00.

“DARBININKAS”, Lietuvių Sv. Juozapo Darbininkų Sųjun- 
gos organas, išeina dukart į savaitę, 366 W. Broad- 
way, So. Boston, Mass. Metams $4.00. Pusmečiui $2.

“GARSAS”, L. R. K. S. A. organas, savaitraštis, 73 E. So. 
Street, Wilkes Barre, Pa. Kaina $2.00 metams.

“LAIVAS”, savaitinis Tėvų Marijonų žurnalas, 2334 So. Oak
ley Avė., Chicago, Illinois. Metams $2.00.

“STUDENTŲ ŽODIS”, A. L. K. Studentų organizacijos žur
nalas, 366 W. Broadway, So. Boston, Mass. Metams 
$2 00.

“MOTERŲ DIRVA”, A. L. R. K. Moterų Sąjungos mėnesi
nis žurnalas, 2334 So. Oakley Avė., Chicago, III., Me
tams $2.00.

“VYTIS”, Lietuvos Vyčių mėnesinis žurnalas, 4736 S. Wood 
St., Chicago, 111. Metams $1.80.

“AMERIKA” savaitraštis. Leidžia Lietuvių Universalia Biu
ras, Ine. Kaina metams $1.50. 423 Grand Street,
Brooklyn, N. Y.

CHICAGOJE
KONRADAS OFICIALUS 
HOBBIES EXPOSITION

FOTOGRAFAS
Pradedant antradieniu, lap

kričio 20 d., Sherinan viešbu
ty, (Clark and Randolph) at
sidarė “Hobbies E!xposition”, 
į kurių Konradas pakviestas 
oficialiu fotografu. Be to, jis 
ten turi ir savo booth (No. 39), 
kur parodyta evoliucija (pro
gresas) fotografijos pradedant 
1839 m. baigiant 1934 m. Taip 
gi įdomus rinkinys apie Da
rių - Girėnų.

Patartina, visiems pamaty
ti šių įdomių parodų, kuri bai
gsis lapkr. 25 d.

Konrad studija randasi 420 
W. 63rd St. Telefonas: Engle- 

, wood 5883—5840. Rap

“I didn’t know Clariee bad any radai prajudlca.’* 
“Oaly ana; aha kates tha hnMsn raca.

KAUNAS. — Lapkričio 2 
dienų Estijos pasiuntinys 
Kaune Leppikas pakvietė Lie 
tuvos užsienių reikalų minis- 
terį Ijozoraitį į pirmųjų Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos už
sienių reikalų ministerių kon 
fereųcijų, kuri bus Estijos 
sostinėje Taline lapkričio 29 
ir 30 dienomis. Ši konferen
cija šaukiama pagal Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos santarvės 
ir bendradarbiavimo sutartį. 
Ministeris Lozo'raitis Estijos 
pakvietimų priėmė.

KAUNAS. — Draugija Už 
sienio Lietuviams Remti pa
vedė prof. M. Biržiškai suor
ganizuoti liaudies universite
tų užsienio lietuviams.

GARSIN KITĖS 
"DRAUGE"

AŠ GERIU PIENĄ
KAD PALAIKYTI 

SVEIKATĄ
Vyrai ir moterys rei

kalauja šviežio pasteu- 
rizuoto pieno kasdien, 
idant turėti gerų svei
katų. Jis turi svarbius 
elementus, kurie taip 
reikalinga kovai su li
gomis. Jis lengvai su
virškinamas. Pasakyki
te savo pieniui, kati jis 
jums pristatytų įm> vie
nų kvortų dėl kiekvie
no asmens jūsų šeimoj. 
.Jis saugiai jį paliks 
pas jūsų duris.

Pradėkite šiandien ir 
gerkite kasdien ma
žiausia 4 stiklus pieno.) 
Jūs jausitės geriau.
MII,K FOl NDATION, INC.|

A n-on-profit organizution1 
cnrtoįveil to give out .scien-i 
tific faets on goneral healthl 

205 IVAVaekcr Drlve, Chicago

Dabar . . . Gera žinia
vartotojams PEČIŲ ŠILUMOS! 

GAZU - KŪRENAMAS
K X

CIRKULIUOJANTIS ŠILDYTUVAS
už tiktai $1 00

į menesį

Jeigu jūs vartojate pečio šilumų ir 
nusibodo nešimas suodinų anglių, krė
timas purvinų pelenų, mes turime pa
siūlymų, kuriuo jūs susidomėsite. Kad 
galėtumėte pasigėrėti įvairiais pato
gumais švarios, vienodos, pigios ga- 
zo šilumos savo namuose, mes dabar 
siūlome jums gražų, automatiškų, cir
kuliuojantį šildytuvų įmokant tiktai 
$l ir $l į mėnesį. Ir jūs nuomuojate 
jį ant išmėginimo taisyklių per pir
mus metus.

Šis šildytuvas cirkuliuoja drėgnų, 
sveikatai naudingų, šiltų orų — per 
ne tik vienų, bet kelis kambarius. To
bulai harmonizuoja su geriausiais na
mų rakandais. Įtaisytas bile kamba
ry, priduoda ne tik grožį, bet ir di
desnį smagumų ir švarumų. Jis nėra 
pečius. Tai yra savyturinti ŠILDY
MO SISTEMA. Yra įtaisytas su ter
mostatu, kuris leidžia jums užlaikyti

Gai Heatinf Diciiion

Public Service Company
OP NORTHBRN ILLINOIS <£

The Peoplec G«» Llght and Coke Company 
Wa«tam United Ges and Electric Company

Nauja Galia- Nusilpusiems 
Organams

NITGA-TONK stimuliuoja nusilpusius 
organus. Tai pulkus pilvui tonikas 
gerinąs apetitą ir padedąs malimui. 
Skatina plaukimą šyvą pilve ir žar
nose. Viduriu judėjimas pasiliuosuo- 
ja. NTTGA-TONE veikmė j Slrd į. li
ftą ūkia didesnę energiją joa-Jg'aVt 
rioms funkcijoms. Sveikstapt ^po sūri 
klos Ilgos. tai yra stebėtinos tonikas. 
Imkit NUGA-TONE Šiandien. Persi
tikrinkite Slo toniko Nauja galia. 
Mėnesio trytmentas tik už Vieną Do
lerį. Pasėkos garantuotos arba pini
gai grąžinama. Parduoda visi ap- 
tiekoriai.

Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOT. 
— Idealą I.luosuotoją vidurių 26c 
ir 50c.

Buy gloves with whof 

it savęs
Nerelk mokėti ROc. u< 

dantų most). l.lstertns To- 
oth Pašte gaunama po 15o. 
Tėmyk. kaip reral JI vei
kla- J S vartotadamas per 
oietua sutaupai l>

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE

25c

kambario temperatūrų, tokiam laips
ny, kokio jūs norit.

Radikališkas nužeminimas kainų — 
dabar mažiau negu pusė to, kokios 
buvo kelis metus atgal — padarė ga- 
zo Šilumų' praktiška kiekvienam na
mui. Pašaukite guzo kompanijų ŠIA
NDIEN — WABash 6(XX).

J
JĮStop

tehin
Skin

kvVF
^ryna*. ^rllmnan mietAbdo
nl«ičjlmų odo« J p^nklMo a*kun<1fiB 
— Ir p* geibi n ■ prla Fkaamoa, 
pučkų. dedervinei. Ir I ALA rimų Že
mo bevelk vtehak tingai praMBna 
vieoklaa odoe triterljae. kadangi 

vydymo ypatybėm retai randa
mo* kltoee ffyduoieae. Vieni yalatl- 
nyčloe uftlalko—$Bc. BAr tt. Y pa
tintai tvirta* Žeme. I»u lyk <•-
remi resultatal I1.3B,

žemo
FOR SKIN IRRI.TATIONS
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HTTSBURGH’O lIETUVlį 2IM0S
R E D A K C L .1 O S AI) R E S A S : 

Pittsburgb'o Lietuviui Žinios 
409 Juliui- Street, Hspleii, 1 ’iltsburgh, Pa. 

KOSTANTAS J. VAIŠNORAS, generalis agentas 
2013 Carson Street, S. S. l’ittsburgli, l’a. 

Teleplioue llemlock 2204

Lėkė Kaip Sakalas, Nutūpė 
Kaip Vabalas

Tas posakis labai gerai tin- į vabalai. Matomai, žmonės su
ka niū.-ų socialistų veikimui. [ prato jų tikrus siekius, todėl, 

'Po socialistu kontrole rengia- “generolui” paliko be kuriuo- 
mus antrasai skridimas re-1 menės ir buvo priversti nutu

į pagundų. Primestų žmogui šia-. visos korespondencijos, įdėtau 
luistų, pakeisti katalikišku lai-Į į “(iurliagc Can”, labai partu- 
I krašėiu. i šios j lietuviškų jovalų. Aš a

----------- | bejoju, ar jis yra baigęs bent
i Raštas yr;i žmogaus sielos, pradinę Lietuvos mokyklų. <> 
I vaizduotės, įsitikinimų, idealų to slavno “studento” raštų tu 
ir širdies jausmų ut.-pim.lys, rinys — tai tikrus lunatiko 

kliedėjimas. Mat, “koks svots,

PnTSMJRGHO cicm-
KAI KOMEDUANTAI

ĮDOMŪS PASIKAL
BĖJIMAI

tiki j dūšios ne-1 miant visuomenei labai sklan-Ipti. Jų nepasisekimai eina vi
su frontu. Jų pačių prisipa

i

visur žinom
uii11ingumų. i diiui ėjo ir finansiškai aukš-

MIKAS: -- t) kų sako nio-1 tai iškilo kaip sakalas, na, ir,

žmogaus inteligencijos ir išei
tojo mokslinio štažo rodvklis.

Po karo į Pittsburgbų atva 
žiavo iš Lietuvos tūlas Povi- 
Jukas. Iš pradžios jis nudavė

Teisingai reikia stebėti.- iŠ 
Piltsburgho eieilikų komedijų 
ir iš jų desperacijos aimana 
vinių. Tas komedijas ir ainiu

toks ir prots”. Iš aitskuranto navimus jie krečia ir talpina 
“N.” laikraštyje, nes tiktai 
tokiam laikrašty panašias ko
medijas guli ir krėsti.

pašlijusios doros vaikėzo 
nieko geresnio negalima lauk
ti. Savo eieilikišku leksikonu

ir

žininiu žmones (tautiečiai) grį | pab ijotų ir rodė nemažų pa- Po\ liukas gal ir imponuoja 
slininkai apie dūšios nemir- i kaip visiems žinoma, neva dėl Ižta prie Ifvasios šventos. Rim-1 laiikuinų kunigams. Visiems su , tamsuoliams ir panašiems į (Tęsinys aut 5 pusi.)

DŪSIA YRA NEMIR 
TINGA

t ingumų 

JONAS:

MIKAS: 
žmonės tiel 
j>ie mirusiu: 
si už juos?

JONAS:

Mokslininkai ir 
sveikai protaujantieji žmonės 

Jonai, kodėl sa|<o taip: kiekvienas žmogus 
daug i lipinas a- lurį savyje įgimtų troškimu 
laidoja, meldžia- tolųjį,os įr amžinos laimės.

blogo oro, nutūpė kaip vaba
las. Nutūpė ne tik dėl to, kad 
dėl neprirengimo Lituanikos 
ft skridimas šįmet neįvyko, 
bet ir dėl to, kad Lituanika IT 
nepajėgė atskristi net į “išlei-

mala kito žmogaus, bet pa- 
ai, kad pakelei šį klausimų. 'H‘s Sut \ ertojaus dovana ir 
,as aiškiai įrodo, kad visur .VIa Ld dalis paties žmogaus, 

visuomet žmonės mirusius ko negali atskirti nuo žino
toja ir turi savotiškas pa Xa,ls- Bet anksčiau girdėjai, 

ldas, ir aj įeigas dėlto, kad -Mikai, kad tos tobulios ir am- 
visi ir visur žmonės tiki į hū- **nos laimės čia ant žemės no- 
sinrų gyvenimų, arba, kitaip Lydime rasti dėlto, kad čia 
sakant, žmonės tiki, kad dūšia 'iskns mainosi, kad nieko nė

ra pastovaus. Tiktai pats l)ie-

l.abai gerai, M i

• .... stuvių iškilmes — nutupiI as troškimas nėra kokia pa-1 ,į kur ten
las

tesniam laikui užėjus žmonės kėši esųs “studentą.' 
nepaiso Šliupo ir socialistų1 rįs toliau mokytis. Per protek- 
skiepytos bedievybės, grįžta1 eijų vieno šios apylinkės kle- 
prie Tiesos Kelio ir nestebė- bono buvo priimtas į univer- 
tina, nes kų jiagelbės žmogui, sitetų laisvuoju klausytoju, 
kad ir visų pasaulį pelnytų, o1 Bet ilgai tenai neišbuvo. Pasi- 
sielai skriaudų darytų. Kris-'rodė, neturįs reikalingo pa.-i 

aukuose, kaip valia- tus gi turi žodžius amžino gy-1 ruošimo aukštojo mokslo siu 
: veninio... dijom. I žbaigęs “studento”

Zeniai nutūpus žmonių su- karjerų, išvežiojo pu miestų 
vedžiojimo darbe, mūsų sočia-j duonų, kol neišeikvojo svetimų 
l'istukai pradeda nerimauti iri turtų ir nesubaukrutiiio kepy-

Pittsburgho soeialistukai 
taip put bando pakilti kaip 
sakalai, bent an^ popelio. Ne-

Įyra nemirtinga. Mikai, pate- - t-------— — — i paniint->jiniQ spa|ių 2f 4
lyk man papasakoti tikra at vas yra pastovus .r be atmai- I ban<J.

ai. Iki šiai dienai jų žadėtasutikimų.

1917-tuis metais, kad<aua dar
nerikos kariuomenė tebebū

to Prancūzijoje, atsitiko taip. 
[ienas prancūzas ūkininką- 

Jo labai gera šunį, kurį j 
ltbai mylėjo, nes buvo ge- ! 
Isįas na n i ų sa rga s. N e I a i -' 

pasilaikius, šunelis pusti I 
Su dideliu nuliūdimu žino-j 

pakasu šunelį po obele. j
ho tarpu atėjo pas jį moky-į
■L-profesin i lis, bet didelis be-1

nos. Kadangi Žnu 
tvertas panašus į Dievų ir dėl 
Dievo, todėl žmogus tiktai ga

ir no-1 save mizeriokams, bet sveiko 
proto žmogui jo blevizgos iš
šaukia tik šypsenų ant veido 
ir širdies pasibiaurėjimų.

Vilimas

SKAPE f KITĘ IR PLATIN 
KITĘ “DltAbGĄ“

BIZNI E RI A r. G A RS FN KJ. 
TfiS“DRAUGE'

rX?E.LER
i r
o:

Nuo Peršalimo
naudokite

ANCHOR
PAIN-EXPELLERĮ 
Pain-Expelleria visuomet 

palengvina skausmus

seniai jie paskelbė ir smalku ’ vėl atnanjjma atakas ant Ro-įklos savininkų. Netekęs peini- 
meniškai aprašinėjo apie su-1 mos “trusto”, Kederacij'os,,ngo užsiėmimo l’ovilukns grie- 
organizavimų l’ittsburgbo lie- Kunigų Vienybės ir 1.1. Pas-, besi eieiliko amato; pradėjo 
tuvių tarybos. Naujoji taryba kuriniu laiku jie ne tik pcr-lper socialistų laikraščius šmei 
nutarė rengti V ilniaus*'gedulo j varė per savo kritikų kunigu- žti ir juodinti katalikus ir tau 

minties veikėjus. Kai iki

bemoksliai ir dvasios nikštu- 
kni tas darbas pritinka. Tik 
visa nelaimė, kad nabagas, me 
akai nusimano apie rašomo
sios kalbos dėsnius. Todėl, jo

igus v ra su- i

rasti tobulų ir amžinų lai 
j...., aname (amžiname) gyve 
nime.

lės
m<

klausia

LIETUVIAI DAKTARAI: 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:

gedulo dienos paminėjimas ne
įvyko, tai ir vėl nutūpė kaip

Kazėnų, Jurgutį bei Vaišno- i tinę.' 
rųT bet kimba ir prie tautinin
kų. Tuščios jų pastangos. Ka
rtų taip žemai nutūpus — sun
ku pakilti. Vanaginis

OfLso: Tel. LAFayetto 4017 
Reta: Tel. HKMluck «38«

Bfi. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVĖ.
Ofiso valandos: 2-4 Ir 6-8 vai. vak.

Ra-zldemljos Ofisas: M5* W. MPtli Ht.
Valandos: 10-12 ir 8-9 vai. vak. 

Saredotnis Ir Nedaliomis pagal sutarti

DR.i»ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 SO. 4»dl CT., CTCEHD, HXu 
Utar., Kctv. Ir Pėtn. 10—9 vai. 

9147 SO. HADSTED ST., CHlCAtiO 
Pancd. Sered. Ir S ubą t. 1—9 Tai.

Tel. CANar 0257
Re». PUOspcct 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

1821 MM TU ll.UATKO E'i’REEY 

Rczidem-iju 6060 So. Artėliau Avė. 

Valandos; 11 ryto Iki 3 popiet 

6 iki 8 v. vakare

PASTAROStonų ir bedievių, kuris alsi 
Žadėjo kunigystės, po kojų pa- 

M1KAS.: Jonai, jeigu ne- nivnė savo tikėjimų, atsisky-
mtų dūsia amžina, kas tada r(į nuo yv Katalikų Bažny- 

ėios, priorėjo bedievių, galu 
tinai miršta. Kai kurie dori 
žmonės, matydami jo baisias 
kančias, ir gilų nusiminimų, 
pradėjo patarti apie pataisymų 
savo klaidų ir grįžimų atgal 
prie Šv. Katalikų Bažnyčios.

JONAS: — Mikai, tada bū
tų labai didelė Dievo neteisy
bė, kas visiškai negalimas dai
ktas. Na, tik žiūrėk, Mikai, 
jei dūšia būtų neamžina, tai 
visi bedieviai, kriminalai, va
gys, skriaudikai, paleistuviai išgirdęs tuos patarimus Liw- 
būtų laimingi žmonės. Čia bū- ; Oris juadėjo akis vartyti, sa
lų jų visas užmokestis. Čia jie vo liežuvį kramtyti, kad krau-

Šiandienų eina didelė anti 
religinė piopaganda, kuria; 
lygios vargiai besurastum žmo 
nijos istorijos analuose. Mas
kvoje, Meksikoje ir kituose 
pasaulio centruose yra griau
nama religijos ir dvasinio gy
venimo idėja, kokiomis formo
mis jis besireikštų. Milijona
ms Kristaus pasekėjų varžo-

'ma laisvė viešai išpažinti sa
vas tikėjimas. Bažnyčios api- 
p+ėšiainos, korlFiskuojamos, pa

jas pradėjo iš burnos eito, at 1 
sidusęs atsakė: “Mano klaidų 
vežimas yra pergiliai purvuo-

LKų čia durai? 
gorius.

Lasu šunelį po obele.
_ PAr atgiedojai už jį “Li-

’bėra” ir egzekvijas? j turėtų dangų. Bet ar taip y-
į į-s— Ne, pone, jis (šuo) dū-ila* Toli gražu. Kodėl? Todėl,

Šios nepripažino, todėl ir lai -'kad palys bedieviai, ypač mi- 
doju, kaipo I ikrų bedie\ į. “ Li- rties valandoje, prisipažįsta, J paskendęs kad begalėčiau 

Į kad jo (bedievio) laukia bai-1 JI (klaidas) ištraukti”. Tai

TeL r^Vf ayctlc 3057

DR. A. RAČIUS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

X—SPINDULIAI 
3051 West 43rd Str.

(Prie Archer Avė. netoli Kedzi'e) 
Valandos: nuo 2 iki 8 vai. vakaro 

Seredomls ir nedėliomis pagal 
sutarti

Ofiso Tcl.: LAEayetto 3650
Rez. Tel.: VIRginla 0669

BU. V. E, SIEDLtNSMS
DENTISTAS

G A S X - R A Y
4113 ARCHKR AVKNUE 

Kampas Krinčine o Avė.

IManoms Tel. LAFajelte 
Naktuule TeL CAMal 0402

DR. A. J. JAVOtš
Office: 2643 W. 47th Street
Vai.: 2 ikt 6 popiet, 7 Iki 9 vak. 

Nedėliojo pagal sutarti

I
Rėš. l’honc

verčiamos jiataljiom palaidū- I i-N<;rA-wooti ««•»!
Office Pilone
Tltlanglc <»»»;

Tel. LAFayette 7 6 50

DR. F. G. WWSKDMAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4140 Archer Aveone
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare

Res. 2136 W. 24th Sk
Tel. CANai 0402

Office I’hone
FROspect 1028

Rcs. and Office
236» So. Lcavttt St 

CANAL 0706

H ir egzekvijų jam, kaip j
L ir. bedieviams, nereikia. ' si bausmė ir dažnai jie pra-

y^Adangi žmonės, nežiūrint randa viltį išganymo ir mirš- 
•'kur ir kaip gyvena, turi j jo it a desperacijoj. Pav., Marty 

t mirtines apeigas, todėl visi irįnas Liuteris — tėvas prote*

Skaityk Kelionių Aprašymus Tų» 
Kurie Yra Toli Keliavę

i.
Vyskupo P. P. Bučio, M. I. C. “KELIONĖ APLINK

PASAULĮ” arba k elione 1 EUKARISTINĮ KON
GRESĄ AUSTRALIJOJE”, su autoraus paveikslu ir pa
saulio žemėlapiu. Keliauli aplink pasaulį iš lietuvių gal 
tik vyskupui Būriui teko. Jis moka savo kelionę vaizdžiai 
aprašyti: Puslapių 244. Audeklo apdarais $1.00.

• ' IL
Kun. Pr. J. Vaitukaičio labai įspūdinga “KELIO

NĖ PO EUROPĄ” ir ypač LAISVOJE LIETUVOJE. 
Įdomių pateiksiu net 48. Knyga turi pusi. 187. Audeklo 

^aptaisais $1.50.
ITT.

Begalo įdomūs Kun. J .A. Pauliuko “KELIONĖS 
SPŪDŽIAI” Ji irėmis, Azoro Salose, taurinėj Afrikoj, 

Sicilijojt', Graikijoje, Syrijoje, Šventoje Žemėje, Egipte, 
Italijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Anglijoje, Belgijoje,
Vokiet i joji', Lietuvoje.

i Knyga spausdinta ant brangios popieros ir tnTi labai 
gražių ir aiškių 300 paveikslų.

Kilas taip gražiai ir brangiai išleislas lietuviškas kny
gas begu kam teko matyli. Gražiais audeklo aptaisais. 
Kaina tik $2.00.

Kas pirks visas tris knygas svkiu, tai atiduosime 
už $3.50.

Naudokis reta proga išpildęs apačioje priruoštų laiš
kutį tuojaus siųskie nuims.

f'la nuplėšti

Gerblamnl "Drnii/ęn’' AdinlnlKt.ra. Ijai.
Siunčiu m A'.uo l.-lišku f ......... u?, kuriuos pru#au kuogreiVlausia

AUlųgtl ninn sekančias Kelionių, knygas-
VYSK. r. P. nCčTO KULIONIS — ii on 
KUN PR J VAITUKAIČIO — 150
KUN. J. A. PAULIUKO — 2 00Brba:

Siunčiu 15.50 už kurtuos atsiųskite man meus tris Kelionių knygas. 

\ Mano adresas:

Vardas, Pavarde ..........................................................................................

. st reet

reiškia, kad pertoli jau yra 
atsitraukęs nuo D"ievo ir Jo 
šventos Bažnyčios, kad bega
lėtų atitaisyti savo klaidas 
Mikai, mes viri gerai žinome, 
kad Liuteris buvo bedievis ir 
visomis pajėgomis platino be 
dievybę. Kodėl jis sakė, kad 
pervėlu klaidas atitaisytiT 
Todėl, kad jau jis buvo bėga 
linėj desperacijoj apie savo 
dūšios išganymų. Bet visgi su 
prato, žinojo ir aiškiai pripa
žino, kud jo laukia amžinoji 
bausmė. Tai gi ir bedieviai 
pripažįsta, kad dūšia yra ne
mirtinga.

MIKAS: — G, gal, kiti be
dieviai nepripažįsta dūšios a- 
mžinumo?

JONAS: — Kuris iš visų
Į bedievių galėtų būti didesnis
I bedievis už prancūzų Voltairę?
1 Jis buvo baisus bedievis, riek
i kalboje, tiek savo raštais. Jis
j norėjo visiškai panaikinti žo-
i dį Dievas. Dar iki šiol nebu- 
i ...: vo pasaulyje tokio biaurnns
bedievio knip Voltaire. Bet 
kuomet atėjo mirties valanda, 
pradėjo jausti amžinantį ir

"* bausmę, kuri jo laukė, pradė 
jo prašyti savo draugų, kari 
atvestų kunigų. Tačiau jo 
draugai jam atsakė: “Neda 
ryk mums ir sau sarmatos, 
kaip mes galėsime sekti tave, 
jei tu atšauksi, pataisysi saro 
klaidas! Keikei kunigus, kei
kei sakramentus, dabar mirk

nų orgijom kelti. ,Saro drmo- 
niškiems darbams pateisinti, 
primetania katalikų vadams 
valstybės išdavystę ir kitokias 
machinacijas prieš esamųjų 
tvarkų. Žmonijos subedievini- 
inv ir melų akcija varoma dau 
giausiai per spaudų. Reiškia, 
Dieviškasis mokslas atakuoja
ma galingiausiom kanuolėm. 
Jei norime sėkmingai gintis, 
turime prieš užpuoliko ginklų 
atstatyti tos pačios rūšies gi
nklų. Propagandų atremti pro-

Ofrtce Tel. REPublIc 76W
Kės. Tcl. GROvebUl 0617

7017 8. FA1IUTELD AVF.

DR. I. j. SIMONAITIS
2133 W. llAKQlETrE KOAJ) 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

VaL S-4 Ir 7-9 vak. Kotv. 9-11 ryto 
NedėlfoJ susitarus

be kunigo ir be sakramentų!” 
Štai, Mikai, jei tas baisus be
dievis nebūtų tikėjęs į riūšio.-

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

7850 So. Halsted Street
ROOM 210

Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakaro

DR. VAITUSH, GPT.
LIETUVIS

OPTOMETIUCALLY AKIU 
SPECIALISTAS

Plgengv1n8 akly ltempimg, kuria 
••tl prietestlml galvos skaudėjimo, 
■valglmo akly aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą aklu karStj, atitaiso 
trumparegyst« Ir tollraffyste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsltl- 
idmuose egsamlnavlmas daromas au 
elektra, parodančia mažiausias įklaU 
daa 8peclal« atyda atkreiptai* 1 
mokyklos valkus. Kreivos akyg atl-

! taisomos. Valandos nuo 10 Iki 8 v. 
amžinumų, kam jis būtų šau- I Ned«lfoJ nuo 10 Iki 12. Daugely at- 

t, t v, r, sĮaklniu akys atltalnomns be akiniu.kęs kunigų!

DR. 6. i. BLOŽTS
Tel. CAMal 6122

DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavltt Et.) 

Valandos; Nuo 9 Iki 12 ryto

Nuo 1 iki 8 vakaro 

Eeredoj pagal sutarti

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

2403 63rd St., Ohicago
OUP'ICE HOURS:

2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Eunday by Appuintinvnt

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
OUISO VALANDOS:

Nuo 2 Iki 4 Ir nuo 6 Iki 8 vak. 
Nedėliomis pagal ButartJ 

OfLso telef. BOL’lcvartl 7820 

Namų Tcl. PROs<>cct 1830

Tel. BOULevard 7042

ADVOKATAS 
J. P, WAITCHES

praneša
Atmaina ofisų valandose.
Dabar valandos šiokios:

MARRDETTETk. OFISE:
2403 WE»T «3rd STREET
Kampas We«tern ir 63rd St.

Telefonas PRO&pect 1133
Panodėlio^ Utarninko, Ketver
to ir Pėtnyčios vakarais nuo 

7 iki 9 vai.

K.J.V.3. Hslnos pigiau kaip pirmiau.
______ ! 4712 SO. ASHLAND AVĖ.

Phone Boulevard 7589

25 METU PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo «r 
kių ir pritaikymo akinių.

rel. CANal 6122

DR. S. 6IEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

2201 W. Germak Road
Valandos 1—3 Ir 7—8 vak. 

Sered o m lo Ir Nedčliemis pagal sutarti 

REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Telefonas REPuhllc 7868

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4157 ARCHER AVENIIE

Tel. VIRginla 6066
Ofiso vai.: 2—4 Ir C—8 p. m. 

NedSUotnla pagal autarti

DR. G. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti M9h Street 

Vai.; nuo A Iki 8 vakare 
Seredo] pa*al sutarti

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas

2515 WEST 69th ST.
Of. ir Rez. Tel. HEMlock 6141

Valandos:
2-4 popiet; nuo 6-8 vakarais

I Tcl. Ofl.M> BOULevard ASU 
Rcs. VICtiory 2343

-14

ROSELANDO OFISE:
2 I. 103rd PLACE

Kampas State ir 103rd l’l. 
Tefefonas PULlman 5950 

Seredomis iki 9 vak. 
Subatomut via^ rii«oa iki 9 v.v. 

Kas popietų nuo 3 iki 6,

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENTTC
Platt Bldg., katnp. 18 st 

2 aukštas
Pastebėkit mano iškabas

Valandos nuo 9:30 ryto iki 
12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8d)0 

[vai. vakaro. Nedėliomis nėra 
skirtų valandų. Room 8.

Phone Ganai 0523

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-1; nno 6:16-8:20 

756 W. 35th Street

Office Tel. Wentworth 1186

Res. Tcl. Hyde Park 8191

DR. SUSAttA A. SLAKIS
MOTERŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

RPECIAIJRTft
6900 SOUTH KALSTEI) ST.

Valandos: 1 Iki 4 popiet; 7 Iki 8 vak. 
Išskyrus SeredOma

ĮVAIRŪS DAKTARAI:

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
8 lubos

CH1CAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Kuo 10 Iki 12 vai. ryte, nuo 1 Iki 4 
vai po pintų fr nuo 7 Iki 8:80 vai. 

vakaro. Nedėliomis nuo 16 Iki 18
valandai dieną 

Teitilouas MlDvray >8M

DR. MADRIDE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tcl. YAHite 0991 

Rev.: Tel. PT.Aza 2100
Valandos:

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 Ir 7-8 v v. 
Nsdnldlenlais nuo 10 Iki 12 dleng
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nai Šv. Vincento Lyceum. Jie,ikare, Šv. Vincento mokyklos 
Įkaip girdėjau, jau baigią iš I svetainėje.

padaryti 12 atlankymų į vie- Sv. Juozapo parapijos mokyk-baigsis koriji su misijomis tųi- 
tradienį, Jąpkr. 27 ,d., 7:39 va
kare.

Šios misijos ir 40 valandų 
atlaidai pasižymi tuo, kad v- 
ra jubiliejiniais metais, ku
kiuose atliekant tam tikras 
priędenųes galima pelnyti Ju- 

/N. lajjki. 9 d. jie sinei kia Į 1933 ,n Atlaidus.

Ptttdarglui žinios

PITO#BU&GH£ C1GLLIKAI 
KOMEJDIJANTAI

4 Tęsinys nuo 4 pusi.)
«t

ir plaka tautininkus, kad jie 
išdrįso linkti prie Romos ku
nigų ir podraug prie Komos 
trusto. Nors studentiška plu
nksnelė tame straipsnelyje pa
minėjo “Komos trustų ir Ko
mos krokadilius”, bet neišdrį
so aiškiau pasakyti.

Tautininkus smerkia ir pla
ka tame straipsnelyje, kad jie 
arčiau susitikdami su Romoit 
kunigais, tuumi ir prisideda 
sunaikinti tautiškų bažnyčių, 
(laila ir labai gaila studentė
liui tos Pittsburgbo tautiškos 

“bažnyčios, nes ir jam nekartų

Atlaidams pelnyti reikia ap
lankyti vyskupo paskirtas ba 
žnyėiąs. Tasai bažnyčių lanky
mas įvyks sekmadienį, ląpkr. 
25 d., 2 vabuidų popiet, spe
cialiai pasamdytais autobu
sais. Paskelbta, kad busai iš
eis nuo bažųyčios lygiai 2 po
piet ir važiuos pirmiausiai į 
Švč. Jėzaus Širdies bažnyčių, 
SJiady Avė., iš ten į Šv. Po
vilo katedra, Fiftli Avė., pas 
kui į šv. Agnietės bažnyčių, 
Kit'tli Avė. ir paskutinę Šv. 
Petro, Pernardo Street; iš ten 
atgal į šv. Jvazimiero Ita/jiv-.

tinę koplyčių.
8. Ligoniai, seneliai ir visi 

tie, kurie negali paskirtų baž
nyčių atlankyti, juos jų nuiį niokykiųs kambariais, nes 
dčjnkla usis gali paliuosiioti 
nuo lankymų.

Maldos baznyču- lankant
Atminimui Kristaus Kančiom 

ir pasaulio atpirkimo lankant 
bažnyčias kiekvienoje jų rei
kia atkalbėti sekančias mal
das.

1. Prieš didįjį altorių, ku
riame laikomas Šv. Sakramen
tas, reįkia atkalbėti: 5 Tėve į siu sėkmių, 
mūsų, 5 Sveika Marija, 5 da
rbe Dievui. Paskui pridėti su 
lig Šv. Tėvo intencijos: G Tė

darbės laiku, bet darbštus žino 
loj, Uu Aiois, P*., sesiUo M. J u- gelis vis kur mys jlemją ią 
Ii ja ir s<->ųo M Ceciliją. Jqs (kokį nors darbų suranda, kau 
yjiatiugui <A<Uiiėjv.si aukštesnės .tiktai teisingu būdu užsidirb

ir
jų mokyHvje jau keliame,tai 
kaip įsteigtų aukštesnė mųky 
kla, kuri sųkniingai vedauui 
ii(>nuįlMaa<ū<J kh'buuo,. kiųi. M 
Prb<nw V' setery Praneišįųe- 
čių. J.ųs ,<jžaaugiasj kad lietą 
\ ių ,tąrpe aalvšte.'snių mokyklų 
skaįči,US .vjs auga, nes gerai 
suprantu K^»,tuti|kiAl<o išauklė
jimų svaabų. Linkėjo geriau

Sekmadienį, lapkričio 2,7 d 
tuojau i»o sumos bus .tisirin 

ve namų, 6 Sveika Marija, G!j.illias šv. Pranciškaus Sese 
m Rėmėjų draugijos. Ibis redarbe Dievui.

ckųpo jos pastoge ir gaivinus j (,i¥ i(. ,)aigsis |uhi|iejinu, 
ynęlio išsigerti ir savo stu-, atlaįdŲ p,.|nvniys VLsai kelio. 

dantiškus gabiu,ms parodyt,. vadovaas ir panioksius sa.
kvs misijonierius.Žmogus sveiku protu gyve! 

ndamas ir skaitydamas tokias 
.nesąmones, tikrai turi stebė
tis, kiek ta popiera kenčia ant 
jos išlietas tokias nesųmones 
ir kvailybes!

Pittsburgbo eieilikėliai, no
rėčiau aš jums tyliai į ausi 
pakušdėti, arba tiesos žodelį 
tarti, kad jūs patys kalti, kad 
tautininkai Pittsburgbo susi
prato ir nuo jūs komed.ijan.tu 
pradeda šalintis. Jūs visokios 
rūšies parengimuose tiktai ko
medijas lcrečiate, kitus nekal
tai užgauliojate su visokiais 
epitetais, tuomi ir save žemi
nate ir kitus nuo savęs stu- 
miate. Komędijas krėsdami va 
dinate sąve pažangiais, bot 
kur jysų tasai .^pažangumas? 
Tikrai pasakius, tiktai taiite, 
kad jus melagingomis nesųmo 
nėmis ir pliurpalais, kitus juo 
uindami ir patys save žemi
nate. Taip panašiai pasielgda
mi netiktai neparodote jokio 
pažangumo, bet rodote savo 
kyąilumų ir nepastovumų. 

įPittsburglio ,e įeiti kūliai, įią'-
gįftsi ir suskaitytos jau jūsų 
dienus čionai kvailioti jr ko
medijas laęėsti. Žinote gerai, 
kg^l Pjįt-tsburgiie jau arti me- 
tąi, kaip gyyuoja veikimo ce- 
ntras, arba federacijos aps-

2 I’rieš J\.ryžių reikia alkai 
bėti: 3 Tikiu i Dįevų ir vienų 
sykį: Garbiname Tave, Vieš
patie Jėzau Kristau, ir šlovi
name Tave, jog per šventų Ta
vo kryžių atpirkai šį pasaulį.

3. Prieš Panelės švč. pavei 
kslų arba statulų reikia atkal- 

Visi turėtų pasinaudoti šia||M-.tį: 7 Sveika Marija apmąs
tant 7 Panelės Švč, Sopulius: 
1. Simeono pranašystė; 11. Bė 
girnas j Egyptų; III. Trijų 
dienų ieškojimas Jėzaus pasi
tikusio bažnyčioje; IV. Sutiki 
inas Jėzaus su kryžiumi; V 
Nuki yžiavojimas; VI. Nueini

nepaprasta proga. Tokių at
laidų mes jau nebesulauksime.

.Jei kurie negulėtų sekma
dienį su inisijonįeriiuni atlik
ti reįkalingų bažnyčių lanky
mo, tai žemiau paduodame su
rašą: “Kaip į,elny t i Jubilieji
nius šventųjų 1933 metų At
laidus” ir kiekvienus gali sau 
atskirai lankyti bažnyčias ir 
atlikti visus yeiliųlavinuis.

£mp pelnyti lufciliejinąus; 

ĄtiųUus

(J. L. yysk. jBųyle užtvirtinta) 
J ubįliejųiiųi Atlaidai yra vi 

sųotųii atlaidai. Juos galima 
pelnyti sau arba paaukoti sie
loms skaistykloje. Pelnymų sų 
lygus siųs;

1. Įteikia atlikti gerai .išpa
žintų

2. Valiai priimti JŠv. Komu
nijų.

3. Aplankyti paskirtas baž
nyčias 12 (dvyliką) kartų.

litas nuo kryžiaus ir VII. Pa
laidojimas. Paskui atkalbėti 
ištraukų iš: Stovi Motina gai 
liiiga, arba kų nors panašaus 

Stovi Motina gailinga,
Regi ant kryžiaus baisingo 

Sūnų savo prikaltų.
.0 kaip širdį jai skaudėjo, 
Kada mirštantį regėjo 

Sūnų savo brangiausių. 
Kursai žmogus neraudotum, 
Širdyj savo kad dūmotuiči,

J ogiai Dievas kentėjo.
Į Laibai mūsų kobiauriausi, 

Žudė Jėzų nekalčiausį,
Jr Švenčiausių Marijų.

nkama nauja valdyba ir pri- 1 
imami nauji nariai. Todėl vi 
si yra kviečiami daly vauti šia I 
me svarbiame susirinkime. Bus 
gera proga prisidėti prie gero 
darbo, tai yra prie rėminio 
mūsų įstaigos, kuri lavina jau 

Ijias mergaites prie kilnaus da
rbo — ln'ie auklėjimo mūsų 
lietuviško jaunimo. Atsilankę 
i susi linkima sužinosite dau
giau apie draugijos tikslų.

A. L. Martinaitic

ŠIS -TAS Iš WEST END 
PIJTSBURfittO PA-

t i sau ant kasdieninės duoiie 
lės.

Suprasdamos svarbų darbo 
Šv. \ inceuto klubo niųtefėlės 
atlikus savo naminį darbų, su 
randa valandėlę pašvęsti i. 
parapijos labui, penktadieniu 
vakarais jos susirenka į 1110 
kyklos svetainę ir vienos me 
zgu, kitos siuvinėja jr pašven
čia ta darbų, kad parengti do
vanų būsimoms pramogoms 
Įairapijo; labui. Taip į kru 

I vėlę jos susirinkdamos, jau 
daug parūpino dovanų, ir ne
brangių, kurias mano trumpu 
laiku išleisti parapijos laimi. 
Tas įvyks tuojau po Kalėdų. 

Nepasiduoda joms ir vaiki -

pardavinėti “čensiis” kalaku-l Šv. .Vincento parapija, nor$ 
to. Jie taipgi darbuojasi ruo-jlabai apsunkinta didele skola, 
Šdami card party, kuri įvyks liet, turint tokius neimilstan- 
lapkričio 27 d., 8 valandų va-1 (Tęsinys ant (i pusi.)

aDRAUGO KALENDORIAI 1035 
METAMS GATAVI

Wys
yeijkja (l^nyčįęs ii' .tąutos rei- 
k^įais.

(F’e^erącijos apskritys vei- 
kųi ij- jkviečia rimtus ir pasto-

4. Vėl piie> altorių,
kuriame Šv. Sakramentas, rei-

4. Ląnkant bažnyčias atkal-j kia padaryti širdingų tikėji 
bėti pusk irtas maldas.

Bažnyčių lankymas
1. Turi būti 12 atskirų ap

lankymų padaryta vienų die
nų arba atskirose dienose.

2. Aplankymai gali būti pa
daryti vienas paskui kitų, kie-

ncjiuikstaučiai f kvįenų sykį išeinant iš baž-
nyčios bent trumpai valandė
lei.

3. I’ittsburghi‘ lankymui pa
skirtos sekančios bažnyčios:

VAUS veikėjus, kad apvaikščio-j Šv. Povilo katedra, Šv. Jėzaus 
jus tautos šveptes Ije jiikjų už Iširdįes (Snady Avė.), Šv. Ag- 
gų.VliojMUy ir Jouu^ijų, įmotės (Eiftli Avė.) ir Šv. Pct- 

lęįeilikėliai ignoruoja, nes to- ro (Kemando Street). Reikia 
kūyns liktai .tinka “Naujiejių” l padaryti tris at lankymus į

1110 išpažinimų ir dar kartų at- 
ikalbėti Apaštalų Sudėjimų: Ti 
kiu į Dievų.

Jubiliejinė šv. Tėvo Pijaus 
XI Intencija yra:

Laisvė Katalikų Bažnyčiai 
ir liuosybė Katalikų Tikėjimo 
išpažinimui; ramybė ir taika 
visose tautose; pasisekimas ini 
sijonierių darbuose; žlugimas 

’ir atsivertimas kariaujančių 
bedievių ir susibūrimas visų 
krikščiojiių į vienų avidę su 
vienu Ganytoju.

ŠV. KAZIMIERO MOKYK
LOS ŽINUTĖS

pąsdo^č. Kerėpla

SOUTH SffiE
Misijos prasidėjo pirmadie

nio, lapkru io l!l d., vakare ir 
e,pin visu smarkumu. Skaitli
ngos minios lankosi paklųusy- 
U gražių ir labai įdomių Tė- 
vp Bonaventūro, domininkono, 
pamokslų. Daug paklydusių 
grįsta ant gmo kelio, taiso 
savo gyvenimų; klausyklos a- 
pgultos, visi nori atlikti išpa
žintį, kad per 40 valandų at
laidus pasinaudotų ypatingo
mis Dievo malonėmis ir kad 
per visas tris dienas eitų prie 
JįComunijos šv. 40 valandų at- 
laidai prasidės sekuuidie.nį. la 
pkrieįo 2ų ,d., 10$0 v. ryto ir

kiekvięąų tų bažnyčių.

I 4. Kituose miestuose Pitts- 
Į burgho vyskupijoje, kur yra 4 
bažnyčios, ar (langiaus, tris 
at lankymus reikia padaryti į 
kiekviena, keturių bažnyčių: 
savo parapijos ir kitas tris. 

5. Kur yra mažiau, kaip ke-

DANGĖS
Kaip paukštis y a sut vel

tas lekioti, taip ir žmogus y ra 
tam, kad gyvendamas atliktų 
sau skirtų darbų. Kiekviena.- 
teisingai atliktas darbas, žmo
gų aukština, o tinginiavimas 
žemina.

Nors šį laikų vadiname be-

, Ji

Kada pasibaigia žmogaus 
kelione paveskite savo rūpes
čius: Pašaukite!

J. J. BAGDONAS
BEP. 3100 

2506 W. 63ed St.
PUL. 4151 

10734 S. Miębigą/i
Dvi koplyčios, vargonai, ka
rai, ambnlansas ir kulisų ma
lonus patarnavimas dieną ir 
naktį labai pigiai.

Praėjusių savaitę mokykloje 
buvo minima “Knygų Savai
tė”. Vaikučiui įvairiais bū
dais stengėsi įgyti žinelių, ku
rios juos supažindintų su ge
rinusio turinio knygomis. Dau
gelis vaikučiui aplankė vietinį

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
knygynų. Jie stengėsi vi;- 

tmios bažnyčios, reikia pada-Įnns kitų pralenkti skaityme 
ryti 12 atlankymų lygiai pa- Į geriausių knygų. Iš knygyno 
dalukų taupė csiuičių bažnv- mūsų mokyklon buvo atsilan- 
čių, o kur tik viena tėra baž- kiusi p-lė Stmler, kuri aiškino
nyčiu, tai reikia visus 12 at 
lankymų padaryti į tų vienų.

(i. Jei bendrai visa parapija 
procesijoje lanko bažnyčias, 
tada užtenka padaryti tik ke
turis atlankytus, t. y. po vie
nų į kiek vienų bažnyčių.

7. .Vienuolės, sergantieji li-

vaikučiarns prasmę “Knygų 
Savaitės”. Tokiu būdu vaiku
čiai gražiai praleido savaitę į- 
gydami naujų minčių, kurias 
įneš į savo mokslinį gyveni
mų.

Mūsų niųkyklų ajdankė dvi
j gvninėse, įstaigose ir 1.1, gali ( seserys, ki.rįos mokytojauja

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

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 $o. pfettnitage Ayenųe

Gražūs, spalvuoti su naujais paveikslais, “Drau
go” sieniniai kalendoriai jau atspausdinti ir gali
ma gauti pas visus agentus. Kalendoriai labai 
tinkama dųvana pasiųsti į Lietuvę saviškiams.

ŠįiD£t “Draugo” kalendorių atspausdinta ap
ribotas kiekis. Kalendoriai bus duodami ir siun
čiami dykai tik nuolatiniacųs “Draugo” skaity
tojams. Naujai užsisakiusieji “Draugę” 1935 m. 
taip pat gaus kalendorių dykai. Šiaip kalendo
riaus kaina 25c visur, kaip Amerikoje, tęip ir 
Lietuvoje.

Visi “Draugo” skaitytojai, kurie nori gauti 
dovanų kalendorių, prašomi pasiskubinti atsitei-

! sti užsilikusias prenumeratas. “Draugo” agentai 
visose kolonijose daro pastangų, kad iki Naujų
jų Metu užbaigtų senas sąskaitas su savo kostu- 
meriais. Ka^p žinoma “Draugas” metams kai
nuoja $6.00; pusei metų $3.50; trin s ničnesianąs 
$2.00; 1 mėnesiui ,75c. Pavienis numeris 3c.

IMlrMlat Tara tukli
Ir l.rahiiiuuly

Didžiaiihla imtiiInklŲ <ll>btn\4 
ChlcagoJ

------- o-------
BuvlrA 50 metų pritjrlfiui

Flrklte ^leMal Iš dirbtuvto Ir 
laupykite pinigus

Mes atlikome darbą daugeliui žyinea- 
ni<j Clikagoa Lile tuviu.

•7

527 N. WESTERN AVĖ.
•rtl Grand Avė.

T.eJefx>nas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

G R A B O R I A I :
LACHAWICH 

IR SONOS
LIETUVIAI GRABOKIAI

Patarnauju laidotuvės* kuoplflausia 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu bflslte užganėdCntl
151* art» Z51Š

231« 23rd PI., Chioa^

1439 Ę. A9th Ct Cicero, m.
TeL CICĮCgo 5117

To;. LAFnjrcUe 857š

J-
Graborliia

Ir
įtaiso mi Aito ja.q

Patarnauja Clilca 
Ko J e Ir apylinkėje.

Didelė Ir graži _ 
Koplyčia dykai

4092 Archer Avė.

Liulevlčius

Telefonas YARds 1138

STANLEY.P. MAŽI
GRAB0RIUS

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 

8319 Lituanica Avenne 
Chicago, EI.

ANTANAS PETKUS
GRAB0RIUS

Koplyčia dykai
1410 SO. 49th C0URT

Cicero, Elinois f
Phone Cicero 2109

J

M

I.J, Z 01P
ORABOR1U8 Ir LAIDOTUVIŲ 

VKDRJAS
1646 West 46th Street
Tel. BOLIevard 5208—8418

JUflZAPAS EUDEIKIS 
IRTtVAS

Jeigu norite dailumo 
ir nebrangumo laido
tuvėse... Pašaukite • ••

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avė. 
(Netnrime sąryšių su firma 

tuo pačiu vardai

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Av^
Tel. Boulevard 4139

S1M0N M. SKUDAS
ORABORTU8 Ir BAI/3AMUOTOJĄS 

Fa.lama.vlmag geras ir nebrangu*
718 West 18th Street

Tclefoiuui MONroe 8877

J. F. DAUŽIUS
loo.

LIETUVIŲ ORABORITTS 
Palaidoja už $26 00 Ir aųkėčtau 

ModernlAka koplyčia dykai 
•Ak W. lHUi SL T«l. CASal <174 

Chlaago. UL
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VIETINES ŽINIOS
ŠIANDIEN PASKAITOS 

VISUOMENĖS KUR
SUOSE

NEPAPRASTAS {VYKIS
N

Lietuvos konsulas Antanas 
Kalvaitis, “Draugo” redakto- 

t rius Leonardas Simutis ir ko* 
legentų pas mus bus kas ket- jnpo^itorius Antanas Pocius

atkeltos j šį ketvirtadienį ir 
nuo dabar paskaitos naujų pre

KALBĖS VISA EILĖ ŽY
MIŲ KALBĖTOJŲ

virtadienis. Paskaitos bus iš 
įvairių mokslo sričių.

Si skrajojantį Liaudies Uni
versitetų- įsteigė, veda ir pa
laiko A. L. R. K. Federacijos 
Chicagos apskr., kuriam visa 
Chicagos katalikiška visuome
nė turėtų būt dėkinga. Dide
lis tai darbas, kuris reikalau

Šį v a k a r ų Visuomenės 
Kursų vedėjai skelbia paskai
tas Šv. Mykolo parap. salėj,
Šv. Antano parap., Šv. Jurgio!ja į§ prelegentų pasišventimo, 
ir Aušros Vartų parap. [brangaus laiko eikvojimo ir

Sv. Mykolo parap. salėj Ra-1 medžiaginių nuostolių, nes,
Įbes: komp. A. Pocius, dr. A. 
Rakauskas ir ark. M. Žaldo 
kas.

Šv. Antano parap. salėj, Oi

kiek man žinoma, prelegentų 
grupė sudaryta iš mūsų pro- 
fesijonalų, kurie tų dienų, už
darę savo ofisus, pasipila po

cero: kun. A. Valančius, adv-1 kolonijas su paskaitomis. O 
kur dar prisiruošimas! Bet aš 
tikiu, kad katalikiškoji visuo
menė jų pasišventimų tinka
mai įvertins ir kitokiu būdu 
jiems atsimokės. Be to, j>aro- 
dys prielankumo ir susiprati
mų gausiai lankydamiesi į mi-

J. Grisius ir A. Valonis.
Šv. Jurgio parap. salėj —

Pr. Gudas, dr. P. Atkočiūnas, 
adv. K. Savickas.

Aušros Vartų parap. salėj 
— dr. A. Jovaišas, dr. Paukš
tis, ir Ignas Sakalas.

i Taigi, šios visos paskaitos nimo universiteto paskaitas, 
įvyks šį vakarų, 7,:3O v.'gilindami mokslo žinias, kn-
Į kursus prašoma gausingai 
lankytis, nes jos įdomios, pa
mokinančios. Įėjimas nemoku
mas. Šį pranešimų perskaičiu-

rios visiems begalo reikalin
gos.

Mes, northsiuiečiai, šį va
karų skaitlingai susirinkime į

šieji prašomi apie paskaitas parap. svetainę. Išgirsim daug 
pranešti savo draugams ir vi- mums nežinomų mokslo žinių, 
viems, su kuo tik susitiksite, kurias papils, kaip iš gausy- 
Federacijos skyrių veikėjai y-(bės rago, tam tikslui prisiruo- 
patingai prašomi pasidarbuoti, gę prelegentai. Jokios įžangos 
sutvarkyti sales ir viską tin-'nei kolektos nebus. Lietuvytis 
karnai sutvarkyti

Nepaprastas (ekstra) Siu 
vėjų Lokalo 269 A. C. W. of 
A. susirinkimas įvyks penk
tadienį, lapkr. 23 d., Amalga- 
mated centro name, 333 So. 
Ashland Blvd., 7:30 vai. vak. 
Bus nominavimas Joint Board I

niversiteto paskaitos turėjo viršininkų ir biznio agentų. Vi; 
prasidėti praeitų ketvirtadie- 1 sų pareiga dalyvauti, 
nį, bet iš priežasties Misijų. F. Prūsis, sek r.

LIAUDIES UNIVERSI
TETO PASKAITOS

North Side. — Mūsų koloni
joje skrajojamojo Liaudies U-

vadovauja Chicagos Lietuvių 
R. K. Labdaringos Sąjungos 
komisijai, surengimui Lietu
vių programos The Chicago 
Daily News Tautų karnivale. 
Minėtame karnivale dalyvaus 
22 tautos; bet Lietuvių Lab
darybė mano laimėti pirmųjų 
vietų. Kompozitorius A. Po
cius sujungs geriausias Chica
gos lietuvių dainos ir muzi
kos meno jėgas.

Lietuvių kamivalo progra
mas įvyks trečiadienį, lapkr. 
28 d., 7:30 vai. vak., o šokiai 
apie 9 vai. vak. Lietuvių Au
ditorijoj, 3133 S. Halsted St. 
įžanga 35c. Visas šio vakare 
pelnas skiriamas Amerikos 
Lietuvių R. K. Labu. Sų-gai.

■ Nepamirškime, kad progra
mai vadovauja trys įžymiau
si Chicagos lietuvių inteligen
tai! Kur tiktai jie padeda su
rengti programų, visuomet te
nka pamatyti kų nors nepa
prasto. Šis programas bus už 
visus kitus įdomesnis, nes ko
misija deda pastangų, kad lie
tuviai pasirodytų geriau už 
kitas tautas. Vakare dalyvaus 
ir The Chicago Daily News 
administracija. Bus ir kitų 
laikraščių reporteriai, fotogra
fai.

Kun. Jonas J. Venčius nau- 
jas Šv. Kazimiero parapijom 
klebonas, Bary, Indiana.

Širdingai prašomi visi Cbi- 
cagos ir apylinkių lietuviai-ės 
dalyvauti minėtame vakare. 
Pripildykime Lietuvių Audi
torijų, kad įvairių laikraščių 
reporteriai gražiai aprašytų

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

moksliškas knygas, vardu:
KATALIKŲ TIKYBA’

Jose nuodugniai yra išdėstytos visos svarbiausios ti
kėjimo tiesos paeiliui, kaip jos yra išskaitliuotos Apaš
talu Sudėtinio — “Tikiu į 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 - JĖZUS 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: ftentoji Dvasia yra Dievas. Paeina iš Tėvo ir 
Sūnaus. Kalbėjo per pranašus. Malonė. Šv. Dvasios do
vanos. Nuodėmės prieš Šv. Dvasių. Bažnyčios esmė, yjia- 
tvbės ir šventųjų Bendravitnns. Nuodėmių atleidimas. 
Sakramentai — Krikštas, Atgaila, Patepimas, Sutvirtini
mas, Eucharistija, Mišių Auka, Kunigystė, Moterystė. 
Mirtis ir po mirties. Prikėlimas iš mirusių. Amžinasis 
Gyvenimas. Puslapių 290. Kaina $1.00. Audeklo apda
rais $1.35.

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

Ctft noptMk
Oerb. “Draugo'* admfnlat.raeljal:

Siunčiu t................ už kuriuo* atalųaklte man Vyskupo Būčlo knygaa
“KATALIKŲ TlKTBA".

I tomą — TIKIU. Kaina 91 #0; apdaryta (1 95
II tomą — JfZUS KRISTUS, kaina vi.50: apdaryta $1 90
III tomą — 3V. DVASIA. Kaina 1100; apdaryta 91.95.

arba.:
Siunčiu 92 90. kad atatųatumAta b* aptaisų.
Siunčiu $9 45. kad atalųetumėte audeklo apdarala vtaaa trla vyskupo 

Bflėlo knygaa "KATALIKŲ TIKYBA".
Vardan, Pavnrdė .........................................................................................

Adreraa ................................................................................ atre.t

PITTSBURGHO ŽINIOS

(Tęsinys nuo 5 pusi.) 
Čius darbininkus, vis 
tai$ ir stumiasi.

Jf •_•_šiaip

GAVO DIDELI UŽ
SAKYMU

ketvirtadienis, lapkr. 22, 1934
■ .nu —■ —- v.

Lapkričio 18 d. Šv. Vincen 
to draugija laikė mėnesinį su
sirinkimų.

Lapkričio 18 d. Moterų šv 
Marijos draugija laikė mėne
sinį susirinkimų.

Bingo šeštadienio vakarais 
parapijos labui eina sekmin 
gai. Pastarųjį vakarų net pen 
kis kalakutus išleido. Bendrai, 
bingo vakarai parapijai sėk
mingi. Cibukas

KOLEGIJOS RĖMĖJAI 
DAUG DIRBA

PRAMOGA PAVYKO

\ Spalių 25 d. choro suruošė 
j vakarėlį. Pirmiausiai gražiai 
j pakalbėjo mūsų pirmininkė. 
• Paskui mergaitės žaidė įvai- 

Braddock, Pa. — Visi mūsų I rius žaidimus. Laimėtojos bu 
miestelyje nusidžiaugė, kaipjvo A. Baltrušaičiūtė. Y.
išgirdo, kad Edgar Thomson, čiūtė, A. Baltrušaičiūtė, M

O-

plieno fabrikas, gavo “orde-• Venzlauskaitė ir V. Baranau 
rį” dėl 7,500 tonų plieninių (skaitė. Po užkandžio mergai 
relių vertės $250,000, nuo ftor-1 tės pašoko. Vakarėlis buvo la
folk antį Western Railroad. 
Tai reiškia, kad bus daugiau 

1 duonelės daugeliui tokių, ku
rie jos neturi perdaug.

Mūsų klebonas šių savaitę

bai linksmas.
Daugiau tokių pasilinksmi

nimų. Choristė

KAUNAS. — Darius ir Gi
rėnas dabar dar nebūsią lai-

yra išvažiavęs į Baltimore. dojarni. Jie bus laidojami pa- 
Md., kur yra gimęs ir augęs, įminklinėj Prisikėlimo bažnv- 
atlankyti savo tėvelius ir ki- i^ėj, kur bus laidojami ir Vi
tus gimines. didieji tautos vyrai. *

Bridgeville, Pa. — Lapkri
čio 18 d. kortavimas labai ge
rai nusisekė. Žmonių privažia 
vo galybės. Mūsų salė buve sigailėtuinėt

Marąuette Park. — Marijo- 
' nų Kolegijos rėmėjai smarkiai 
darbuojasi. Praėjusia bunco 
vakaras davė pelno $21.25. A į kupina svietelio. Daug svečių 
čiū rėmėjams už pasidarbavi
mų; nesitikėjome tiek padary 
ti. Pradžia labai graži. Kitų 
sykį, Dievui padedant, gal dar 
daugiau padarysim.

Praėjusiam susirinkime sky 
rius išrinko atstovus į seimų 
su $21100 auka. Atstovais iš 
rinkti: O. Prosevičiūtė, M. Da- 
rgelienė, M. Varkalienė, A.
Remidaitė, B. Nenartonis, Y.
Vileikienė.

Širdingai ačiū gerb. kleb 
kun. A. Baltučiui už davimų 
dykai svetainės ir, kaipo dva 
sios vadui, už gerus patari
mus. Progai pasitaikius sky
rius surengs pramogų ir para
pijos naudai.

lietuvių vieningumų.
Z. L. Gedvilas, I D«ttiesio Kolegijos Rėmėjai!

Labd. Sų-gos fin. seki*, i Susirinkimai skyriaus bus 
kas trečių sekmadienį kiekvie 
no mėnesio, 2 vai. popiet, pa 
rupijos mažojoj svetainėj. Tai
gi sekantis susirinkimas įvyks 
gruodžio 16 d., 2 vai. popiet

MARIJONU RĖMĖJŲ 
PARENGIMAS

Brighton Park. — Marijo 
nų Kolegijos ir Seminarijos 
Rėmėjų 35 skyrius rengia bu- Į 
nco party sekmadienį, lapkri
čio 25 d., Navickų name, 4538 i 
So. Washtenaw Avė. Pradžia Į 
2:30 popiet. Lainiingųjam tek.® 
kalakutas, kitiems kiti gražūs 
dalykai. Įžanga tik 35c. R.

JŪSŲ PIENAS — NUO 
KARVĖS IKI LAIPTŲ |

t?

v

pribuvo iš tolimesnių vietų 
Ypač. gražiai užsireprezentavo 
Pittsburgbas. Po svetainę su 
kinėjosi: kun. J. Vaišnoras, K 
Vaišnoras su žmona, A. Mar 
čulaitis, A. Sutkaičiūtė, M. 
Zinkiūtė, Z. VaičiekauskiūtS, 
V. Zinkus, V. Vaiciekauskas 
J. Šaulio ir Serdzikausko šei
mos, Locaitienė, J. Urbonas 
A. Storuliūtė ir kiti.

Į šį parengimų daugiausiai 
darbo įdėjo šios moterys ir 
mergaitės: Jakštienė, Daraš- 
kevičienė, Tvkacli, E. ir S. 
Kaspučiūtės, M. Packevičiūtė. 
Žmonės sudovanojo puikių do
vanų, ypač visiems patiko Sta
nkaus paršiukas. Iš visų da
vinių galima spėti, kad para
pijai liks gražaus pelno. V.

A

T

Penktadienį, lapkričio 25 d.,
8 vai. vakare, bus bingo pa 
rupijos naudai. Bus labai daug 
įvairių dovanų ir “door pri- fotografas 
ze”, kurie bus ‘snmtink gut* ! J .“S"™ H„n 
Ateikite visi, kari paskui n A! a-r.

P. CONRAD

Augustas

MERGAIČIŲ CHORO 
PRAMOGĖLĖ

Scranton, Pa. — Gal kai
kam jau matosi, kad Šv. Juo
zapo parapijos merginų cho
ras pakriko. Visai ne. Mes gy
vuojame. Mūsų chore yra a 
pie 45 narės.

Tarne susirinkime bus svarsto
ma svarbūs reikalai ir, be ta ' 
renkama nauja valdyba ki-
tiems metams. Raštininkas

Dr»-stė Palaimintos Lietuvos
Rengia

KONCERTĄ IR TEATRĄ
Ned., Lapkr. - Nov. 25 d. 1934
CHIC LIETUVIŲ AUDITORIJOJ, 3133 S. Halsted St.

Programų išpildys KASTAS SABONIS Pakalbės drau
gystės reikalais advokatas 0. P. K AT.

PRADŽIA 6:30 V AL. VAK. TIKIETAS 40c.
Po programo bus šokiai prie geros orkestras.

Kviečia KOMITETAS

Kiekvieną dieną — Lyja ar Sau
lėta — Pfenlua atlieka savo darbą.

Nėra miesto taip laimingo kaip 
Chlcagoa, kurtame gyventojams pri
statoma tokio gero paaterlsuoto pie
no. Gerumas Mo pieno tame, kad 
nuolatos geroj priežiūroj; be to vi
sados pieno prcėluktaf peržiūrimi Ir 
mėginami. Vietos, gyvuliai, tankų va
gonai. bonk'oa įrankiai pastertzael'os 
dirbtuvės, vežimai ir žmonka nuola
tos Inspektuojami. Vfokae daroma, 
apsaugai vartotojų sveikatos.

čia trumpai atvaizduojama pieno 
atnežlmo tvarka nuo karvės Iki laip
tų.

Atsakomlngi pardavėjai gauna sa
vo pieną mo OklnAikų. kurių pienas 
geras Ir ūkiai kvartai užlaikomi sulyg 
nustatytos tvarkoa Karvių sveikata 
turi būt prtžIOrTna; tvartai užlaiko- 
mf kvartai, gerai apkvtestl, išvėdinti, 
ūkininkas turi oterallauotl visus sa
vo įrankius Ir turt turėti pieno už
laikymui Saitą namą. Nno ūkio pie
nas nuvežamas Miklu IMfrbtose lan
kose arba Saituose vagonuose j pas- 
tertzacljos dlrbtuvą.

SUKYS -- DOODY - ANTONISEN
INC.

3320 S. HALSTED STREET 
Yards 5215

DABAR Skolinam ir Perkam 
f Pirmus Morgičius.

Perkam Lietuviškus Bonus.
J

Englewuod 5840—5883

I

BANKAS
LIETUVIAMS

Taupykit savo pinigus 
šiame banke

HAISTEB EKCHANGE 
NATIONAL BANK

Halsted St. ir 19th PI.
Narys FEDERAL 

INSl RANCE KORPORACIJOS

INSURANCE 

MOTAKY 

PUBLIC

PERKAM
LIETUVIS

'MOSTOME MIMERS, KUSBONUS

REAL ESTATE — SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 

Pririrašykite į Mūsų Spulkų. Teisingumu Pamatuotas Biznis 

2608 WEBT 47th STREET TeL LAFayette 1083

JOHN B. BORDEN
Lietuvis Advokatas 

2201 W. Cermak Road
(West 22nd St.) 

(Metropolitan State Bank Name) 
Valandos Kaądlen nuo 9 iki 6 

Panedėllo. Seredoa tr Pėtnyčtos 
vakarafs C Iki 9 

Telefoną* CANal 1175
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Telefonas RFPublIe •«<><*

ANGIAI,'! Kam mokėti aukštas 
kalnus, kada galite pirkti geriau
sius tiesiog Ift mainų. Screenlngs. 
$4.75; Mine Run, $5.75; I.urnp or 
egg. $6 «»<>. • ............................................

NORTHERN COAI, CO. 
Iawn<lalc 73IM1 Merrtinac 2524

Crane Coal Co. 
5332 So. Long Avė.

Cblcago. III.
TEn. REPO BIJO 84««

Katrie perkate anglis ift 
draivertų, siųskite Juos ( 
CRANE COAL, CO. Gausite 
geresnes anglis. už mažiau 
plnfgų.

Gerkit ir Reikalaukit

%

BUKITE VISI LINKSMI!
GERKITE AMBROSIAN ALŲ

Nes šio alaus skonis jus visus patenkins nuo pirmo po- 
ragavimo. Reikalaukite visi ir visur AMBROSIAN 
BEREL

f

Žios kokybės Ambrosian alų išdirba.

SOUTH SIDE BREWMG CO.
Urmu — vvliolesale parduoda ir pristato į alines kom

panijos dalininkas ir atstovas

L. M. NORKUS ,
3225 So. Lituanica Avė.

Tel. Yards 2084 -----------arba------------- Boulevard 7179
J
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