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Vokietija nusprendė didinti kariuomenę
ŽINIOS IŠ LIETUVOS

KflNCtEBlS PM’fiS PASIREMS
PALtISIl PARLAMENTA
; Japonija siunčia specialu atstovą i
J. Valstybes

PER VIENĄ SAVAITĘ PER OKUPUOTOJI LIETUVA
KŪNIJA ŪKININKAMS
— Neseniai Lydoj gaisras
PADARĖ APIE 150,000
sunaikino labai daug namų.
LT. NUOSTOLIŲ
Sudegė stambios prekybos įPer vienų savaitę visoje Lie monės ir sandėliai. Gaisro nuo
tuvoje siautė nepaprastos au stoliai siekia keleto milijonų
dros su perkūnija. Lietus su- į zlotų.
guldė ir pradėjo daiginti gra- J — Kaltinėnų apylinkėje pažius javus, perkūnija sudegi- (staruoju iaįku pradėjo reikšVOKIETIJA DIDINS
no daug trobesių. Buvo ir žmo įtfg ne£abota okupantų sauvaNEPATENKINTI J. V.
nių aukų. Kiekvienu perkūni lė. Nepraeina savaitė, kad pas
KARIUOMENĘ
POZICIJA
jos metu galima buvo matyti kų nors nerastų “įtartinos
Karo laivyno akademijos Annapoly kadetai jau praktikuojasi futbolo žaidime. Nes ar-i gaisri) pašvaistes. Turimomis medžiagos”: šautuvų, litera
PARYŽIUS, rūgs. 1. — Vo
TOKIJO, rugp. 31. — Jažiniomis, daugiausia sudegė tūros, kurių, pasirodo, prieš
kietijos vyriausybė prisiuntė Į ponai labai nepatenkinti J. tinasi futbolo sezonas.
klojimų su suvežtu pašaru ir kratų vieni okupantų valdini
notų Prancūzijai. Vokietija Valstybių pozicija MandžiūriTURTINGUOSIUS
IŠTIKO
REIKALAUJA KARIUO
javais. Ypač daug gaisrų bu nkai gyventojams padeda o
praneša, kad ji nusprendė di jos klausimu. Japonų vyriau
VARGAS
MENĖS
vo Kretingos, Alytaus, Rokiš- kiti per kratų “randa.” in w>
dinti savo kariuomenės skai sybė jaučiasi kaip ir nusikal
čių. Sako, tas reikalinga kraš tusi pasauliui, kada J. Vals
Chicago. priemiesty Lakelį
bu^dau"
CHEROKEE, Iowa, rūgs. 1.
to apsaugai.
PRIEŠ PROHIBICIJĄ
tybės šiandien visų savo karo
nkinimas, teismai ir kalėjimai.
i Foreste gyvena turtuoliai. E- įgiau kaip 50 gaisrų, kurie paŪkininkų pikietininkų ko
1 laivynų laiko Ramiajam van
Tokių aukų iš šios apylinkės
“Association Against ths' k°"0,uini8
ir j™8 i8ti' daro apie 1-50.000 lt. nuostoli,.
PASIRENGĘS PALEISTI denyne ir laukia kokių nors voje su pašerifiais 14 ūkinin
jau daug buvo.
18th Amenchnent” Illinois’., k°' DaU«Uma .J,! "™P";"dėj
------------------kų pašauta.
i Retuose
PARLAMENTĄ
. . Iįvvkiu.
V T
savo vaikus leisti į abelnas ŠVEDŲ ŠAULIO DOVANA — Vilniaus krašte sumažė
jo laiškų ir telegramų siunti
Po Šio įvykio Cherokee aps- 5ak"8 P™k.s U’inston ’as
Kui kurie japonai kaltina
LIETUVOS
ŠAULIAMS
BERLYNAS, rugp. 31. mas. Ypatingai maža jų buvo
savo vyriausybę, kad ji nesu- krities šerifas Tilton’as krei- pas 8
““pa' namuose mokinti nėra pinigų.
....... .
...
i
Vokietijos kancleris von Pa-i gebėjo iki šioliai diplomatiniu pės j gubernatorių, kad šis stangu viso krašto kandidatų
. ,
..
! Blogieji laikai visur jsiskver-Įi Šverhi šaulvs Sten Drakee- birželio mėn. Šis reiškinys aiš
į
kongreso
atstovus
užklausti,
, .
J
kinamas kaip skurdo ir nusipen’as pasirengęs paleisti pa- j keliu įtikinti J. Valstybių a- prisiųstų
orisiustu kariuomenę.
kariuomene. Bet
Bet gum!
*
bė.
Įberg, rodydamas savo palan- gyvenimo vaisius.
rlamentų. kaip tik pastarasis; pįe japonų veikimo reikalin bernatorius dar lankia, kadikad pe vicSai l»’'aiŠkintų, •
j kūmų Lietuvai ir jos šaulia
vienaip, ar kitaip priešinsis gūnių Mandžiūrijoj ir Kinijoj gal apskrities autoritetai pa.!kalp atsilK“ i prolubieijos
TURI DIKBTI
ms, pagamino ir padovanojo GEGUTĖ TRUMPAI KU
vyriausybei. Kancleris turi
Tad vyriausybė į Washin- tvs vieni apsidirbs su strei- klausim^Lietuvos šaulių sųjungai puiprezidento Hindenburgo 'ga-gtonų tuo tikslu siunčia savo kuojančiais ūkininkais.
KAVO — TRUMPAS
Tuo būdu teks patirti, koki Dirbantieji visokius miesto^ gidabrillį skritulj lsk5tę Si
Kojinių. O Hmdenburgas su i specialų atstovų. Jis yra Hi-'
RUDUO
atstovai bus renkami ateinan-, darbus valstybės šelpimo Ro dovana skiriama šaudymoprikancleriu ir kitais keliais mė i rosi Saito, Londono rtmbasačiais rinkimais. Piliečiai ži-'miteto apmokami darbininkai zui Lietuvos šauliams. Prize
VARGŠAMS DRABUŽIAI
litaristais yra nutaręs kraštų dos patarėjas,
Pagirys, Ukmergės aps. Se
nos, kuriuos kandidatus jie tu-, tik laikų praleidžia,
atvaizduotas
Lietuvos
vytis
ir
valdyti be parlamento ir lei-_______________
WASH1N<GTON, rugp. 31. n remti.
J Toki skundai sukelti. Imta įvairiose pozose šaudų šauliai, ni žmonės pranašauja, kad šie
sti įvairius specialius įstaty
DEBUCHI GAL NEGRĮŠ — Krašto vyriausybė daug
si priemonių, kad iš šelpimo su parašu “Pereinamas šau met būsiųs trumpas ruduo,
mus, koki tik tinkama.
medvilnės skyrė vargšų (bedaMATYTAS SAULES
fondo apmokami darbininkai dymo prizas tarp Lietuvos nes, pasak jų, gegutė pavasarį
Pasirodo, kad jau pats pre
IOKIJO, rugp. 31. — Ja- rt>ių) naudai. Medvilnė bus
atliktų darbus, bet ne dūlinė krašto gynimo organizacijų.” trumpai kukavusi ir buvę dau
UŽTEMIMAS
giau pfanašingų reiškinių jų
zidentas neturi noro skaitytis ponų ambasadorius \\ ashing- suverpta ir išausti audeklai, i
tų darbo metu.
Šauliai
apipinti
dailiomis
mo

teigimui patvirtinti.
su krašto konstitucija. Respu tone Debuchi grįžta namo. Ma Raudonasis Kryžius kviečia) Vakar Chicagoj aiškiai maderniško
stiliaus'
dekoracijo

blikai yra pavojus.
tyt, jis jau negrįš į Amerikų apie 100,000 moterų, kad jos ! tytas dalinis saulės užtemimas, YRA VISOKIŲ ŽMONIŲ
mis. Dovana kaštuoja 1500 lt SUGAVO NEPAPRASTĄ
ambasadoriauti. Jo vieton į pasiūtų reikalingų drabužių. Apie 3:30 popiet vos tik penkVVashingtonų siunčiamas iš Apskaičiuota, kad apie 8 mi- toji saulės dalis buvo pasili- DETROIT, Mieli., rugp. 31.
ŽUVĮ
IŠGELBĖTI Iš RAISTŲ
ALEKSOTE
GRIUVO
KAL

Londono ambasados H. Saito, lijonai asmenų yra reikalingi kus skaisti. Kitos keturios da- - George’o B., 43 m. amž.,
NAS SU NAMU
Nemune, netoli Kulautuvos
BLl EFIELDS, Nikaragua, I kurs VVashingtone bus cbarge drabužių. O čia pat jau rūdim, lys buvo užtenitos.
žmona serga. Penki maži vai
žvejodami ūkininkai sugavo
rūgs. 1. — Prieš 9 dienas trys Įd’affaires.
kai reikalingi globos. Tad žmo
Aleksote
kalnas
po
kiekvie

nepaprastai didelę žuvį, kuri
.1. Valstybių marynai lakūnai
gus nuėjo į miesto klerko ofi
VYKSTA DERYBOS
KAITRĄ NUTRAUKĖ
no
didesnio
lietaus
vis
po
tru

sveria kelius centnerius. Ma
500 VYRU ŽUVO EKnusileido į raistus, sugedus
sų ir išsiėmė “laisnius” vesti
LIETUS
puti
apgriūva.
Tačiau
tokio
VADORIUJ
noma, kad ji bus atplaukusi
lėktuvui. Tik vakar pasisekė
kitų žmonų, kaip tik mirtų jo
TERRE HAUTE, Ind., ru
įvykio,
koks
buvo
dar
nieką
juos išgelbėti.
gp. 31. — Indiana valstybės
Chicagoj trijų dienų „epą-' žm«na- žlnoma; tur^° Pasb i<ia nebuvo. Būtent, Veiverių iš jūros. Išimant iš tinklo, ji
visa energija sudavė į veidų
GI AYAQUIL, Ekvadorius, I ang]jų kasyklų vedėjai turi prastų kaitrų vakar vakarų į nnk?s ir merginų,
gtv.
18
nr.,
lietui
paplovus
vienam ūkininkui -ir jį sužei
NEGRĮŠ Į J. VALSTYBES pugp. 31.
Keturių dienųJ derybas su angliakasių unijos
lietus su perkūnijomis nutrau- J Policija jį įtarė turintį blo kalnų, jo dalis griuvo, nusi dė. Kitam ūkininkui jį sunkiai
sukilimai respublikos sostinėj1 viršininkais. Norima greičiau ke. Dar ir vakar popiet buvo gus pasiryžimus ir sulaikė.
nešdama ir vienų medinį na sužeidė rankų. Sužeistasis at
MANILA, F. S., rūgs. 1. — iQuito baigės sukilėlių nugalė-1 susitaikinti. Spėjama, kad abi
93 1. šilumos. Užvakar — 94 1. Ji8 kaltinamas už kreivųjų mukų. Medinis namukas už
Filipinų salų generalinis gu-1 jimu. Apie 590 vyrų žuvo kau- pusės daryg nusileidimų,
gabentas į Kauno ligoninę.
priesaikų.
Jis
melavo
klerkui,
griuvo
ant
mūrinio.
Žmonių
bernatorius T. Roosevelt’as Į tynėse. Daug sukilėlių pasidaSKALBYKLŲ SAVININKAI nes kitaip nebūtų gavęs “lais- aukų nėra.
GAISRAS IŠNAIKINO
atšaukė savo pasiryžimų vyk- vė, Daug civilių žmonių nuke- ŠAUKS LEGISLATŪROS
irtu. >>
KOVOJA
ITALŲ MIESTELĮ
ti j J. Valstybes, kad gelbėti n tėjo. Užsienių diplomatai pro
SESIJĄ
DAUG
KIŠKIŲ
UŽSIVEISĖ
respublikonams politinėje ka-1 testuoja.
20 skalbyklų savininkai nu
SLAPTI PASITARIMAI
TRENTO, Italija, rugp.
mpanijoje.
I
-----------------------------Kazliškis, Rokiškio aps. Da ■
NEW YORK, rugp. 31. — sprendė kovoti prieš suorga
31. — Gaisras nušlavė Tavodo
STREIKAI ANGLIJOJ
Gubernatorius
Roosevelt’as nizuotų Chicagoj skalbyklų AVASHINGTON, rugp. 31. bar, rugius plaunant, randama miestelį. Vienas asmuo žuvo
ANGLHA CENZŪRUOJA
planuoja šaukti legislatūrų spe savininkų sųjungų, kuri savo
Respublikonų politinės ka- labai daug jaunų kiškiukų, ir keliolika sužeista.
RADIJĄ
LONDONAS, rugp. 31. —
cialėn sesijon bedarbių šelpi-įveikimų nukreipė prieš nepri- mpanijos reikale Baltuose Rū- taip jau daug jų rasta ir do
-----------jLancashire medvilnės pramo- mo reikale.
J
•
.... I
^klausančius
sųjungai
savinin- muose įvyko slapti partijos bilus šienaujant. Medžiotojai
LAIKRAŠČIO LEIDĖJO
LONDONAS, rugp. 31. —Į nėję streikuoja apie 95 nuotvirtina, kad šiemet būsiu la
kus.
Kas
įdomiausia,
kad
sųvadų
pasitarimai.
Sužinota,j
SŪNUS KALĖJIME
Radijo Anglijoj yra vyriau-, šimčiai darbininkų. Visur veiMELLON’AS IŠVYKO
junga bendrai su unistais ve- kad daugiausia tartasi apie bai “kiškingi” metai.
sybės monopolija. Visuomenė jkia pikietininkai.
Į ANGLIJĄ
žėjais veikia prieš tuos nepri- fondų reikalingumų.
. HAVANA, Kuba, rugp. 31.
klausos tik to, kų vyriausybė I Pačiam Londone nusprendė
MAŽAI PAUKŠČIŲ
‘ klausomuosius.
-----------------1 — Kalėjiman uždarytas vie
skelbia ir kas tik vyriausybei streikuoti busų darbininkai
NEW YORK, rūgs. 1. —
Pagirys, Ukmergės aps. žiž- 1 tos amerikoniško laikraščio
IŠĖJO Iš TARNYBOS
tinkama. Nieko (langiau.
j Vakar “Olympic” garlaiviu
nių apylinkėj šiemet mažiau leidėjo Wilford’o sūnus.
APLEIDO TARNYBĄ
PRIEŠ ATŠAUKIMĄ
išvyko j Angliju ambasadorius
AVASHINGTON, rugp. 31. yra paukščių, kaip būdavo.
ATSIĖMĖ MIESTĄ
I TOPEKA, Kas., rugp. 31. Mellon’as.
Del senatvės gaisrininkų ta- — Karo laivyno departamen- Labiausiai ūkininkai pasigen
ORO STOVIS
RTO DE JANETRO, rūgs. 1. — Kansas valstybės demokrarnybų apleido 26-ojo batalijo-.tas paskelbė, kad iš tarnybos da kregždžių, varnėnų ir lakš
— Brazilijos vyriausybės k- tų ir respublikonų programoSI0UX FALL, S. D., rūgs. no viršininkas F. A. G rady, išėjo rear admirolas W. C. tingalų. Kodėl jų šiemet čia
CHICAGO TR APY1 ’Nriuomenė ir Sno Paulo suki- se padėtas pareiškimas prieš Ji. — Baigės ūkininkų pieno 69 m. amž., 5914 So. Artesian Cole,' kurs laivyne 47 metus mažiau yra, ūkininkai neišsi KUS. — Numatomas dailus
lėlių atėmė Ttapira miestų.
18-ojo priedo atšaukimų.
gamintojų streikas.
ištarnavo.
avė.
oras; vėsiau.
aiškina.

CHICAGOJE

į

Ketvirtadienis, rūgs. 1 d., 1932
4į talką eina. Nuo šios dienos kiekvienam ket
atidarymo birželio 1, 1933. Po pagalba jie susekė gamtos pavirtadienyje “Drauge” rasime “Pittsburgh’o
uždarymo bus atliekama pas- ( slaptis. Tų Mokslo Rūmų kielietuvių žinių” skyrių, kurį tvarkys senas ir
kutiniai parodos rengimo dar- me galės tilpti apie 25,000
visiems žinomas veikėjas Konstantas J. Vaiš
bai. Bus dekoruojami pavilijo- žmonių ir klausyti paskaitų
noras, kun. Jono Vaišnoros ir a. a. žinomo
(Tęsinys)
cialistiškasai
veikėjo Baltro Vaišnoros brolis. Šiame sky
internaciona- nai, išdėstomi eksponatai, tie- garsių mokslininkų. Yra apsiami keliai, takai, sodai, įren- skaityta, kad tuose rūmuose
riuje rasime Pittsburgh’o liet. par., įstaigų,
las.”
Vos
tik
1914
m.
rugpiūčio
organizacijų ir lietuvių biznių aprašymus. Jie
Nors antrasis internaciona- giamos mašinerijos pavilijo- per dieną tiek elektros bus išbus naudingi ir paties Pittsburgh’o ir visai mėn. sutrinksėjo annotų šū las buvo palaidotas, nors dau-lnuose “
i vartojama, kiek būdavo išvar*r
viai, didelė socialistų dalis pa
mūsų lietuvių visuomenei Amerikoje.'
gumas socialistų jį atmetė, ta Paroda tęsis per 150 dienų, tojama per dienų visai paroŽinant, kad laikraštis yra svarbiausias klausė prigimties balso. Tėvy
lai yra nuo birželio* 1 iki lap- dai 1893 metais.
veikimo įrankis, “Draugas,” prasiplatinęs nės meilė paėmė viršų ant jų čiau dar buvo užsilikę ir jo
kričio 1 d.
'
, Tx r i«- • .
Pittsburghe, ten lietuvių veikimą ne tik su internacionalumo. Vieno kraš šalininkų. Ten, kur Belgijos
J s didžiųjų kompanijų paParodos
vieta
yra
nuo
eže

tėvynainis
kardinolas
Mercieregistruos, bet jį labiau išjudins ir palaikys.
vilijonus turės General Moto socialistai kovojo prieš ki
Kalbėti bendrai apie laikraščio įtaką į gyve
ras gynė savo prislėgtus tau ro Michigano užkariautas p’ »- ! tore, Chrysler Corp., Sears,
nimą ir jo svarbą netenka, nes tai šiandien to krašto socialistus su gink tiečius, ten pirmų pirmiausia tas nuo 12-tos g-vės iki 39-tos
Roebuck and Co., Firestone
žino kiekvienas galvojantis žmogus, kuris lais rankose. “Internacionali pasigirdo tarptautinio sočiaiiz gatvės. Daugelis pavilijonų
Tire and Rubber Co., Anieritaip pat žino, kad laikraštis laikraščiui nely nė brolybė” rado staigų ir ap
statomi ant supiltų salų, ku
mo
išpažintojų
šauksmas:
“
Te
con Radiator Co. į tų kompa
gus. Vienas iš jų teisingas žinias skleidžia, verktiną galą. Tarptautinis
rios su pakrante bus sujung
gyvuoja
socialistiškasai
inter

nijų pavilijonus įėjimas bus
mokina, vadovauja, stato, o kitas šmeižia ir socialistų biuras nustojo vei
tos puikiais tiltais.
griauja kas dora, gražu, vien tik sensacijo kęs. Tarptautinis socialistų su nacionalas. ’ ’
nemokamas.
Šiais laikais žmonės mato
mis savo skaitytojus maitina.
Dienraštis
Jau 44 valstybės pasižadė1919 m. sausio mėn. Belgi
“Draugas” priklauso prie pirmosios rūšies. sivienijimas suskilo į tautnes
daug didingų visokios rusios jo paro(]oje dalyvauti. Kiek
Jis yra katalikiškas ir tautiškas dienraštis, grupes. Ne vien paprastieji jos socialistų partija siunčia trobesių, tiltų, mašinų? Todėl
kuriam rūpi palaikyti mūsų tautoje tikėjimo socialistai persiėmė tautybės j Prancūziją savo delegaciją. kad paroda šiais laikais žmo viena valstybė atvaizduos sa
idealą, dorą, kuris šviečia, informuoja.
dvasia, tačiau nuo jos nebuvo Toji delegacija tariasi su Pra nes patrauktų, kad ją suįdo vo gamtiškus turtus, įdomes
nius gamtos vaizdus, pramo
Dienraštis “Draugas” pasitiki, kad vi svetimi ir jų vadai. Prieš ka ncūzijos socialistų komitetu
mintų,
tai
reikia
sukurti
ką
sos Pittsburgh’o lietuvių katalikų šeimynos rą vadovavusieji vokiečių so bendrai šaukti tarptautinį so
nę, ūkį, istoriškus įvykius.
nors labai nepaprasto. Paro Keturios teritorijos taipgi da
pasikvies jį į savo namus, jei ne kasdien, tai
cialistų kongresą Briuselyje.
bent ketvirtadieniais. Tada susidarys tamp cialdemokratai viso pasaulio
dos vykintojai to ir siekia.
lyvaus parodoj.
Tas kongresas turėjo išspręsti
rūs ryšiai tarp pittsburgiečių, mūsų spaudos, socialdemokratijai, kilus ka
Nuo vasaros pradžios paro- Iki šiol jau 14 užsieninių
atgaivinimo
labiau išsijudins mūsų veikimas, sustiprės rui, pirmieji išsižadėjo inter internacionalo
jdos plotas nuo pakrantės at valstybių pareiškė sutikimą
vienybė, kurios svarbą taip aiškiai matėme nacionalumo. Socialistų laik klausimą. Tačiau tas projek
skirtas 9-nių pėdų aukščio me parodoj dalyvauti ir steigti
iš Federacijos kongrese priimtų rezoliucijų, raštyje “Chemnizer Volkssti- tas neįvyksta. Karo metu įvy
taline tvora.
iš referatų bei kalbų.
savo pavilijonus.
mme” randame net tokį pasa ksta pačių socalistų tarpe diKuo stipriau pittsburgiečiai parems savo kymą: “Tegul silpnieji eina dėlių atmainų. Atrodo, kad Jungt. Valstybių kongresas
1 parodą yra pakviestos diskyrių “Drauge,” tuo daugiau vietos jų rei
paskyrė
$4,000,000
Federali;
džiosios
viso pasaulio Sporto
prie internacionalo, o aš einu turi susitverti net du interna
>i
kalams bus pavesta ir tuo didesnė bus nauda
cionalai: socialistų “patrio niam pavilijonui pastatyti. Vi organizacijos. Tat parodos me
prie Hindenburgo.”
visai mūsų visuomenei.
tu Chicago, bus visokios rū
Tad, sveiki, pittsburgiečiai, ir visi sujun Taip Vokietijos socialdemo tų” ir socialistų, atmetančių sos valstybės atskirai taipgi
yra nutariusios dalyvauti ir šies sportiški pasirodymai ir
gtomis jėgomis į kilnų spaudos darbą!
kratijai atsisakius nuo inter patriotizmą.
paskyrusios atsakančias su žaidimai. Tam reikalui bus pa
(Bus daugiau)
nacionalo, faktiškai jį atmetė
naudotas Michigano ežeras
Nelaimingai mirė vienas lietuvis gydy ir kiti kariaujančių valstybių
mas paviljonams pastatyti.
tojas Chicagoje. Jis nusižudė. Jis buvo vie
vandens sportui, milžiniškas
Pasaulinė Paroda rengiama
nas bedievių, socialistų šulų, kuris ir žodžiu, socialistai, ir mirtis uždėjo sa
Soldier Feld, gulintis parodos
tam, kad paminėti šimtmeti
ir raštu, taip pat ir savo pavyzdžiu griovė vo anspaudą ant antrojo soplotuose, sausumos sportinin
yiską, kas gyvenime yra kilnu, gražu, dora. cialstų internacionalo. Šit kų
nes Chicagos miesto įsteigimo
kams ir plačios padangės oro
Socialistų spauda tą nelaimingąjį “bedievių tuo reikalu sako Amerikos so
sukaktuves. Šimtas metų tam
1833—1933
sportininkams.
karalių” į padanges iškėlė, didvyriu padarė cialistų internacionalo. Štai ką
atgal Chicago buvo menkas
Muzikos mylėtojai gaus pil
dėl to, kad jis išdrįso nusižudyti. Toji spau “Kuomet kilo karas, socialis- Nors Pasaulinė Paroda Chi- miestukas, o dabar yra vienas
da džiaugiasi, kad gausingos žmonių minios
v. .
/
ną patenkinimą parodos metu
atvyko į saužudžio laidotuves. Bet toji minia tiškas interhacionalas ne vien cagoj atsidarys tik birželio 1,, didžiausių pasaulio miestų. Chicagoj. Per porą desėtkų
sutrupėjo į tiek 1933, bet jau dabar kas tik Chicagos kilimas rišasi su
susirinko ne dėl ko kito, kaip tik pažiopsoti puolė, ne vien
«
savaičių įvyks visokios muzi- <
ir pamatyti, kaip bus laidojamas žmogus pro- dalių, kiek buvo kovojančių nori gali aplankyti Parodos 1 svarbiausiais to šimtmečio mo
fesijonalas, dar jaunas, kuris nebenorėjo dir I tautų, bet jos mielai perėjo į plotus ir pamatyti, kas jau at-! kslo išradimais ir jų pritaiky- kos programai. Tų programų >
bti, pasišvęsti ir dėl to atėmė savo gyvybę. 1 priešininkų pusę ir daug kar- likta. Tik reikia užsimokėti mų pramonėse ir bizniuose. sudarymui jau veikia garsūs
Tai biaurus pavyzdis, kurį kiekvienas doras tų bandė naūAotis tais ryšiais,110c. įžangos'? Parodai forma-! Paroda ir bus akyvas atvaiz-Į
kapeliui isliai.
žmogus turi pasmerkti. Žmogus ne pats sa
Privažiaviijįas
į parodos plo
kuriuos sutvėrė tarptautinė orjliai atsidarius, bendra įžanga dinimas didžiųjų mokslo užkavo valia į šį pasaulį atėjo, dėl to yra di
Į tus yra patogus. Priemiestinis
džiausias nusikaltimas ne tik kito, bet ir sa ganizacija, kad patarnautų di-; bus 50c. Į atskirus pavilijonus riavimų ir jų pritaikymų pra- j geležinkelis paežery gali at
džiausių socialistų priešininką bus ekstra įžanga, tik kai ku- ktiškuose žmonijos gyvenimo
vo gyvybę atimti.
vežti 50,(XX) žmonių valandoje.
tikslams.” Tą patį patvirtina rių kompanijų rūmai, kurie ■ reikaluose. Mokslo Rūmai —
Bušai iš įvairių miesto dalių
Skaitykite ir platinkite lietuviu ir kitas tarptautinis socializ- j bus jų kaip ir pasigarsinimai,! Hali of Science bus visos pa- gali atvežti 20,000 žmonių va
i rodos centras. Tų rūmų siekatalikų vienintelį dienraštį “Drau mo autoritetas — Roza Link-; bus liuosi publikai.
semberg: “Vokiečių socialde Šiemet, paroda publikai bus nose bus nupiešti visų didžių- landoj. Strytkariai ir iškeltie
gę” ir remkite visus tuos profesio mokratija atsisakė savo poli atdara iki spalių mėnesio pra-! jų mokslo vyrų paveikslai ji gelžkeliai gali atgabenti 1,tialus ir biznierius, kurie garsinasi tikos nuo 1914 m. rugpiūčio džios. Po to žmonėms paroda' chronologiškoje tvarkoje ir 000,000 žmonių per dieną.
jame.
4 d. Tą pačią dieną iširo so-jbus uždaryta iki pat formalio bus išdėti jų įrankiai, kurių
(Tąsa 6 pusi.)
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DIENOS KLAUSIMAI
ŽODIS PITTSBURGH’O LIETUVIAMS

Praėjusią savaitę Amerikos lietuvių vei
kėjai susirinkę į A. L. R. K. Federacijos kon
gresą, turėjo progos įsitikinti, kad Pittsburgh’e yra didelis lietuvių centras ir kad lie
tuviai katalikai užlaiko keletą svarbių reli
ginių, kultūrinių ir ekonominių įstaigų. Jie už
laiko visą eilę parapijų, mokyklų. Yra gana
daug gerai įsigyvenusių įnionininkų.
Pittsburgiečių veikėjų pastangomis įstei
gta šv. Pranciškaus lietuvaičių seserų kon
gregacija, kuri Federacijos kongreso metu
iškilmingai minėjo 10 metų įsteigimo jubilie
jų. Ši kongregacija įnešė naujo gyvumo į pit
tsburgiečių veikimą, jos įtaka jaučiama vi
sose gyvenimo srityse, ji davė daugiau aksti
no veikti tikėjimui ir tautybei. Pranciškietės
ne tik vietos parapijų mokykloje vadovauja,
bet jus ir kitur savo veikimą praplietė.

Nežiūrint to, kad Pittsburgh’d lietuviai
katalikai praeityje yra daug nusipelnę Baž
nyčiai ir mūsų tautai, nežiūrint to, kad jie
ir dabar daug gražių ir naudingi) darbų nu
dirba, plačioji Amerikos visuomenė nedaug
apie tai tegirdi. O juk būt gera, kad visos
mūsų kolonijos žinotų; ką tas mūsų didysis
centras veikia ir iš jo veikimo sau imtų pa
vyzdžių.
Mažai su pittsburgiečiais ryšių teturėjo
me, nedaug apie juos težinojome tik dėl vien
to, kad jie nesiskelbė spaudoje. Nesiskelbė
dėl to, kad neturėjo laikraščio, kuris būtų jų
veikimą sistematingai registravęs.
Šiais sunkiais depresijos laikais, kad ir
dideliam centrui, nelengva būtų įsteigti ir iš
laikyti atskirą savo reikalams laikraštį. Tai
žino laikraštininkai, žinojo ir Pittsburgh’o
veikėjai. Dėl to dienraštis “Draugas” jiems

PROTOKOLAS
A. L. R. K. FEDERACIJOS XXII
KONGRESO

— įvykusio —
1932 m., rugp. 23 ir 24 dd., Pittsburgh, Pa.

Iškilminga pradžia

/
A. L. R. K. Federacijos XXII kon
gresas prasidėjo rugpiūčio 23 d., 10 vai.
ryte, iškilmingomis šv. Mišiomis, šv. Ka
zimiero bažnyčioje, kurios klebonu yra
kun. Magnus Kazėnas, šio kongreso iš- j
kilmių rengimo pirmininkas. Iškilmingas <
mišias laikė kun. Jonas Ambotas, Fede- ;
racijos Dvasios Vadas, kun. A. Baltučiui i
iš Chicagos ir kun. Pr. Jurui iš Lawrence, •
Mass., asistuojant.
Ceremonijų vedėjais '
buvo kun. E. Vasiliauskas iš Donorą, Pa_ ,
ir kun. V. Abromaitis iš Braddock, Pa. •
Šiai iškilmei pritaikintą pamokslą paša- |
kė J. M. pralotas J. Miliauskas iš Duryeo, i
Pa. Pamokslininkas pasidžiaugė, kad A- |
merikos lietuviai katalikai turi stiprią
organizaciją — Federaciją, kuri rūpinasi
katalikiškuoju veikimu. Pamaldose daly
vavo ir J. E. Pittsburgh ’o vyskupas Hugh
Boyle. Jo Ekscelencija pasakė be galo
gražų ir turiningą pamokslą, kuriame
gyrė lietuvių katalikų organizuotąjį vei*
kimą Federacijai vadovaujant, nurodė
kelius, kokiais tas veikimas turi eiti J pa

PASAULINĖ PARODA
CHICAGOJ

I

brėžė reikalą į tą veikimą įtraukti ko
daugiausia pasąulionių žmonių, nes apaš
talavimo darbas tai nėra vien dvasinin
kų darbas. Jį turi dirbti kiekvienas su
sipratęs katalikas, dirbti organizuotai. Jo
Ekscelencija džiaugėsi, kad Amerikos lie
tuviai katalikai turi Federaciją, pareiškė
pasitenkinimo, kad šis kongresas įvyksta
jo valdomos diecezijos ribose ir linkėjo
ko geriausio pasisekimo lietuviams, kata
likams darbuotis tikėjimo ir tautybės iš
laikymo darbe.

jos XXII kongreso, iš kurio visuomenė
laukia daug svarbių darbų.
Į prezidiumą išrenkama: garbės pir
mininkais J. M. praL J. Miliauskas ir kun.
Magnus Kazėnas; pirmininku prof. F. B
Mastas (Mastauskas) iš Chicagos; vice
pirmininkais — kun. Pr. Juras iš Lawrence, Mass. ir A. Tamkevičia iš Pitts
burgh’o; sekretoriais — kun. V. Abromai
tis ir J. Kriščiūnas iš Chicagos.
Į rezoliucijų komisiją išrenkama: L.
Šimutis, kun. dr. J. Navickas ir kun. J.
: Balkūnas. Į sveikinimų komisiją — kun.
I posėdis
M. Kazėnas, kun. J. Misius ir P. Šaltimie
Iš bažnyčios atstovai ir svečiai suėjo
ras.
į gražią ir erdvę šv. Kazimiero parap.
'
Į revizijos komisiją — kun. J. Masalę. Atėjo ir J. E. vyskupas Boyle, 25
čiulionis, kun. ,E. Vasiliauskas ir Mačiukunigų lydimas. Kun. M. Kazėnas prista
laitis.
tė vyskupą pradėti kongresą malda ir pa
Į mandatų komisiją — K. Vaišnora,
laiminimu. Po maldos J. E. vyskupas
J. Grebliūnas ir A. Bacevičius.
Boyle pasakė labai prielankią lietuviams
M. Tumasonienė, P. Blažaitienė ir O.
prakalbą. Vyskupas, išreiškęs apgailesta
Pakrosniūtė prisega atstovams ženklelius.
vimą, kad negali ilgiau pasilikti kongre
šie, atstovai užsiregistravo:
se, išėjo.
'Garbės svečiai: Rt Rev. Bishop H. C. Boyle
Atstovų registracija ir rinkiniai

Paaiškėjus, kad į kongresą neatvyko
Federacijos pirmininkas kun. Jonas Švagždys, jį pavaduoja Leonardas Šimutis, vi
cepirmininkas. Darbai prasideda. Vice
pirmininkas sveikina susirinkusius atsto
vus į svarbų kongresą, džiaugiasi, kad
kongresas yra gausingas ir dėkoja J. E.
vyskupui, vietos dvasininkams ir visiem^
prisidėjusiems prie surengimo Federaci

Ir pralotas J. Miliauskas iŠ Durea, Pa.
Centro Valdybos nariai: Dvasios Vadas kun.
J. Ambotas, vicepirmininkas Leonardas Simutis ir

Kaz. Kruilnakas raitininkas.
ATSTOVAI:
1. Kastas J. Vkišaoraa,
atstovauja LRKSA
254 kuopa, Pittsburgh. Pa2. Petronė Btstaitlenė, atstovauja Moterų Są
jungos 23 kp., Pittsburgh, Pa.
3. Ona Pakrosniūtė, atstovauja Merrtnų Ma
rijos Valkelio draugiją, Pittsburgh, Pa.
4.
Jonas Cubts
6. Simonas Sakalauskas
«. Kun. M. J. Kazėnas, Adetitas S. Mare u -

.

. 7. Antanas Sikorskis, šv. Kazimiero parapiją,
Pittsburgh, Pa.
8. Juzė Klimaitienė iš Šv. Rožančiaus drau
gijos, Pittsburgh, Pa.
9. Jonas Zimnickas iš šv. Pranciškaus Tre
tininkų draugijos, Pittsburgh, Pa.
10. Pranas Žimantis iš šv. Vincento draugi
jos, Pittsburgh, Pa.
11. Benediktas Bernatonis iš Rūtos kliubo,
Pittsburgh, Pa.
>
12. Adomas Jaškunas Iš šird. Jėzaus Vari’o
draugijos, Pittsburgh, Pa.
13. Vladas Cinikas, šv. Kazimiero parapijai
choro, Pittsburhg, Pa.
14. Kazimieras Bačkys,
15. Kun. J. M. Vaišnora, šv. Vincento para
pijos, Pittsburhg, Pa.
16. Kun. Vincas Abromaitis iš šv. Izidoriaus
parapijos, Braddock, Pa.
17. Pranas Pampikas Iš šv. Petro ir Povilo
draugijos. Braddock, Pa.
i
18. Klemensas Sargantis iš SLRKA 105 kp.,
Braddock, Pa.
19. Juozas Bulevlčius iš L, Vyčių 11 kuopos.
Homestead, Pa.
20. Marė Ttlmasonlenė Iš šv. Uršulės draugijos, Homestead, Pa.
21. Antanina Paikevičienė it Moterų Sąjun
gos 34 kuopos, Homestead, Pa.
22. Jonas Gregliunas.
2 3. Emilija Onaitienė.
24. Katrė Bražinsklenė iš Federacijos 6 skr.,

Homestead, Pa.
25. Katrė Milunienė
it Tretininku kuopos,
Homestead, Pa.
26. Mikas Bukauskas lt SLRKA 38 kuopos,
Homestead, Pa.

>.

27. Elena Drembltausklenė lt Garblnltao Victpatles Jėzaus Altoriuje draugijos, Homestead, Pa.
28.
Kun. Vaclovas Sadauskas it Buttler, Pa.
29. Kun. S. J. Cepanonls Ir iv. Petro Ir PovHo
parapijos, Homestead, Pa.
30. Kun. Jonas Misius lt Av. Luko parapijos,
Bentleyville, Pa.
31.
Kun. A. Jurgutis lt tv. Antano parapijos,
Brldgeville, Pa.
38. Kun. E. Paulonls.
34. Kun. J. Balkūnas, Didžiojo New Yorko
apskrities.
85. Juozas B. Tngukevlčius lt SLRKA 158 kp.,
Pittsburgh, Pa.
laa

36. Kun. J. Sltavičius iš SLRKA 27 kuopos,
Minersville, Pa. Ir “Garso” korespondentas.
37. Kun. Pr. M. Juras iš Naujosios Anglijos
Federacijos apskrities.
39. Kun. A. P. Baltutis iš šv. Panos Marijos
Gimimo parapijos, Chicago, III.
40. Antanas Bacevičius iš Bernaičių kolegijos
ir iš Federacijos 2 3 sk., Chicago, Iii.
41. Kun. J. Mačiulionis
42.
Adv. F. Mastauskas iš Federacijos apsk..
Chicago, III.
43. Bronius šaltimieras Iš L, Vyčių 4 kp. ir i
Fed. 15 skyriaus, Chicago, Iii.
44. Kun. Jonas Navickas iš Šv. Marijos ko
legijos, Thompson, Conn.
45. Anastazas Valančius iš Federacijos 12 sk.,
Cicerą, III.
46. Kun. Valančius it Vyčių Centro, Chicago.
51.
Kastas Stravinskas iš šv. Kazimiero pa
rapijos. Pittsburgh, Pa.

-

52. Kun. Ernestas Vasiliauskas iš Šv. Juoza
po parapijos. Donorą, Pa.
53. Kun. Urbonas iš Dubois, Pa.
54. Kun. Juozas V. Skripkus Iš šv. Pranciš
kaus vienuolyno, Pittsburgh, Pa.
55. Kun. S. Struckus ii Eanon, Pa.
56. J. Kriščiūnas, Fed. apskr., ' Chicago, Iii.
57. L. šimutis, dienraščio “Draugo”, Chicago.
58. Kun. J. Ambotas, Hartford, Conn.
59. K. Kruštnskas, Fed. aps., Brooklyn, N. Y.
60. Emilija Onaitienė,* Homestead, Pa.
82. Kun. Pr. Vaitukaitis, Fed. sk.. Chicago.
63. M. Člžausklenė, Mot. Są-gos centro pirm.
64. Kun. J. Cižauskas, šv. Jurgio parapijos.
Detroit, Mieli.
<5. Jonas Cižauskas, Detroit, Mich.
66.
Kun. Plkutis.
Dalyvavo daug svečių, kurių tarpi' buvo ir I*
Vyčių Centro valdybos nariai: A. Lapinskas, pirm.
ir "Vyties" red., Manstavičius. rašt., Ališauskaitė,
itd., B. ir A. Paliullonytė iš Chicagos ir visa eilė
kibų.

įtrinkus prezidiumą, sekretorljntą ir kąsnis! Jos,
suregistravus atstovus, pakviestas Federacijos dva
sios vadas kun. J. Ambotas pakalbėti. Oerb. dva
sios vadas nuoširdžiai sveikina kongresą ir linkt
Jam geriausio pasisekimo.
Posėdis uždaromas Ir skelbiama pertrauka pie
tums iki 2 vai.

(Bus daugiau)

Ketvirtadienis, rūgs. 1 d., 1932
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muz. V. X. Medonis padaina kun. J. Ambotas. Gale kalbė nelis atvežtas iš Šilavos, ste vime bus kas nors nepaprasto, ■ Wrights Way, S. &
jo j. E. vyskupas Boyle. Jis buklingos vietos Lietuvoje. todėl reikės ir man ten būt. Iburgh, Pa.
vo gražių dainelių.
Ir sis vakarėlis paliko ma džiaugiasi šiuo įvykiu, džiau Grotto ir visos kapinės gra X Jei kas nori susipažinti ■ Albinas Ocaitis, 111 East
giasi, kad lietuviar katalikai žiai ir tvarkingai ištaisytos.
su šv. Vincento parapijos vei- 5th Avė., Homestead, Pa.
lonių atsiminimų.
Antanas Andrulionis, P. 0
organizuotai dirba katalikiš Slugrįžę iš kapinių, atstovai kimu West End, kur klebuKOSTANTAS J. V AIŠNORAS, vedėjas
Dievo Apvaizdos kalne
kos
akcijos
darbų,
dėkoja
ųž
atsisveikino ir išsiskirstė kieki“1'14 «erK 1tun- J' M V“'s’ Box 717' Bentleyville, Pa.
1921 Carson Street, *8. S. Pittsburgh, Pa.
A. L. R. K. Federacijos 22
teikiamų, paramų šv. Pranciš vienas savo namų link, išsi- i norą, lai nuvažiuoja ketvirtaMr. Lekavičius, 511 Hamil•Telephone Hendock 2204
kongreso iškilmės buvo sude-!
kaus Seserų vienuolijai, kuri veždami daug malonių atsimi- dienių vakarais į jų svetainę, ton Avė., Duųuesne, Pa.
rintos su Šv. Pranciškaus se
------------- -dirba kilnų Švietimo ir auklė-!nilnlJ ir dfkingi pittgburgie Ten ne tik galės pasišokti, bet
Villagers), statė scenoje ope
Pittsburgho ir apylinkės
serų kongregacijos 10 meili ..
, .
...
,
,
. - —--------- «=■-“ “k
, Manu, už malon, priėminu), ir įšlošt kortomis gautus iš NAUJAS KUNIGŲ SEMI
retę “Sylvių.” Veikiantieji as sukakties pat,nuėji,„o iškilmū-1
lietuvių dėmesiui
1 lietuvių tarpe, bet ir kitose vaišingumų ir pasiryžimų vė pat Paryžiaus “prizus.” ToNARUOS REKTORIUS
menys buvo šie: Bertramas (riiis. Visų kongreso 3-čiųdieną
dėl,
naudokimės ta proga.
atstovai
praleido
“
Dievo
Ap.
1
V
7
skup
"
n
"°-1
įeiti
į
bendrų
Amerikos
lieSu šiuo dienraščio “Drau Lacey, dvaro poetas — A. O
Rep.
Metropolijos kunigų semi
K^‘ituvių katalikiškų ir tautiškų
go” numeru pradedam išleisti'naitis; Kunigaikštis Tobby- vaizdos kalne” (tno vardu y.,Mrdzlos
J. X
, ,
A .
zenas praneša, kad J. E. vysk. .k.;;,
narijos rektorium paskirtas
Pittsburgho žinių skyrių. Ka- tum, garbingas vyras —- S. ra pavadintas kalnas, ant ku- _
, „
. „ ,
.. ,
i autųjų.
Boyle uzgyre Federacijos kon-1
PITTSBURGHO ŽINIŲ ” prof. kan. Pr. Penkauskas, li
L. S.
dangi man ši sunki našta vi a'Sakalauskas; Vincas, kaimie- rio pastatytas šv. Pranciškaus stitucijų ir po ja pasirašė. VyKORESPONDENTAI
gi tol ėjęs vicerektoriaus pa
pavesta — redaguoti Pittsbur-, tis — V. Cinikas; Sylvia, dva- Sesenj
vienuolynas).
.
.
! skupui keliamos ovacijos, šaureigas, o vicerektorium —
PARAPIJOS PIKNIKAS
glio ir jos apylinkės žinias, to-! ro ponia — M. Katela; Elzė,
Vincas Kapučinskas, 1925 kan. St. Jokūbauskas.
galinu “valio.”
dėl apsiėmiau šį kilnų ir šven- i kaimo mergaitė — J. Plukiū- d., kongreso atstovai susirin
Tuo baigėsi iškilmingieji
Homestead, Pa. — Paskutitų darbų dirbti, tikėdamas ga- tė; Arabeia, kunigaikščio dva- ko prie šv. Kazimiero mokyk
pietūs
ir
programas.
Kongre
i„
is
Sv. Petr0 ir Povilo para
55
uti nuo visų kooperacijos. Tikjro ponia — M. Kohout; Ara- los, iš kur gerieji pittsburgie-!
so atstovai, padėkoję seserims pijos išvažiavimas buvo sek Gerbiami “Pittsburgho Žinių
tai su jūsų pagalba galėsiu (minta, Arabelės sesuo — B. čiai juos nuvežė į šv. Pranciš-'
Skaitytojai!
už malonų priėmimų, in cor- madienį, rugp. 28 d., Smitli
sykį į savaitę dienrašty “ Dra- Smyden; Polo, Elzės drauge kaus vienuolynų. Kelionė įvai- (
pore eina į šv. Kazimiero par. darže. Nors diena pasitaikė
Remkite tik tuos biznierius, kurie garsinasi Pittsburgho ži
uge” pripildyti nors vieną — E. Tamkevičiūtė; Molė — ri ir įdomi. Visur kalnai ir
niose,
nes jų lėšomis yra palaikomas Pittsburgho žinių pus
kapines aplankyti Federacijos vėsi ir retkarčiais linojo, liet
puslapį Pittsburgho žiniomis į S. Mickevičiūtė; Dole — Z. kalneliai. Po 15 minutų važialapis. Jie remia katalikiškų spaudų.
pionierių.
publikos privažiavo ne tik iš
ir tjuo būdu mes pastosime ke -j Sabaitienė; Kaulas, kerdžiais j vimo jau buvome “Apvaizdos
Homesteado, o ir iš visų Pitts
Kapinių atlankymas
lių kreivųjai spaudai, kuri!— A. Mickevičius,
kalne.” Susirinkę daug-žmo
šiais laikais net yra per daug Be šių veikiančių asmenų nių. Seserų būriai išsirikiavę Šv. Kazimiero par. kapinės burgh’o kraštų. Pilnas daržas
prasiplatinus; taip pat pasiro- dalyvavo choras ir gausinga laukia aukšto svečio J. E. vys yra visai netoli sv. Pranciš buvo žmonių.
dysime pasauliui, kad ir mes; orkestrą.
kupo Hugh Boyle. Atvyksta kaus vienuolyno, ant aukšto Orkestrui griežiant, jauni 2100 CARSON ST., S. SIDE
401 E. 5th AVENUE
pitfsburgiečiai dar gyvename Vaidinimas ir dainavimas, jr vyskupas ir. su procesija, kalno. Ten yra palaidoti Pitts mas šoko iki vėlam vakarui
Pittsburgh, Pa.
Homestead, Pa.
ir nesame per daug atsilikę orkestrai pritariant, muz. V gausingam kunigų būriui ly burgh’o lietuvių žymūs vėikė- lietuviškus ir amerikoniškus
ir švariausia valgo
Medoniui vadovaujant, išėjo dint, iŠ vienuolyno eina į nau- jai: kun. J. Sutkaitis, kun. Tg. šokius. Gi senesnioji karta žai mųDidžiausia
nuo kitų lietuvių kolonijų.
daiktų krautuvė tarp Pitts
Užlaikau pirmos klesos valgo
gerai. Visi savo roles mokėjo Į jai pastatytų laikinųjų koply- Abromaitis, J. Milius, B. Vaiš dė ir gėrėjosi daržo ir gamtos burgho Ir apylinkės lietuvių.
mų daiktų krautuvę ir parduodu
Keliolikų metų atgal buvouž žemiausias kainas.
me sumanų leisti savo savai- i “ > tink4mai
J>» l^ų. Prasideda jos šventinimo nora ir kiti. .......
„ Fe- gražybėmis.
Išmėginkite, o visada sugrįšite
Jie visi .buvo
atgal.
Malonus patarnavimas
tinį laikraštį “ Pittsburgh’o kų butų galima prikisti, tai apėigos. Po to šv. Mišios, ku- j aeracijos veikėjai ir sv. Pran- Piknike buvo matyt daug
žodžių vertiniui.
rias laiko kun. Jonas Amho-1 ciškaus vienuolijos žymūs ge Pittsburgh’o biznierių, k. a.:
Žinias,” bet tikslo neatsiekė
Kai kuriose veikalo vietose tas, Federacijos dvasios va radariai. Dėl to kun. M. Ka- Jonas Jeznis su šeima, Petrus
me. Todėl, palaikydami dien
kalba nėjo sklandžiai. Bet čia das, kun. Pr. Jurui ir kun. J. zėno sumanymu, kongreso at- j Pivarūnas su šeima, S. Simprašty “Drauge” puslapį, gal
*
ne vedėjo ir ne aktorių kaltė. Balkūnui vadovaujant. Cere stovai ir svečiai aplankė jų1 navičius su šeima, K. J. Vaišlabiau įvertinsime reikalų ka
Žmonių šį veikalų pamatyti monijas tvarko kun. E. Vasi kapus, pasimeldė. Pamaldoms! norą su šeima, Adomas Mar- 2331 CARSON ST., S. SIDE
1601 McCLURE AVENUE
talikiškosios' spaudos. Todėl,
atėjo daug. Publikoje matėsi liauskas ir kun. V. Abromai vadovavo kun. S. Cepanonis, culaitis su šeima, Jonas čiubrangūs broliai, griebkimės!
Homestead, Pa.
daug kunigų, veikėjų, kongre tis. Patarnauja kun. P. Česna šv. Petro ir Povilo par. kle bis su šeima ir desėtkai kitų.
Pittsburgh, Pa.
darbo. Ypatingai jus, dvasišso atstovų.
ir kun. K. Paulonis. Turinin bonas. Prabilo į susirinkusius į Matyt, gerb. kun. S. J. Čepą
Užlaikau pirmos klesos valgo
kija, nuoširdžiai prašau paro
Užlaikoma pirmos rųšies valgo
mų daiktų krautuvę.
prie
aukščiau
paminėtų
kapųlnonio
malonumas
moka
pittsmų daiktų krautuvė.
dyti pritarimų šiame svarbiam Šis vakaras buvo visais žvil gų pamokslų pasakė kun. dr.
IŠMĖGINKITE. O NESIGAI
Jonas
Navickas,
šv.
Marijos
i
kun
M.
Kazėnas,
kun.
J.
Amj
borgiečius
pritraukt
prie
saLietuvlSkas patarnavimas.
darbe.
gsniais pasekmingas.
LĖSITE
'
kolegijos
direktorius.
Laike
!
botas
ir
L.
Šimutis.
jvęs,
nes
tų
dienų
Pittsburgho
Vakarienė
Žinoma, mes nepatenkinsiApart gausingo būrio susi-1 buvo du piknikai,
me dienraščio “Draugo” vien Antrųjam kongreso vakare, mišių giedojo trijo — kun. J.
rinkusių
žmonių, į kapines at-j
Rep.
tik su žiniomis. Reikia gauti rugpiūčio 24 d., toj pačioj sa- i Bizauskas, ponia M. Cižausvyko ir šie kunigai: V. Abro-;
ir skelbimų, kas apsimokėtų lėj buvo vakarienė, kurių su-. k^en®. muz- J- čižauskas. Po
ŠIS-—TAS
B°yle P®45®- maitis, S. Čepanonis, J. Skrip-!
dienraščiui už pavedimų mu ruošė Šv. Kazimiero parapijos!mišh* J- K
GROCERY STORE AND MEAT
401 STADIUM ST., W. E.
kus,
M.
Urbonas,
P.
Juras,
J.
MARKET
ms šio puslapio. Todėl, jus, darbščios moterys ir mergai- jkė Sražl> Pamokslų, išreikšdaBalkūnas,
J.
Sitavičius,
J.
Am
XKaip
girdėt,
Šv.
Kazimie

Pittsburgh, Pa.
gerb. biznieriai, garsinkite sa tės. Atsilankiusieji buvo pa- mas P*dėk4 lietuvių visuome
305 HAMILTON AVENUE
ro
parapijos
komitetas
sykiu
nei
už
Praneiškiečių
rėmimų,
botas,
J.
Navickas,
K.
Paulo
vo biznį Pittsburg’ho žinių tenkinti ir vakariene ir pro
I)uquesne, Pa.
Užlaikoma pirmos klesos valdo
nis, J. Mačiulionis, A. Valan-^su didž. gerb. klebonu kun. M.
puslapy. Tas jūsų pasiskelbi - grama, kuriai vadovavo pats pabrėžė apie Praneiškiečių da
mų daiktų krautuvė.
čius.
Kazėnu uoliai ruošiasi prie paParduodu geriausius
valgomusmas, esu tikras, atneš jums gerb. klebonas kun. M. Kazė rbo svarbų ir tinkamą prie to
Malonus patarnavimas
produktus. Pabandykite, o visada
Kun. Kazėnas kapinėse sa skutimo parapijos pikniko,
visiems
sugrįšite.
didelę naudų jūsų bizny, o ki nas, kuris sveikais juokeliais darbo prisirengimų.
vo
rankomis
turi
pastatęs
Šv.
Adomo
sode
per
Labor
Day,
Išėjus iš koplyčios, Federa
ta, paremsite katalikiškųjų linksmino publikų. Kalbėjo L.
cijos
kongreso atstovai nusi Panelės Liurde grotto. Ten į- rūgs. 5 dienų.
spaudų.
į
Šimutis, “Draugo” redakto
rius, kuris vaizdžiais pavyz fotografuoja drauge su vys taisytas šaltinėlis. Yra akme- i Girdėt, kad šiame išvažiaK. J. Vaišnoras,
VAIŠNORŲ BROLIAI
generalinis agentas, džiais įrodė lietuviams katali kupu.
/
1514 Carson Street, South Side
Iškilmingi pietūs
1921 Carson St., S. S. Pitts kams vienybės reikalingumų,
VIENATINĖ LIETUVIŠKA VYRŲ IR VAIKŲ
__________
džiaugėsi, kad šis Federacijos
burgh, Pa.
Po koplyčios šventinimo iš
,
DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ PITTSBURGHE.
kongresas įvyksta Pittsbur kilmių ir šv. Mišių, atstovai BALSAS BALANDĖLES- juodais odos aptaisais (labai pa
naši į Ramybė Jums), paauksotais lapų kraštais kaina $2.50
A. L. R.
FEDERACIJOS gh’e, kurio veikėjai praeityje ir svečiai suėjo į gražiai išpuo
Čionai parsiduoda drabužiai daug geresni ir už
, \
pigesnę prekę negu kitur.
22 KONGRESO IŠKILMĖS taip žymiai yra prisidėję prie štų kambarį, kuriame buvo JĖZUS MANO PAGBLBA, dideliomis raidėmis (literiomis)
išauginimo ir stiprinimo
Fe I p<x±
juodais aptaisais, paauksotais lapų kraštais, kaina $2.50
MANDAGUS PATARNAVIMAS
*
uvou piciua.
vauĮtt ir
u
paruošti
pietūs. uaiy
Dalyvauja
Gerb. kun. M. Kazėnas, Šv. deracijos ir kad pittsburgie- j E vyskupas Boyle. Viskas PULKIM ANT KELIŲ, juodais drobės pt. geltonais lapų
kraštais, kaina .............. ....................... . ......................... $1.50
Kazimiero par. klebonas da čiai ir vėl įeina į bendrų Ame priruošta gražiai, iškilmingai,
rikos
lietuvių
katalikų
veiki

ug dirbo Federacijos kongre
su nepaprastu skoniu. Prasi MALDŲ RINKINĖLIS, juodais labai gerais odos aptaisais
mų.
K.
Krušinskas,
ilgus
me

K. J. VAIŠNORA
(nedidelė knygelė), paauksotais lapų kraštais kaina $1.50
so surengimui. Prie to darbo
deda programas. Pačios sesu
dėjosi ir kitų parapijų kuni tus buvęs Federacijos sekre tės jausmingomis kalbomis MALDŲ RINKINĖLIS, juodais aptaisais, paauksotais la
REAL ESTATE
torium
ir
vienas
žymiausias
gai klebonai. Daug prisidėjo
sveikino Federacijos kongre pų kraštais, kaina ............................................................. 75c.
1921 Carson Street, S. S. Pittsburgh
ir LRKSA apskritys su jo pir- Amerikos lietuvių veikėjas, so atstovus, garbingąjį svetį MALDŲ RINKINĖLIS, baltais aptaisais, gražios išvaizdos,
Perka—parduoda namus ir ūkės. Apdraudžij
mininmu A. Tamkevičia prie pasakė turiningų kalbų, pri — vyskupą ir visus savo gera su sagutėmis, kaina ............................................. . $1.75
nuo ugnies, taipgi gyvastį prie Life insuri
šakyje. Kongreso rengimo ko mindamas Federacijos praei darius. Seserų/ choras gieda MALDŲ RINKINĖLIS, baltais aptaisais, kaina .......... $L50
duoda laivakortes. Sutaiso visokius dokui
mitetas iš $avo pusės viską ties veikimų, lietuvių katali savo vienuolijos giesmę, ku MALDŲ KNYGELĖ,*juodais odos aptaisais, kaina .. $1.25
NOTARY PUBLIC.
padarė, kad kongresas pavyk kų nuopelnus Lietuvai ir stip riai gražius žodžius parašė po MALDŲ KNYGELĖ, juodais, kietais aptaisais, kaina 50c
tų. Ir pavyko. Kongreso da riai pabrėžė Federacijos svar etas Jonas Rinitas (kun. K. AUKSO ALTORIUS,, juodais minkštais aptaisais, mažo for
lyviai u-l to išreiškė savo nuo bų. Adv. P. Daužvardis, Lie Urbonavičius), o muzikų kom mato paauksotais lapų kraštais, kaina ...................... $1.25
tuvos vice konsulas New Yor- pozitorius J. Žilevičius. Gieda KANT1ČK0S, juod. apt Tilžės spauda ......................... $1.75
širdžių padėkų.
K. J. STRAVINSKAS
Daug darbo įdėjo progra- ke, stipriais argumentais kal taip gražiai, kad daugelio a- MELSKIMĖS, juodais odos apt. (nedidelė) paauk, lapų $1.75
1814 Carson Street, S. S.
VIENATINĖ LIETUVIŠKA ČEVERYKŲ
mo surengime muz. V. X. Me bėjo apie lietuvių vienybę. kyse ašaros pasirodo. Grojo MAŽAS AUKSO ALTORIUS, juodais drobis aptaisais
KRAUTUVĖ
PITTSBURGHE.
(Tilžės), kaina ................................................................. $150
donis, Šv. Kazimiero parapi Prof. F. B. Mastas, naujai iš- sesen! 8maikŲ kTartetas Gra.
Čia galima įgyti geriausius čeverykus už pigiausių prekę.
jos vargonininkas. Kongresų rinktas Federacijos pirminin žiai, harmoningai. Viena iš AUKSO ALTORIUS, nedidelio formato juod. apt.......... 75c.
kas,
savo
ilgoje
kalboje
nu

Perkant prie kožnos poros nemažiau kaip už $1.50 yra
pradedant, bažnyčioje gražiai
seselių (nesužinojau vardo) ŠVENTO PRANCIŠKAUS DVASIA, didesnio formato,
duodama gražus pencil box.
giedojo jo išmokintas ir jo ve rodė katalikiškos ir tautiškos grojo smuiką solo. Tikras ta juod. stipriais apt., paauksotais lapų kraštais.......... $3.00
damas vyrų choras (Pittsbur akcijos reikšmę, ragino visie lentas! Solo ir duetų dainavo ŠVENTO PRANCIŠKAUS DVASIA, rand kraštais $2.25
ANIOLAS SARGAS, juod. odos apt., labai gražios, nedide
gh’o diecezijoj bažnyčiose te ms susipratusiems lietuviams Čižauskai.
spiestis
po
A.
L.
R.
K.
Fede

lės knygelės, kaina ......................................................... $1.50
A. L. WE N S LOVAS
Programų tvarkė kun. M.
gali giedoti tik vyrų chorai).
racijos vėliava.
Viršminėtų
maldaknygių
turime
ne
po
daug,
tad
su
už

Kazėnas. Jis pristatė ir kelis
Operetė “Sylvia.”, Pirma
GRABORIUS
me kongreso vakare, rugpiū Visos kalbos buvo turinin kalbėtojus savo įspūdžius šių sakymų pasiskubinkite, kad jūsų draugai-ės prieš Šventės
2128 Carson Street, South Side
čio 23 d., parapijos salėj, muz. gos ir sukėlė daug gražaus iškilmių papasakoti. Kalbėjo galėtų gauti, nuo jūsų kaipo dovanų.
Vienatinis Lietuvis Graborius Pitt^burffhe.
adv. P. Daužvardis, prof. F.
V. Medonio vadovaujamas cho entuziazmo. •>
Parūpiname automobilius veselijoms ir krikštynoms.
ras, pasivadinęs savę “Lietu Tarp kalbų ponia Medonie- B. Mastas, L. Šimutis, kun. J.
1834
SOUTH
OAKLEY
AVENUE,
OHIOAOO,
ILL
vos kaimiečiai” (Lithuanian nė gražiai grojo smuiką, c (Mačiulionis, kun. Pr. Juras ir

PinSBURGH’O tIETUVIŲ ŽINIOS

)
<
1
1

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIŲ MALDAKNYGIŲ

I.

“DRAUGAS” PUBUSHING COMPANY

■■

ST. SIMON AVIČIUS

JONAS PUSKUNIGIS

JONAS ČUBIS

JONAS GREBUUNAS

ADOLFAS PALECKIS

EFON KUNDROTAS

s

DRAUGAS
Kflviitiuliim
d., 1932
čia rugsėjo 2 d. skris į Wilkes- }M»rintendent U. S. Fuel Co., ngreso dalyviais, bet dar buvo' kuklūs, kadi galėtų patys savo Malėtų “Pavasario” kuopa
Barre, Pa. Rugsėjo 4 d. daly-1 miesto majoras ir kiti
Ixjurdes Šv. Marijos Apsireiš-1 darbais girtis.
ir rajonas turėjo daug vadų.
vaus Lietuvių Aviacijos šven-j Išleistuvės. Rugp. 29 d. vie-i kinių vietoje, atlankė Romos! o
Pirmininkavo šie: kun. N. Švoings.

ARTISTE

DAINININKĖ
J’"*

... .
.
•
o
i
loje, kuri rengiama Scranton,
i ,,
i
,1a. Rugsėjo 11 d. dalyvaus
| Lietuvių Aviacijos šventoje
i l’biladelpliijoje, Pa., o rugsė-'

..
......
, . .
.
Pernai Malėtų kuopos veik
tinė Vyčių kuopa surengė iš-1 kataklimbas, apaštalų karstus,
a >
•
• ,
.
.
”
*i nan l.)i buvo rajono ir kuokistuvnj vakarėlį A. Stulgai, ikolozejų ir kitas pirmųjų ka-!pOs valdybų narė, 1h> to vie
kuris per du metu čia vargo-1 tuliku kr
ra uju pašvęstas vie-■ tos Angelo Sargo vaikų kuo
nininkavo. L. Vyžių 85 kp. ;(us
: pelės vadė) p-lė Jadvyga Da

jo 24 ir 25 dd. bus New Yorke
ir Brooklyne. Drauge su jais
vyksta drųsuolis čikagietis
jaunuolis Juozas Bolis, kinis
i ugp. 7 <1. pirmų kartų savo
I gyvenime šoko iš lėktuvo su
parašiutu. (Kadangi jų lėktųvo kabina yra erdva, tad nomintieji gali skristi drauge su

pirni. J. Vendelsko vardu, įtei j
______
kė gražių dovanėlę. Vakarėlis :
pvie skanumynų ir smagios I
muzikos praleistas smagiai.'
Gaila buvo jaunimui skirtis su
p. Stulga, bet sykiu ir links-! (“Draugo” korespondentas)
,ua> neK p. Stulga ketina siek-1 >, v . ,?T , , ,1T
.
.
tį aukštesnio mokslo. Geriau- L
, .
.
”°8
sį0 pasisekimo linki jam Liet. ' <>,S np,C 1 a<‘tų Pavasan,H

. ,

.

......

gžlys-Milžinas, kun. J. Vilutis, kun. J. Mikučionis, kun.
•'k‘ Rimonis ir kun. I. Bak*y8‘ V’si jie la,,ai
Įrnlytė įstojo į šv. Kryžiaus !va<lovavo- Dabar pirmini.,kau! Seserų vienuolynų Anykščiuo- Ja kun*
^°velskis, taip gi

LIETUVOJE

i-i-i

įse. Ji tesukuko vos 17 metų Į111'jaunimų.

Įamžiaus. Pasižymėjo kuklumu, | Ligi šiol Malėtų pavasari1 dorumu, nuolankumu, pumai-minkai suruošė visų eilę vakaiiluinu — veikiausiomis savy- , lėlių, gegužinių bei šiaip pa
liomis vienuolyne. Tepadeda silinksminimų. Visi jie baigėijai Dievas jos pasirinktame si labai gražiai: jaunimas lai
..........
kelyj, gi mes pasilikę pašau- ku išsiskirstydavo,
pikus niekas nieko nerašo, tapraž
asonie los ir visų
(i«ui jie nėra taip išnykę, kaip kitų vienuolių melstis už mus, SULIESĖJO 10-ČIA SVARŲ

i jais iš Cbicagos).
' Vyčių 85 kuopa!
1 Anksčiau minėtose kolonijoj
_ _ _____ l x__ ,
.

I

Priimtuvės, pagerbtuvės ir

se susidarė vietiniai to skndi1 ®
gal kai kas manytų. Mat, rei-įkad ir mums padėtų Viešpats'
PER SAVAITĘ
išleistuvės
lito rėmėjų komitetai,
kurie
Bugp. 31 d. parapija suren- k‘“ 1>‘",akyti’ iie Y™ P™laug : pasiekti ramybės uosti,
Mis. Betty Luedere iš Dayton ra
išo: Aš vartoju Kruschen suliesėjimui
J rengia Lietuvių Aviacijos švei— per vieną savaitę aš suliesėjau
gė didelę puotų tikslu priimti
dešimčia svarų, todėl nerandu žodžių
lutes. Atrodo, kad visur šie j
i išgirti tų vaisią.
kun. J.
■ musų lakūnai — pasiryžėliai j
.
Kad suliesėti
lengvai, saugiai ir
!,
v .
... ,.
- Paukštį, pagerbti buv. kleboneavojingai imk pusę Kruschen pusę
bus gražiai sutikti su pritari-1
” 1 ®
arbatinio šaukštuko su karštu van
Malonu Mums Pranešti, kad
nų kun. L. Brigmanų ir išleis
deniu prieš pusryčius. Tai saugus bū
mu ir susilauks vertingos pa
das pašalinti nedailią išvaizdų.
|
ti- varg. A. Stulgų. Plačiau agaliais bei paramos savo drą
Butelis, kurio užtenka keturiems
savaitėms,
visai
pigiai
teatseina.
pie tai kitų sykį.
siam ir pavojingam žygiui.
Gauk aptiekoj. Jei nuo pirmo bute
lio nenuliesėsi, tai gausi pinigus at
Taip ir turi būti. Visa Ame- į
a—vii ir šokiai
gal.
likos lietuvių visuomenė be i Rūgs- d d., Moterų Sųjungos
Bet
žiūrėk, kad butų Kruschen
druska — pamėgdžiojimų yra daug
kuris pirmiaus darbavosi su Central Mnnufaeturing
tikybinių ir politinių įsitikinikP- rengia juokų vakarų,
ir tuii saugotis.
District
Banką,
dabar
darbuojasi
su
mų skirtumo turi rodyti vie- parapijos salėje.
Programas
ningų savo nusistatymų ir nuojKUS^®® *s trumpo farso “Lai-

STANLEY SHIMKUS

j
į

f?'■'
fe "
L,

širdų pritarimų nors bendrie- l ^ybos.” Loš: Švanas J. Kar-j
ms tautos reikalams, ypač ka- I)ntė, Švanienė
k. Mostei-1
ka yra geriausių progų šutei-1k^en^’ JU duktė — F. Karpiu-!
kti mūsų tautai didelę garbę !
gydytojas — O Armonienė, į
už tos tautos sūnų žygius. Vi rtu nepažįstami — M. Čerbau- į
sos tautos nuolat ir atkakliai skienė ir U. Karpienė. T-aip'
pat pirmų sykį dainuos Mote-!
stengiasi garsėti savo žygdar
biais ir nuopelnais.
Ir mes, rų Sųjungos choras.
Bus daugiau įvairumų. Lo
lietuviai, neatsilikime nuo tokių siekimų, nors ir maža tau-! Šimas prasidės 7:30 vai. vak.
ta esame. O jūs, visų koloni Įžanga vyrams ir moterims
jų tautiečiai, prisidėkite prie 15c., vaikams 10c. Po progra- j

EMILIJA MICKUNAITĖ
Girdime, kad Emilija Mickunaitė, Pliiladelpliijos
lakštingala, jau sugrįžo iš Europos, kur per septynerius
metus lavino Dievo jai duotų neapsakomai malonų bal
sų. Daugelį kartų/Amerikos lietuviai turėjo progos iš
girsti Emilijų dainuojant pirma negu jinai išvyko Itali
jon pasimokyti Romoje dainavimo. Tad sulaukę jų svei
kų sugrįžtant po 7 metų uolaus darbo, ruošįinosi prie sa
vo profesijos — dainavimo, tikimės, kad Emilijos dainos
mums dar labiau patiks.
Eriiilija Mickunaitė yra baigusi šv. Kazimiero para
pijinę mokykla, Pbiladelpliia, Pa. Šiame mieste jinai gy
vena su savo tėveliais, broliais ir sesutėmis. Pirmu syk
man teka išgirsti Emilijų dainuojant, tai buvo Arkivys
kupo Matulevičiaus sutiktuvių bankete, New York, 1925
m. Čia jos danavime pastebėjau talentų gabios artistės.
Romoje teko Emilijų išgirsti dainuojant po vieno meto
ruošimosi ir iš tikro jos progresas dainavime buvo jau
tada labai žymus. Tkiuosi, kad dabar po 7 metų lavini
mosi Emilija savo profesijoje bus mums amerikiečiams
antra Pocienė. Lauksime tos progos, kada galėsime iš
girsti Emilijų dainuojant.
Linkime Emilijai pasisekimo jos gražioje profesijoje, kad jinai būtų sveika, linksma ir mums ilgai, ilgai
daineles dainuotų.
Elena

to ir suteikite galimumų tiems 1110 bus šokiai.
mūsų lakūnams nuskristi ne į
kokių ten artimųjų Angliju ar
Prancūzijų, bet tiesiai į Lie
tuvą.

P. Jurgėla

WESTVILLE, ILL.
Citizen kliubo išvažiavimas
Rugp. 28 d., ŠŠ. Petro ir
Povilo parapijos Citizen kliubas turėjo smagi) išvažiavimų
į “Lete’s Grove” (gražiausia
Į vieta šioj apylinkėj),
Vienas iš įdomiausių tos die
nos įvairumų buvo “barbecued” avis, kurių pats savinini kas aukojo. Išvažiavime daly
vavo daug ir svečių: Mr. ir
^£rs ]>aVe Rock, general su-

ta mėgiami

MŪSŲ LAKŪNAI APLAN^j^. . . .
KYS RYTINES KOLONIJAS dytus iškilus aukštai į padgn-j
ges.

Kaip esama girdėk, pri«
Kpt I>ariUS g""na <laUgc!!
sdami iŠ Amerikos į l.ie- lal5k,l ir
atsilankyt,

mūsų lakūnai kap.
i'airiose kolonijose šios vasaGirėnas žadėjo aplan-i™8 P^Koje. Jis,su savo
durias didesnes Amelak- Glrtnu 1>'žosl tail) kolonijas tuo
ir, štai, rngpiūčio 31
u, kuriuo jie skris ?'• > 1,'kt"vn iSakris iS Clli‘

Ė

čeikia visuomenės
yya susidaręs to skridi
nio rėmėjų komitetus ir to
skridimo fondo globėjai. Su
dideliu pasisekimu buvo sure
ngta Lietuvių Aviacijos Die
na Chicagoje ir Kenoshojc.
Visur lietuvių visuomenė reiš
kė savo nuoširdų pritarimų
tam žygiui, kuris tiek garbės
it naudingo populiarumo su
teiktų mūsų tautai, o ypač Ainerikos lietuviams. Taigi, a-

15

Dainos

prieš Labor Day rengia “DAINOS ŠVENTĘ”
Vieta vadinasi “Central Park” IIighway 15. (Tarp
Kenosha, Wis. ir Racine, Wis.).
Kalvaičio,

Wisoonsln’o Senatoriaus, Gubernatoriaus
RENGIMO KOMITETAI

TITUS - PEARLS
pagelbėti milijonams žmonių, kurie yra praradę arba pradeda
prarasti gyvingą fizinę jėgų. 35 np praktikavimo ir tyrinėjimo
taip pat parode, kad šitokia silpnėjimas yra priežastis daugelio
kitų bėdų: Didi kraujo priespauda, užkietėjimas arterijų, fizinis
iruvargimas darbe, galvos svaiglnimas, slogiuimas, ncurastlienija,
ir taip toliau.
Visas šitas bėdas galima prašalinti su Titus—1‘earls. Dau
guma gydymų buvo įvykinta per Dr. Hirschfeld, Berlyno Insti
tute.
D. S. (Valstybės Oficialas; 60 m. vedęs) skundėsi fiziniu nuo
vargiu. svaiginitnu ir drebėjimu. Lengvai pabadavo. Minties ga
lybė nerangi ir silpnai veikianti. Trukumas fizinėj jėgoj per 5
metus. Didi kraujo priespauda. Duotas 2 Titus—I’earls 3 kartus
dienoje. 2 savaitės vėliau medikalis raportas buvo šitoks:— Abelnai sveikesnis, daugiau spėkos, svaiglnimas sumažintas ir jėga
grąžinama. Gydymas nepaliautas, po 2 savaičių L. S. raportų ši
tokį išdavė: nuovargis ir pailsimas dingo, kraujo priespauda su' mažėjo Ir 00-tose metuose atgavo fizinę jėgų ir vyriškumų, kurį
turėjęs pradžioj gyveninio.
Pradek atgauti jaunystę dabar. Šiandien, l'o 2 savaičių jausi
naujų vyriškumą savyje. Prisiųsk $5.00 (cash registered arba ar
ba money-order) už 2 savaičių gydymą.

Gentlenien;

I’lease

to

forvvard

Boxes Titus-I’earls, for whi«h

I

the

follovving address...........

enclose $...............................
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A^T TVCV AvkitJ
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k
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teikia
barberiškų
patogumą

*
My

fVLLY’S UNCLE

vo tautiečių maloniai priimti,

L

Dr. Magnus Hirschfeld, gerai žinomas Sexalogijos autorite
tas ir Direktorius Institute £or Sexual Science of Berlin, Germa
ny sutverė

Be dainų, žaislų Ir fiokįų bus prakalbos, būtent: Lietuvos kon
A.

%

|f/*BAKINC

Jaunystės Stiprybė

SEKMADIENĮ, RUGSĖJO-SEPTEMBER 4, 1932 M.,

p.

TEKTURE

m your cakef.
THEDOUBLE TESTED
DOUBLE ACTING

TELTOMA IštPDRT & EXPOKT SERVICE CO., DPT. »3»«
211 Eoiirtli Avenue, New York City, N. Y.

IVisconsin’o ir Waukegan’o parapijų chorai

sulo,
kitų.

Be operacijos, be įšvirkštimų. Be
priversto poilsio.
Gydantis galėsi
dirbti po senovei, nebent jau dabar
priverstas gulėti. Tam vaistas yra
Emerald Oil. Gydo greit, mažina ti
nimą ir gėlimą. Nurodymai prie vais
tų. ei negelbės aptiekininkas grąžins
pinigus.

Pasisaugok klaidų išpildydamas šį kuponų:

gai tai įvertina. O kur aukš
kūnai pasirodė, visur buvo sa

kurie specialiai užsiima iškolektavimu pinigų ir nuo
šimčių, pertikrinimu texų bilų, atnaujinimu gaisrų
insuranee, morgičių uždarytuose bankuose. Taip pat
užsiima
su Real Estate, farmomis ir Insurance.

»

Rugp. 28 d. laivu “Lafayette” grįžo į Ameriką kun. J.
J. Jakaitis, MIC., kuris vado
vavo “Draugo” suorganizuo
tam lietuvių maldininkų bū
riui į Eucharistinį Kongresų.
Tuo pačiu laivu grįžo I/owellio kleb. kun. Pr. V. Strakausko motina.
Sykiu su. maldininkais išva
žiavęs Caihbridge kleb. kun.
Pr. J. Juškaitis, grįžo Ameri
kon 10 dienų anksčiau.
Aukščiau išvardintieji keliauninkai ne tik buvo Internacijonalio Eucharistinio Ko-

Gydomos Nauju Būdu

TEL. YABDS 4330

Koresp

merikieciai lietuviai sąmonin
čiau minėti įžymūs mūsų la

809 WEST 35th STREET,

ŽINIŲ -- ŽINELĖS

LIETUVIAI AMERIKOJE

p vandenym,. Chi- “S“8 1 Clevelandfc Oliio.

t

HOEBEL 6 GORDON REALTY
COMPANY

VARICOSE VE1NS

jūreivių padaro klaidų, virši
ninkas jį vienų driliuoja dv»
valandas be pertraukos. Jų
'Ofisas Tel Orovehlll 0817
Tel. Cicere 8766
alfabetiški signalai prie mu
Rea. 67 37 S. Arteslan Avė.
Iš čia nuvykom apžiūrėti
RĖMĖJOS PAS JŪREIVIUS
Tel. Grovehill 0617
zikos visus domino. Ir dainuo
liviiro plano, kuris lėkdamas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
v.
.....
-.ir
; ‘ti jūreiviai gražiai moka. Pallugp. 24 d. Sv. Kryžiaus oru, ištikus reikaluųgali misi•'
T
4729 WEST 12th I’LACE
DENTlSTAS
..
. .
_
v'_ ,
i •. ..
,
,
..... dainavus kelias daineles, orVai.:
7 iki 9 v, v. išskiriant Seredos
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
ligonines rėmėjos sumose eks- leisti ant vandens, lygiai kaip
v
.440 S 49th CT., CICERO
| ir Pėtuyčios, kuriomis dienomis jis
7473 West Marųuette Road
.kursijų .į (ireat Lakęs xt
i •
- /e
ikestrui pritariant, ir uztraubua
Vai • 14-12 erto- 1-8 Ir 7-4 -ekar,
Navai ir ant žemes, t įa matėme mo-j
1
Vai.: 2-5 Ir 7 9 P. M. Ket. »-’» AM I 2924 W WASHINGTON BLVD.
.
c,, ,.
,
... ...
.
ii*,, kus Amerikos lnmna, zinoneNedėlioj •usltarus
I raimng Station. Ekskursijoj uolius senų ir naujų lėktuvų.
.
.
Kitos vai. ant WashinRton Blvd.
c‘šon- Bouievard 7841
, ,
.
• m
rn •
441 •
xi • uis sustojus, ne vienam aky4:30 — 6:30 kasdien
dalvvavo viso apie ;>() narių taip pat miltenio, kaip uzlai.
Telefonai: Kedzie 2450 — 2451, arba
^•1 Canal 8187
Roa Proepect 6189
• 4 •
• , • • Xt -• se pasirodė ašaros, matant toCicero 662. Rez. tel. Cicero 2888
hei viešnių.
kotui bei taisomi laivai. Nuėję ...
,, •
...
1
i1
ikius kilnius vyrus, motinų sū1 rivaziavus jūreivių parkų, j arinory niateme visokių paJ
'
e
DENTlSTAS
mis, pasirengusius reikalui pri
kurį galima vadinti tikru nuo-; trankų, jų tarpe keletą ir vo
Tel. Lafayette 67 93
.
4645 So. Ashl&nd Avė.
Gydytojas ir Chirurgas
1 r
-4-i sargas •ir. 1kiškų,
•»!
1kurias
•
u Išėjus
aukoti savo gyvybe
stenu,
mus pasitiko
amerikiečiai at, •'
\ *
Arti <7 Vtreet
IMI 8OUTH HAKSTED 8TREKT
Po parado leidomės į admi
visas nuvedė pas šeimininkę ėmė per didįjį karų.
lai Ganai 6132
Pealtleoclja 6688 So. Arteelan e ••
nistracijos rūmus, kurie labai
p. Mitchell, kuri ekskursantes . Apžiūrėjus tas vietas, skn▼•landos: 11 ryto Iki 4 po «!•♦«.
Vai.: 2 iki 6 po pietų, 7 Iki 9 vak.
saugojami.
Čia ant didelės
« iki t-68 vakar*
pakvietė į savo “kvaterų.“ binoniės į aikštę, kad paniatyC. P. CL Smitli, 15 m. am
(d'fice: 4459 S. California Avė.
lentos iškabinta jiaveikslėliai
DENTlSTAS
Čia mus pavaišino gardžiais 5 ti paradų. Ir koks gražus režiaus, kuris tarptautiniame iš
Nedėlioję pagal sutartį
2201 West 22nd Street
jūreivių, žuvusių laike moki'ginys!
Apie
3,000
jūreivių
baipietumis.
Tel. Canal 6764
kalbumo konteste, Wasliing(Kampas Leavltt Bt.)
Po pietų automobiliais bei tais drabužiais, juodu kakla- lno^
tarnyboje
Velendo»Nūn
t>
iki
lt
ryto
tone, atstovaus Angliju.
Ofiso: Tel. Victory 6893
Nuo 1 tkl 8 vakare
Nepaliko... neaplankę nė ka
busais su palydovais apžiūrė rvsiu ir baltomis kepuraitėSenojo! nagai sutarti
Rez.: Tel. Drexel 919L
Ir koks tas kalėjimas
GYDYTOJAS, CHIRURGAS
jom visų kų galėjom ir sku- mis driliavo virš valandų laiį kurį nuoširdžiai kviečiame1 Bouievard 7689
IR OBSTETRlkAS
Jei neatsiliepia šaukite Central 7461
binoniės pamatyti jūreivių pa-j ko. Visi jauni, mandagūs-, nuo sa
langais! Vit-m
visų gerb. mūsų dvasiškijų, vi
Rez. Hemloek 7691
Gvdo stalgias Ir chroniškas llira*
rada (drilių).
Į17 iki 35 metų amžiaus vyrai. astl* disciplina.
sus biznierius, profesijonai us.
vyrų. moterų ir vaikų
■ i
-Ii
i.. i .. n..,i..; ;si: ! Paskui aplankėme moderniDARO OPERACIJAS
Jaunas musu palydovas ju-1 laivmasi, kad, n įkalni isti-1
...
.
.... .visas draugijas, klubus, žodžiu
I.lgonlua
priima kasdieną nuo
.
.
.
iv. -.c
lakiausia ligonine su įvairiais I ...
.
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
pietų iki 8 vai. vakaro
pirmiausia nuvede ir kus, galėtų apginti Dėdes Sa. visų mus visuomene. Atvaziare 1 VIS
DENTlSTAS
mo žemę bei jo interesus
P™*™-*- Yp»U-Į
į labdariu pikniką smagiai
Nedėllomis Ir seredomls tik
leido žiūrėti, kaip viršininkas
Specialistas odos ligų ir
4712 So. Ashland Avenue
išira Ino susitarus
egzaminavo
bei
peržiūrėjo
jutuose
pasaulio
kraštuose.
Ne-į
n
7
‘
n
.W
‘
^cnjosi
mu.
ų
i_,o
j„
a
j
e
i
s
įt
(
,
;
riešutij.
prisiOfisas, Laboratorija Ir X-Ray
e
veneriškų ligų
Vai.: Nuo 10 ryto Iki 8 vakaro
reivius, kurie kitų mėnesį iš lengvas dalykas yra driliuoti
’(1 >Ia
’ * 7'° i rinksite. <li savo atsilankymu
2130 WEST 22nd STREET
1
4"
.1
Ofisas 3102 So. Halsted S*.
lei. Cicero 1260
X-Ray
v
•
i
x•
t.
M.
Alm
a,
seselės
Deotila,
Ala
r
važiuoja mokytis i Panamų kaistų dienų. Btt jie dilimo i
paremsite Labd. Sų-gųš kurmi
Kampas 31st Street
ant didesniu vandenų. Didžia- ja apsiginklavę, niaukstosi inu,cc llla 11 )orot įea.
! finansinė parama labai reikaVai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. v.
• ikreipiama
• •
•į uni-izikai
• I „;i.m.
loi h. vi-.i
virtuvę,
......
'
1
usto dėmesio
griežiant be jokių
kiai-j Aplankius
1
*» kuri Įa Ilinga.
L1ETU VIS DEM TĮSTAS
Nedėllomis ir šventadieniais 10—12
.
• •• • izi,,
-inrni bai, labai svariai užlaikoma,
. . , .
.. ..
,
Vai kasdien nuo 10 v. ryto Iki 9
lomios svarumų, amunicijų n dų. Musų palydovas — juru-,
...... Labdarių piknike bus daug
1
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
valandai vakare
i
......ia-;..,.
Vn.t kd vnri<: gavome paragauti jūreivių ke- . .
, ,,
. .
, ,
X—Spinduliai
smarkumų.
D18 paaiškino,
kati ju kuris i
, i • ‘įvairumo: kalbų, dainų, lenk Nedėliotais ir Scred-omis susitarus
-|pto lemon cream pajo. Ir kaip
2201 West 22nd Street
tynių, jėgų išbandymas ir p. 4847 W. 14tb ST. Cicero, III. cor.Ofisas
So. Lcavitt St. Tel. Canal 6122
jis
moka
tokius
skanius
kep

GRABORIAl:
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI
Visos Labd. S-gos kuopos
Rezidencija: 6628 S. Richmond Avė.
ti.
Telephone Republic 7 868
įturi pasi samdžiusios trukus Dr. C.K. Kliauga
4142 ARCHER AVENUL
Ant
galo
aplankėme
ir
amValandos:
1
—
3
ir
7
—
8
vaL
vak.
Trol-..;
rme
*
DENTlSTAS
LACHAVICH v.- .
. .
.
žmonėms vežti
Valandos: 11 ryto iki 1 po pitių
i lilkdl iJclh
lltarninknis. Ketvergius ir Subatomis
Nedėlioj: 10—12 ryto.
žinojo poilsio vietų — kape2 iki 4 ir 6 iki 8 vai. vak.
k irtose vietose stovės nuo S
w
,art* 7828
IR SŪNUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS
vz 24a"Avė.
Pkonc Henilock
:
liūs,
kure
randasi
gale
‘
‘
‘
mie

Nedėliomis nuo 10 iki i2 ryto
CHICAGOJE
vai. rvto. Kurie norite anksti Paned61iala- Hy<<io-nis ir p«tny««™<LIETUVIS GRABORIUS
w.
. .
.
|
1821 So. Halsted Street
stelio.
”
Kapai
lygiai
su
žeme
Telefonai dieną ir naktį
Laidotuvėm® pa
nuvažiuoti ir pirmi pariešuta- -------------------------------------------VIRG1NLA 0036
tarnauju
geriausia Patarnauju laidotuvėse kuopigiausla supilti ir ant kiekvieno pa
Moterų ir Vaikų ligų
Ir pigiau negu kiti Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
luti,
prašomi
anksti
ateiti
ir
Tel.
Republic
2266
darbu busite užganėdinti.
todėl, kad priklau
minklas su užrašu.
Kitoje :

D A K T A R

* C H PC A G O J E

DR. S. A. OOVVIAT

DR. ATKOČIŪNAS

4-

A

OR. J- J. SIMONAITIS

OR. G. I. VEZELIS

•

OR. P, Z. ZALATORIS

OR. A. J. JAVOIŠ

OR. G. I. BL0Ž1S

DR.A.RAČKUS

DR. A. A. ROTH

DR. A. P. KAZLAUSKAS

j,

IK 4

\ I '• 44 4

ZXZ ,

I Z 4 4-4

B 4 X 4-X

1 I

l\

OR. GUSSEN

DR. S. RiEZIS

DR. T. DUNDULIS

J. F. RADZIUS

OR. SUZANA A. ŠLAKIS

sau prie grabų Ifidirbystėa
OFISAS
668 West 18 Street
Telef. Canal
6174
SKYRIUS: M88 B.
Halsted Street. T«l.
Yictory 4881.

Phoae .Bouievard 4139

Tel. Roosevelt 2616 arba 2614

GRAB0RIU8
Musų patarnavlma*
visuomet sąžiningas ir
□•brangu*. n«a neturi
ma UUaldų allalkymal
skyrių.

nuo 4 iki 8 vai. vakare Utarnlnkais

Ir Ketvergais.

Rez. Tel. Hyde Park S395

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

S. M. SKUOAS
LIETUVIS GRABORIUS
Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18th STREET
Tel. Roosevelt 7532

LIETUVIŲ

GRABORIŲ

ĮSTAIGA

EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes
nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies.
Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs kų pirksite, ar ne.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
Dėl Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS
Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai.- YARDS 1741 ir 1742

ANTANAS

VAINAUSKAS

Mirė ,rugp. 30 d., 1932, 12:05
ryte, sulaukęs pusamžio, gimęs
Kražių parap., Raseinių apskr.,
Morkiškių kaimo.

Paliko dideliame
nuliudime
moterį Rozaljąi, 2 sūnūs An
taną ir Leonardą, 2 dukteris
Virginiją ir Eleonorą,
sesers
sūnus Joną Sungailą ir Stanis
lovą Sakalauskį ir gimines. O
Lietuvoj brolį Joną ir 2 seseris
Barborą Sakalauskienę ir Juozepą Sungailienę.

Kūnas pašarvotas 7607 Yates
Avė.. Tel.'South Shore 8859.
Laidotuvės įvyks rūgs. 2 d.,
8 vai. ryto, iš namų į Sv. Petro
ir Povilo par. bažnyčią (West
Pullman, Iii.), kur bus gedulin
gos pasnaidos už velionio sielą,
o iš ten bus nulydėtas į Sv.
Kazimiero kapines.
Visi giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai
kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir
suteikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris,

Hunai,

Dukteris,

Bro

lis, Seserys Ir Sesers Hunai
ir (ilmbės.
Laidotuvėse patarnauja graborlus Kadžius, Tel. Canal 6174

6558 S. HALSTED STREi . C
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

A. L DAVIDONIS, M. Ui

Tel. Lafayette 1016
Gydytojas ir Chirurgas
1800 WEST 47th STREET

• 9ie SG. MlCKlGaN AYfflH U
Kenvrood 6187
Valandos:
Nuo 9 Iki 11 valandai ryte:
TeL

Kuo 6 Iki 8 valandai vakare
apart šventadienio ir ketvirtam-

DR. MAURICE KAHN

v.

ofiso Tel. Victory 3687
Gydytojus ir Chirurgas
Of. ir Rez. TeL Hemloek i'-: i
4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994
Rezidencijos Tel. Plaza 3200 ^133 S. HALS1ED STREi. P

DR. J. P. POŠKA

LIETUVIS AKIŲ
SPECIALISTAS

I

Antras ofisas ir rezidencija

6504 SO. ARTESIAN A\ . L
Paicngvins aklų įtempimą, kuris
Nuo 10 iki 12 dieną
»stl priežastim galvos skaudėjimo,
9
Ofiso vai.: nuo 9-12 rytais: nuo
Nuo 2 iki 2 po pietų
svaigimo, akių aptemmio, nervuotua
vak.
Antro Of. vai.: nuo 3-6
Nuo
7
iki
9
vakare
no, skaudamą akių karštį. Nuirau
picų C La r n. ir Subat. nuo 3-6
.c.'
Nedel. nuo 10 iki 12 dieną
ralaractua. Atitaisau trumpą regystę
Šventadieniais pagal sutari nu.
.r tolimą regystę.
Prirengiu teisingai akinius visuose
it8itiklmuose. egzaminavimas daro
Tel. \Ventwortk 3000
mas su elektra, parodančią mažiau«ias klaidas.
Rez. Tel. Stewart 8.>j,
Speclaie atyda atkreipiama moky
Perkėlė
savo
ofisą
po
numeriu
klos vaikučiam*.
Valandos nuo 10 ryto Iki 8 vaka
4729 SO. ASHLAND AVĖ
re. Nedėllomis pagal sutartį.
KREIVAS AKIS ATITAISO į TRUM
tSPECU AUSTAS
?Ą LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU,
Gydytojas ir Chirurgas
Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų
□augelių atsitikimų akys atitaisomos
be akinių. Dabar kainos perpus pi Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po 6558 S. HALSTED STR1.
I?
gesnės, negu buvo. Musu kaiuos pi
pietų: 7—8:30 vai. vakare.
gesnės, kaip kitų.
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vaku .
VALANDOS:

DR. CHARLES SEGAL

DR. H. BARTON

4712 S. ASHLAND AVI.
Tel. Bouievard 7589

Nedėllomis 10 Iki 12

, Telefonas Midway 2880
Tol. Hemloek 8709

HEMLOCK

*111

Tel. Yards 1829

DR. V. S. NARES

DR. 6. SERNER
L1KTIJVTH

AKIU

SPECIALISTAS

(N*ryauoka«)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Skaitykite ir platinkite
dienraštį ‘‘Draugą” ir
remkite visus tuos pro
fesionalus ir biznierius,
kurie garsinasi jame.

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

DR. F. J. LOWNIK

Centro Valdyba

Cbicago North Shore ir Milwaukee Railroad papigino kai
nas ti kietų J>abor Day išva
žiavimams.
Round trip $2 iš Chieagos į
Milwaukee, $1.35 į Racine,
$1.13 į Kenoslia, Wis. Kainos
apima visas North Shore lini
jas Chicagoje, nuo 63rd ir
Dorchester iki Howard Street.
Prie to tikietai bus geri išva
žiavimui nuo rugsėjo (Sep■ tember) 2—5, sugrįžimas limi
tuotas rugsėjo 12, vidurnakty.
Tenai ir atgal tikietai suau
gusiems kainos 50 centų, vai
kams pusė fero. Bagažiai nuo
100 svarų suaugusiems, 50 sva
rų vaikams bus čekioti dykai.

Office Phm.e
Wentworth J u, J

DR. A. R. McGRADIE

Ofiso Tel.: Bouievard 7820
Namų Tel.J Prospect 1930

SPECIAL LABO R DAY
RATES

Seniausia ir Didžiausia

Rea Phone
Englewood 6641
Wentworth 8000

Ofiso valandos; nuo 2 iki 4 ir nuo
4 iki 8 vai. vak. Nedėllomis pagal
sutartį

DR. VAITUSH, OPT.

prie manęs, patarnausiu simpatiš- SųįlingOS Ūkyje įvyksta meti-!
kai., mandagiai, gerai Ir pigiau negu
• •'
1 J
i
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.
uis didelis labdarių piknikas,

Vai.: 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak
Seredomis po pietų ir Nedėldieu.uis
tik susitarus
2422 W. MARQUETTE ROAD

OFISAS

i, J. ZOLP

8307 Aubura

DR.A.LYUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 S. ASHLAND AVĖ.,

DR. P. M. ŽILVITIS

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

Tel. Grovehill 1695

Ofiso Tel. LAFAYETTE 7387

Ofiso vai. kiekvieną dieną mm B Iki
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi

DR. JOSEPH KELLA

STANLEY P. MAŽEIKA

A. MASALSKIS

Specialistė
4145 ARCHER AVĖ.

DRi Ki ŪRANGELIS

sklypo vietoj paskirtas kam- l^roimd^rip”'^
Kelione
pelis slaugėms. Jų da tik dvi
DANTISTAS
1439 8 49 Conrt, Cicero. Iii palaidotos. Ant paminklų ne
Visos Labd. S-gos kuopos
2403 W. 63rd STREET
TEL CICERO > 8827
teko matyti ne vienos lietuviš prašomos pagaminti namie už
kos pavardės. Čia, tur būt, tektinai užkandžio, kad ko Phone Hcmlock 2061
telefonas Yards 1138
' laidoja tik tuos, kurių kūnų ; mažiausiai reiktų pirkti. Ko
‘ nieks neatsiima.
i mažiau padarysim išlaidų, to
DENTlSTAS
.
. .
... daugiau bus naudos Labd. S
Padėkojus jūreiviams bei ių
.
., . . , .
Gas Extraction
Graborius ir Balsamuotojas
y . ... .
,r.x , .. .
. Kai. Atsiminkime, šulo metu
Valandos: 9-9. Nedėlioiuie 9-12
6558 SO. WESTERN AVĖ.
Turiu automubilius visokiem- seimininkei p. Mitchell, kuri reikalinga L. S. $1,000 morgitaip pat yra slaugė už kara
reikalams. Kaina prieinama
čiui atmokėti.
liškąjį mūsų priėmimų, leido
3319 AUBURN AVENI U.
Biznieriai, kurie persamdė
mės namo.
Gydytojas ir Chirurgas
Cbicago, BĮ.
trokus,
prašomi pasigailėti
Laukiame kitos
panašios
3243 So. Halsted Street
labdarių, t. y. nereikalauti di
ekskursijos.
v Office Tel. Victory 7188
delio atlyginimo. Juk labda
Alfa
Res. Tel. Hemloek 2615
riai ne sau dirba; jie pasišve
GRABORIUS IR LAIDOTŲJŲ
▼BDBJAB
nčia kilniam tikslui.
VISI KVIEČIAMI
AKIŲ ftYDYTOJAIl
1650 WEST 46th STREET
Visos kuopos prašomos bū
Kampu 46th Ir Paulio* Bta
tinai per išvažiavimų grąžin
Centro žodis
Tel. Bouievard 6288-8418
ti komisijai loto tikietus ir '
Rugsėjo 4 d. Labdaringosios
Nulludlmo
valandoje
kreipkitės
pinigus.

2314 W. 23rd PL, Chictrc

Rea. Tel. Prospect >. .11

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas 8166 South Kedzlc.Rea <428 So. California Av
▼aL: 2-4, 7-9 v. V. IšaklrUnt i

L<

Ofiso ir Itce. Tel. Bouievard 5

1

2428 West Marųuette Road
VALANDOS:
8 Iki II ryto. 7 tkl • vakare
litam. Ir Ketv vak. pasai aatsrti

DR. A. J. BERTAS! i

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė

756 WEST 35th STREET
Kampa* Halsted lt.

Valandos: nuo 18—4: nuo I—

MM U tu U.

4

SKAITYKITE IR PLATIN
KITĘ “DRAUGĄ”

756 W. 35th STREET
ioiiso volam.: nuo 1-1, nuo <:Su

.«

v.
Ketvirtadienis, rūgs. 1 d., 1932

Tfrft A n O A s
ATNAUJINTAS PIKNIKAS

OFISĄ

~

Praėjusį sekmadienį, rugpj.
28 d. Amerikos Lietuvių Ko
',8:30 vai. ryto. Važiuodami į
legijos piknikas dėl lietaus bu,
ūkį vestsidieėiai pasiimkite
vo sutrukdytas ir neįvyko, Pibeskes ir bušelius riešutams,
,
yi ,
. .
knikas buvo atšauktas per

Pradėjus kurių šiemet užteks
.
.
..

visiems,

,
Budnko radio valandų.
Į vietų neįvykusio praėjusį
sekmadienį Kolegijos pikniko'
buvo surengta pramoga V','c,t
Sidėj Rūtos darže rugpj. 34 d.

ypatingai moti-,kas tik atvažiuos,
noms, nereikės rūpintis, kur
čia, vaikučius palikti, jei eis
DAR GALIMA GAUTI
pas dr. A. R. Lauraitį, 2423
W. Marąuette Rd. .Jisai turi
Apie t. i buvo pagarsinta tos
įrengęs m.oderniškiausį vaiku Maiquette Park.— šv. Kry- dienos “Draugo” laidoje ir
čiams kambarį, kur jią gali žiaus ligoninės seselės prane- tų patį vakari per Peoples
linksmai laikų praleisti, bežai- ša, kad dar galima gauti pa- pnr'nlture Kompanijos radio
džiaut.
veikslų, kurie buvo traukiami va,and, Tui
pl.ivažiaKaniberėlis išdekoruotas vi- motinų su jų vaikučiais, girnų, vo p ,ulla 3ai. as buvo
visų
šokiais “Jacks and Jills,” Viais ligoninėje minint ligoni- loni.įij.
“Puiiįpkn pieš” ir tam pana- nės dienų, gegužės 14 d. Gerb. • Susirinkusiai miniai labai
■ šiai. /Net langų draperiui pti seselės užsakė padirbdinti da- patiko ir vak rą gerai palvaitaikinti vaikučiams. Čia me- ogiau tų paveikslų, negu bu- rino Peoples Furniture Kom
diniai šuniukai mechaniškai vo užprašyta.
Todėl, kurios panijos garsiakalbis, kurį ovaikščioja; čia visokios žiūtku i ad ir nebuvote u'.prašusios, peravo p. Žvirblis. Šisai gar
dės per galvas verčiasi, o jei v ištiek jų galite gauti ligoni- siakalbig Rūtos darže buvo tinorinįa rimtai atsisėdus pa- nėję.
Alfa i kra naujiena.
„ BE PASIGAILĖJIMO
žaisti, ta r ir tų galima pada- i
--------------! Tarp suvažiavusių buvo jau
“Gamta gavo Žalumof ’ — įkvė
ryti, nei cainputyje yra gra-'AŠ DAUGIAU SUSKAIČIAU ' »ų ir senų. Jaunimų labiausia
pimu buvo laukinis žiaurumas
, žus apva -vs staliukas su ma-'
j patraukė' kumštynės ir kiti
žutbutinos kovos tarp pikto
Žiūkais b aliukais. O ant sta-į Marąuette Park.— Rugp. 23 ! sportai. Kumštynes surengė.
tigro ir kraujo iitroikusios
Juodosios Panteros — Javos
, liuko, p ri -ta visokių ‘blocks/d. p. Kai rašė “Drauge”, kad j Marąuette Parko
lietuvių
džiunglių, teroro.
knygų r eitų dalykėlių. Net' Marąuette parl.ee gyvena 8 sportininkas p. Vladas Saba
mano ma dis, 2 metų pilietis, J dentistai ir 7 gydytojai. Tie- j liauskas (Sabatli) su westsidžiangėsi ai s įtaisymais.
'sa, dentistų gal būt gyvena S, i dieniu Kaz. Žostautu. Tie paO niažy* tui bei paaugusiems i bet gydytojų suskaičiau vie-'tys sportininkai rengia kumšvaikueianib, pradėjus skaudė nuolika, o gal dar ir daugiau tynęs. Labdarių išvažiavime
ti dantį, čia pat juos gali gy yra. Štai jie: Poška, Zalato-JLabd- Sąjungos farmos miš
dyti. Dr. Lauraitis, įtaisė tam rius, Juška, Nares, Simonai-1buose rūgs. 4 d., o Darbo Dierugsėjo -r> d. Marijonų Far
tikrų “junior size” (vaikų) tis, Biežis Kulis, Strikol, Kakėdę. Kampe, pavidale didelio ' dzeviek, O’Braitis ir Žilvitis moj.
Laimėjo.
namuko, yra jo instrumente
Redaktorių taip pat danPraėjusi antradienį rugpj.
kabinetas įrengtas taip, kad ■ giau, negu vienas,
puikus tabakas, jį tinkamai pa
Jo nėra Luckies
i
30
u.
per
pramogų
Rūtos
Dar
’
sendinus,
išnokinus, perleidžiamas
nereikia nieko imti iš suaugu- į
Alfa
. , , lengviausiame cigarete
per pagerinamą Lucky Strike valy
: že West Sidėj, automobilių
šiųjų kambario ir tuo pačiu i
--------- -- —
kokį kada nors rūkėte
mo procesą, kuris žinomas kaip kontestę. laimėjo West Sidės
sykiu išrodo, kad tiktai kita!
ES perkame puikiausią, patį
‘It’s toasted”. Štai kodėl kiekvieno
'biznierius Juozas Žurkauskas,
“zabova.”
puikiausią tabaką visame pasau
miesto, miestelio ir sodybos gyven
turįs valgomųjų daiktų krau
Man pasakyta, kad tokį ka
lyje, bet tas dar neišaiškina kodėl tojas sako, kad Luckies yra tokie
mbarį Cbieagoje teturi tiktai Bridgeport.- šv. Kazimiero tuvę 1957 W. 23 st. Jo Clirys
žmonės visur skaito Lucky Strike
lengvi cigaretai.
akademijos
rėmėjų
2
skyriaus
ler
pripažintas
brangiausias
ii
lengviausiu
cigaretu. Dalykas tame,
vienas svetimtautis dentįstas.
kad mes niekuomet neužmirštame
;-lur.v.ių dalyje
Evanstou, o susirinkimas vyks rūgs. 2 d-, gražiausias. Norintieji
teisybės,
jog “Gamta savo Žalumoj
nų. galės pamatyti Labdarių Hų-gos
dr. Lauraitis pirmutinis iš lie Šv. Jurgio mokyklos kanibaTas paltelis lengvų Luckies
Retai Švelni ir Lengva” - todėl šis
Karmoj, ir Marijonų Farmoj.
tuvių. Dr. Lauraitis vaikučius
lu°'j P° Pamaldų
kviečiamos D iš greičiausių mašinų buvo
maloniai priiminėja, o vaiku Visos rėmėjos
Nikodemo Karlavieiaus, biz
"Jei imogus parašytą geresnę knygą, pasakytą geresnį pamokslą, ar padarytą tobilesnius sląstsss pelėms
čiams labai patinka jo įreng susirinkti; prašome nepamiršgaudyti
negu jo kaimynas, o pasistatytą namus miško tankmėje, vis tiek pasaulis iki jo durą pramins taką."
ti atsivesti naujų narių. Ypač nieriaus 2101 W. 21 pi. Jisai
RALPH WALDO EMERSON
tas kambarys.
vienuolyno jubiliejaus metais j su savo mašina greičiausia
Ar lis pareiSkimu neganėtinai paaiSkina kodėl puaulis užgiria ir priima Lucky Strike?
Alfa
turime nepasiduoti ir darbuo- nuve^ vienų is mašinų kontesto vedėjų į Šv. Kazimiero ___
VAŽIUOS SU BESKŽM IR tis kaip iki šiol darbavomės. vienuolyno jubiliejines iškil->bo kolonijose, kaip bingo žai- ntanas Prosevičius. J. Kiškų
kų šventėse stnd. Ignų Povi
NUBAUDE STUD.
Valdyba
BUŠELIAIS
mes. Iš drūčiausių ir didžiau j dimui, taip ir restoranui.
, nas, J. Atkočiūnas, vaistiniu
________
ATEITININKĄ
laitį vieniems metams namų
Brighton Park. Law Civie shj n,ašinP laimėjo Wes‘tsidie
West Sidėj gauta pas biz- kas A‘ Dar*7’ ’L Daranaus
: arešto ir kartu atimta teisė
West Side.—Labdarių 7 kp.!
Ass. 3 kuopos susirinkimas į-;tis InaJiorius Vincas Sadaus nierių J. Žurkauskų, M. Kru- k,enė’ vaistininkas G. BenoŠiaulių karo komendantas
smarkiai ruošiasi prie Labd.,
dalyvauti ir kalbėti susirinki
kas, ir Jonas Baltutis iš Mar ševičienę, Mrs. Rokienę, A. šins, o Jokūbus Poczulpas sta
jau antrų kartų .nubaudė už
S-gos išvažiavimo, kuris įvyks | vyks rūgs. 1 d., 8 vai. vak.,
ąuette Parko.
O naujausių Kamarauskienę, pas biznierių mbus biznierius, mėsos išve- pasakytas kalbas pavasarinin muose.
rugsėjo 4 d., labdarių ūkv. j num. 4535 So. Rockwell St.
pirktų mašinų, pasirodė turįs Julijonų Akavickų, pas siuvė- žiotojas po visų Cbicagų atKuopa jau pasamdė didelį,' Kviečiami visi atsilankyti; kontrabtorius Jonas Pudžiuvešimulį, siuvėjas Mankus da- jsinnt‘* kePt{> boiled hamatsiveskite ir gezo bilas; pa
Z
patogų trokų.
lis. Kiti taipgi būt galėję lai- vė $2 casb. Jonas Markevičius,!
b»w danginu)
rinkite
ir
iš
savo
kaimynų.
ADVOKATAS
Todėl, kurie norite važiuoti :
Užlaikome naujausios ma
mėti, bet per skupumų neatsi-1 meistras, 2322 So. TToyne avė.,'
Komitetas
turi
paruošęs
nau

Mieste Ofisas;
troku, būkite prie bažnyčios
lankė į piknikų.
Ttoom 700 dos žiedus* laikrodžius, radios,
iš visų kolonijų suvežė visas LAIŠKAI CETRALINIAME 140 No. Bearbon, St.,
jų raportų kas link paskolų
Pliene State 4890
taipgi elektrikinius laikroPAŠTE
Sudėtinės šeimininkės.
dovanas.
South Side Ofisas
gavimo iš valdžios korporaci
PASAULIO PARODA
7R« w. snth st., netoli Haisted st. džius, movie cameras, projecAtnaujinti Kolegijos pikni
jos.
Iš Brighton Parko: General
CHICAGOJE
Phone Boulevard 6913
toriUS dėl jlldomų paveiksi’,}
510 Gasparaičiui Cbas.
ko šeimininkės pasižymėjo šios
Valdyba
rodymo. Kainos labai nupigin
516 Kamarauskienei Marce
westsidietės: M. Stumbrienė, Radio Store, J. Mikšis, Mis>
Bronė
Patumis,
4172
Arcliei
(Tęsinys iš 2 pusi.)
lei.
E. Pocienė, J. Zalatorienė,
JOHN B. BDRDEN
“ w
Gelžkeliai planuoja numa Town of Laike. — “Buneo Balčiūnienė, Elena Bitinaitė ! avė., dovanojo savo vaistų, ku527
Mastui
Mr.
(John Bagdztunas Borden)
m i tt
ii
nnnn
žinti kainas tiems, kurie vyks ' Par^ klieriko Antano J,ir- į ir Markūnaitė; iš Marąuette ! riuos laimėjo Ciceros vengras,
528 Maximovičiui J.
ADVOKATAS
Tel- Hemlock 8380
ieagos parodų iš kitų val-jkaas naudai rengiama ™gsejo pftrko buvo. A Baltutįenė, S. o jis juos praplatvs po visų
į Chic
o29 Maskali finui Fr.
105 W. Adams St., Rm. 1642
laikrodininkas J
_ ių ir miestų. Keturiolikai1 (k’ ParaPDo8 salLb 7 val- eapjeng> p Kopūstienė, S pasaulį,
stybių
Telcphone Randolph 6727
531 Mikėnui Tonini.
vieškelių tolumoj 75 mailių ; vak- Visuomenė prašoma atsi- į PatranH,ntieilKflz vi/gir_ Kasa, p-nai Buivydai, Ą. TeWm. J. Kareiva
2151
W. 22nd St. 6 iki 9 vak.
532 Mockaitei Miss Frencis.
Savininkas
nuo Chioagos bus pažymėti,!
V" Paren,t‘ Ker9 <lar,);; idaitė, Birūta Čapaitė. Jos pa- j belskis, Pr. Babarskas, Cha*.
Telephone Rooaevelt 9090
547 Stulgaitei A.
DC! Kena «»!«•< riiSIcs
ĮMarozas,
M.
Kavaliauskas,
.1.
Name:
8
Iki
9
ryto.
Tel.
Repuh.
9600
kaip pasiekti Chicago. Pake- į Atsilankiusieji bus patėnkinti I gelbėjo vietinėms šeimininIr patarnavimo. Sau
kit.
Zepaltas,
P.
Giedraitis,
M.
Veliais bus specialūs būdos, kur ■ Vlf*° ku0,
jkėms.
»JRFEN VAI.bEV
pnonrcrs
rtelka, D. Bartkus, M. Abara
bus teikiama turistams, vyks-Į
Rup.
OIscIIm Aviečių klnnSI
Pagarsėjo
vičius, stambus biznierius mė
nl'i. sviesto Ir siirtų.
tantiems į Chicagos parodų. Į
Ciceros vengro muzika pa
4644 SO PAULINA STREET
ADVOKATAS
reikalingos informacijos.
> Ketvirtadienį, rugsėjo 1 d., grojo tikrai lietuviškai, kad sos orderių išvežiotojas Ale\
T,l. Rnnlevard 18S9
MIpato Ofisas 77 W. Washlngrton St.
Chicagos paroda yra pašau-'8 val; vakare, McKinley Fnrk)net ųrįauf.jui šimuliui patiko, Šniurevičius, 4451 So. Talninn
Room 906
Tel. Dearbora 7968
Valandos: 9 ryto Iki 4 po pietų
linės reikšmės įvykis.
j svetainėje rengama vakaras, kafj
net
pačju vengru h ve. Misti. M. Wftlnntas. 4180 Ar
cher Avė., savininkė Brighton Park Prisirašykite į mūsų Spulkų Vakarais: Utarplnkals Ir Ketvertais
Nuo pat laiko, kaip paaiš-,kurian,e pnimsime grįžusius ir kitaia
Soko
6 Iki 9 vai.
Restnuranto.
Texy informacija suteikiama 4146 Archer—Avė
Tel Lafayette 7887
kė.jo, kad paroda tikrai įvyks, |vyclli aei|no musų kuopos
Bingo žaidimas
Į Iš Marąuette Parko šie biz
Dvkai
Namų Tel. Hyde Park 8896
Chicagos lietuviai susirfi-1 atstovus. Jie mums išduos ra- Atnaujinto pikniko bingo nieriai: fotografas Mačiulis,
2608 West 47th St
portų
ir
papasakos
savo
kelio

dalyvavimu joje. To daržaidimų vedė vietinės sąjun A. Rajauskas, A. Michalo
Jei manai pirkti automobili, ateik
pas mus pirmiau, nes mes užlaikome
ėmėsi keletas komisijų, bet nės įspūdžius.
Parduodu bučemę už priei
ginės. Jos prie to paties žai-Į duonkepis F. Daržinskas, Jo
vien* 18 geriausių ru61ų automobi
lius — STUDEBAKER. kurie yra
gerų pasekmių. Tr iki šiol
Priedermė kiekvieno Vvcių |dimo darbuosis Labdarių pik-'nas Valantinas, vaistininkas namų kainų. Senai biznis iš
ADVOKATAS
savo stiprumu Ir gražumu.
dar nėra žinios, kas ir kaip
kuopos nario atsilankyti į nike ir Marijonų Fannoj Da i Antanas Kartanas, siuvėjas dirbtas. Netoli lietuvių bažny 62 E 107 ST. prie MICHTOAN AVĖ pagarsėję
Taipgi mes turime plln* pasirinkim* vartotų karų labai prieinam* ir
Tel. Pullman 6960—6877
rengs lietuvių (hdyvavimų pa vakarų, nes bus pranešta kas rbo Dienoj. Dovanų buvo labai Martinkus, M. Mikutienė, diio- čiom. Tel. Yards 6934.
nebrangia kaina.
4600 S. WOOT> ST.—Ketverto vak.
nutarta per seimų.
MIDLAND MOTOR SALES
rodoj.
gražių, kurių pačios daug at nkepig M. Narvidas, stambūs
Tol. Lafayette 6898
4499 ARCHER AVENEF.
Ten buvęs
Rengimo komisija sinešė ir kviesliai daug surin biznieriai p-nai Pužauskai, A- PLATINKITE
Telephone Lafayette 7189
166 N. LA 8AIJJC 8T—parai sutarti.
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—Ir žalias tabakas
neturi vietos cigaretuose
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It’s toasted'

CHARLES P. KAL

A. A. SLAKIS

T7 WAITCHES

“DRAI
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R. ANDRELIUNAS

