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Rusijos valdovai nieko gera neatsiekia
CHICAGOJE

VOKIETIJA NEGALI BOTI ANTRAEILE
VALSTYBE-SCHLEICHtiMS
Buvusis Rumunijos premjeras atsisuko prieš ka

ralių. Ispanijoj panaikinta mirties bausmė
BOLŠEVIKŲ SVAJONĖS
NIEKAIS EINA

. VOKIETIJA NEDALYVAUS
KONFERENCIJOJE

NEPAPRASTOS KATAS
TROFOS CHICAGOJ

Užvakar vakarų kasamo va
ndeniui tunelio šafte, Chicago
avė. ir Halsted gat., Įvyko tra
gedija. Devyni darbininkai lei
dosi į tuneli. Keleivinis keltu
vas buvo sugedęs, tad jie su
lipo į didelę plieno dėžę, kuriaja į tunelį nuleidžiama me
džiaga. Dėžė gali išlaikyti 15
tonų sunkumų. Šaftas yra 210
pėdų gilus.
Leidžiant dėžę su darbinin
kais staiga trūko plieno virvė.
jee i
Mirusio prezidento VVilsono žmona ties Roberto
Dėžė nugarmėjo. Rasta 3 da
namukais, White Sulphur Springs, W. Va.
rbininkai žuvę ir 6 kiti sužei
sti. Jie visi išimti kitu šaftu.
36 MILIJONŲ DOL.
JORGA PRIEŠ KARALIŲ

SVARBUS ARCHEOLOGU SUSEKIMAS
VATIKANO MIESTE
VATIKANAS. — Bevedant
Vatikane statybos darbus, at
sitiktinai atkasti keli senovės
romėnų kapai. Yra žinoma,
kad senovės romėnai pasirin
kdavo kapams vietų didelių
konsularinių kelių pašaliais.

Leono IV gatvėje, o kita —
arti Šv. Dvasios bažnyčios.
Trečioji to paties kelio da
lis, rasta Vatikane, archeolo
gams yra labai svarbi, nes' lei
džia nustatyti jo tikruma ir
ypatingai svarbi dėl to ka i
patvirtina Šv. Petro kapo au
tentiškumų, kurį iki šiol kai
kurie pseudomokslininkai vis
drįso ginčyti, neigdami dviejų
tūkstančių metų padavimų, da
bar patvirtintų konkrečiais ar
cheologijos mokslo daviniais.

MASKVA, rūgs. 8. — Bol BERLYNAS, rūgs. 7. —
Kada paskelbtas šis radi
ševikų vykdoma “piatilietka”, "Vokietijos vyriausybė Pran
mas, mokslininkai tuojau ėmė
kaip pasirodo, neturi jokio pa- cūzijai pranešė ir viešai pasgalvoti, ar tik toje vietoje,
sisekimo. Jie daug kų svajojo, kelbė, kad ji nedalyvaus būsikur rasti kapai, nebus ir gar
het tas tik svajone ir pasiliko, moję nusiginklavimo konferesioji Via Triumfalis, kurios
Pirmiausia jie turėjo visų sa ncijoje, jei jai nebus pripa
viena dalis jau buvo atkasta
vo valdomų kraštų ekonomiš žinta ginklavimosi lygybės tei
kai atgaivinti, o paskui — pa sė. Ir tada .ji namie veiks taip,
, kininkai sako, kad užsemtų
didinti žmonėms gyvenimo lai kaip jai bus tinkamiausia.
Jaukų antrasis šienas pašarui
REIKALAUJA
psnį, kaip kad J. Valstybėse.
Kita
katastrofa
įvyko
po
'netiks, nes žolė bus apnešta
Vokietijos užsienių reikalų VIENA, Austrija, rūgs. 8.
--------■
—
/
į
num.
2103
Lewis
gat.
Tenai
! žemėmis. Toki dideli potvy
Dabar sovietai apsižiūrėjo, ministeris Neurath pareiškia,
NULEIDŽIA
Į
VENTĄ
Buvusis
Rumunijos
prem

SPR1NGFIELD, III., rūgs. ,buvo ardomi mediniai namai.
kad jų vedama ekonominė kad Vokietija nieko kita neniai šioj apylinkėj būdavo tik
EŽERĄ
jeras
ir
karaliaus
Karolio
mo
8.
_
Legislatįiros
sesijoje
bus
i
Kada
vakare
darbininkai
nu'“
piatilietka” yra garsi tik va
.pavasariais, ledams einant.
rdu. Visuose miestuose ir s„.: r^^ti’^ri^ '
, reikalaujama skirti 36 milijo- I ėjo namo, vyrų, moterų ir vaiUžventis, Šiaulių aps. Ladžiuose gyvenimas nepakeis
vi,„, kitos valstvbeš * 'r '
hroSlflO, kunaja
dol
bedarbių šelpimui, kų būrys suburbėjo į tų puLIETUVOS SVIESTAS
Siamas. Visur trūksta maisto. ,.u\į,dnk|„„, taįD Uai„ n„„ |n<“ t,k pUola karal"!’
<br Tiek reikalinga tik per pus- siau apgriautų namų vidų pa bflnavėlės ir Kataršiškių kai
PALESTINON
Gyventojai vargais nežais
7.
■
Kkelia aikSMn kai knrias ka «‘imo ūkininkai nutarė nuleisti
siimti
malkų.
Tuo
metu
namai
gyventojai vai
vaigais
gaiš negalais ginklavusi
gln|<javusi ji
11 pati
pati. Bet lu__
Pienocentras ir kitos atitin
raliaus
rūmų paslaptis.
griuvo. 1 asmuo žuvo ir 10 Labūnavėlės ežerų į Ventų.
vos gali gauti drabužių ir a- kestig pasirod6 tuščių,
Tam tikslui reiks iškasti per kamos įstaigos rimtai susirū
Tuo būdu karalius labai ko, ATSISTATYDINO DU LEN sužeista.
valinių. Darbininkai pigiai ap- ' 0 Vokietijos apsaugos mi
kasų. Su darbininkais jau su- pinusios mūsų sviesto ekspor
KŲ MINISTERIAI
mokami, o maisto produktai nįsteri8 gen von Schleicher mPrountuojamas.
Spėjama,
tu Palestinon. Nors ten vy
1 KELETAS AREŠTUOTA jsitarta. Darbų manoma netru
stačiai neįperkami.
pareiškia, kad Vokietija nerei- kad iš Jor»os hus atimti visi
kus pradėti. Išleidus ežerų, bū riausybė dabar išleido parė
-----------čia žmonės jau atvirai kai- kalauja -to]iau bflti antraeile jam suteikti valstybiniai ir VARŠUVA, rūgs. 7. — Iš
dymų, pagal
kurį bus draud.«
karališki požymiai ir jis pats lenkų ministerių kabineto iš- I Policija suėmė keletu Įtarin ti] nusausinta daug pievų.
ba, kad Rusijoje būtis šian ir pastumdėle valstybe.
žiama įvežti sviestų ir marga
bus ištremtas iš Rumunijos. ėjo du ministeriai - - finansų mųjų sąryšy su Koch & Co.
dien yra blogesnė, negu 1928
rinų, neatitinkančius savo są
DAUG BARAVYKŲ
Tačiau taip įvykus Jorga dar min. J. Pilsudskį, diktatoriaus ofiso, 2603 So. Halsted gat.,
metais. O sovietų viršininkai
EIS PARLAMENTAN
statu ir savybėmis, tačiau vis
Pilsudskio brolis, ir susisieki- apiplėšimu.
daugiau prabiltų.
nuolat skelbia, kad reikalinga
Žųsliai, Trakų aps. Šiais tiek norima mūsų sviestui pra
irta* min. Alfred Kubu.
k ••
-i ,
<?•
kantrybė. Girdi, tais ir tais
BERLYNAS, rūgs. 7. —
Į Policija
reikalavo
firmos
metais lietui palijus, pradėjo skinti kelių į Palestinų.
metais maisto kiekis bus patri Pranešta, kad vokiečių parla GRIMSTA BRITANIJOS
Jiį vieton tuojau paskirti: duoti jai sųrašų visų tų žmo- dygti nepaprastai daug bara Šiomis dienomis užsienių
gubintas.
SALOS
prof.
W. Zavva^zki ir inž. Bu-! nių, kurie turi išsinuomavę dėmentas susirinks ateinantį pi
vykų ir kitų grybų. Nors ir reikalų ministerija išsiuntė
dkievicz. Pirmasis yra finan- žes. Bet firma atsisakė tai da
rmadienį ir tų dienų kancleris
daug kas grybauja, bet visie mūsų garbės konsului Pales
LONDONAS, rūgs. i. — sų ministerių.
PRIEŠ RAUDONUOSIUS von Papen’as ten eis su savo
»
ryti. Ji paaiškino, kad daug ms grybų pakanka.
tinoj raštų, kuriuo jis prašo- .
Geologai patyrė, kad Britani
AGENTUS
programa.
------------------ tų žmonių tam priešingi.
mas smulkiai ištirti sviesto
Spėjama, kad jei parlamen jos salos ir patsai Londono REIKALAUJA PREMJERO
POTVYNIAI NAUMIESČIO rinkos sąlygas.
MUKDENAS, rūgs. 7. — tas jo vyriausybės programai lin’pstas palengva grimsta į va
ATSISTATYDINIMO
NIEKO BENDRA SU
APYLINKĖSE
Mandžiūrijos vyriausybė nūs- priešinsis, jis bus paleistas.
ndenynų. Visa laime, kad tas
ORO STOVIS
NAUJA UNIJA
prendė imtis priemonių į šių
grimzdimas, sakoma, tęsis ši- ATĖNAI, rūgs. 7. — Grai
Naumiestis, Šakių aps. Po
naujų valstybę neįsileisti ko PRANCŪZIJA ĮSPĖJA J. V. ,mlus tūkstančių metų.
kų monarchistų partija veda
Illinois’o anglių kasyklų ve- didejių lietų Šešupės ir Šir CHICAGO IR APYLINmunistų agitatorių.
vintos upės labai patvino. Už- iKftS. — Dailus oras; popiet
PARYŽIUS, rūgs 7. — 10 KELEIVIŲ SUŽEISTA kampanijų tikslu sugriauti pre dėjai paskelbė, kad jie neno
mjero Venizeloso vyriausybę, ri nieko bendra turėti su streJ- semta dideli plotai pievų. C- kiek šilčiau.
Prancūzijos vyriausybė pasiu- j
KITAS POLICININKAS
PARYŽIUS, rūgs. 7. — Ma- kurs atkakliai gina savo po- kuojančių angliakasių suorgantė įspėjimų J. Valstybėms,
NUŽUDYTAS
nizuota nepriklausomąja unikad jos stovėtų Prancūzijos i^seldf>s miest° apylinkėse nu- Z1C1J4ja.
pusėje, kada Vokietija išjudojsokn nuo bėgių ir susikūlė ekHAVANA, Kuba, rūgs. 7.
NUBAUSTAS
LAKŪNAS
- Policijai ekzaminuojant 37 Į reikalautĮ sau
teish* ap*'vH^žei ^aUk’nyS; 10 kde>*

LIETUVOJE

i

Lithuanian Boxing Contest

svarų bombų, ši staiga sprogo. | ^ginklavime,
j •
‘
Marianao policijos viršininkas
Prancūzija pareiškia, kad
MIRĖ RAŠYTOJAS
žuvo, o 3 kiti vyresnieji poli-(s’s Vokietijos žygis gręsia paLONDONAS, rūgs. 7. —
cininkai ir 5 civiliniai payo- sauho taikai,
Mirė
anglas rašytojas, politi
jingai sužeista.
SANTIAGO, Čile, rūgs. 8 kas, keliautojas ir paskaitinin— Šį miestų ir apylinkes iš- ka? Sir Gilbert Parker, 69 m.
PANAIKINTA MIRTIES
tiko žemės drebėjimas.
amž.
BAUSMĖ

APIPLĖŠTAS BANKAS

KOPENHAGENAS, rūgs.
7. — J Europą skrindantis su
savo šeima lakūnas George
Hutchinson be vyriausybės lei
dimo nusileido Grinlandijoj.
Už tai jis nubaustas 180 dol.
pabauda.

Dienraštis “Draugas” rengia lietuvių imtynes.- “Drau
gas Lithuanian Boxing Contest,” kurios įvyks Šv. Agnie
North Chicagoj penki plė tės Gymnasium, Chicagoje, 1932 m. spalių mėn. 27-tų die-

šikai apiplėšė Lake County J nų. J ias imtynes gali stoti visi lietuviai iš visų 48 vaistyk n.
State bankų. Tris asmenis pa Aplikacijos blankų, rasite “D R A U G E ”.
Regis
šovė. Pagrobė apie 4,000 do travimo laikas baigsis Tugsėjo 30 d. Išpildę blankas, siųs
lerių.
kite sekančiu adresu: Draugas Lithuanian Boxing Contest,
2334 So. Oakley Avetrue, Chicago, Illinois.
LEGISLATŪROS SESIJA

-\

“GRAF” GRJŽO NAMO

MADRIDAS, rūgs. 7. — Is- ANGLIAKASIAI STREIKININKAI ĮSI
panijos steigiamasis suvažia
VERŽĖ Į-GRUNDY APSKRITĮ
PRIEDRICHSH A F EN A S,
vimas panaikino respublikoj
Vokietija, rūgs. 7. — Iš pie
mirties bausmę. Be to, ligi 20 COAL CITY, Ilk, rūgs. 8. mas pasitarti, ar jiems toliau ty Amerikos per Atlantikų pametų skirta didžiausia kalėji-'— 400 streikuojančių anglia- dirbti, ar prisidėti prie strei i rąkrido orlaivis ‘G ra f Zep!pelin.”
mo bausmė dideliems nusikal kasių iš vidurinės Illinois’o! ko.
valstyliės įsiveržė į Grundy a- Į Sakoma, kad įsiveržę strei-|
_______
tėliams.
pskritį ir pareikalavo, kad kuojantieji angliakasiai prikSUSIMAŽINO ALGĄ
NUŽUDYTAS FAŠISTAS Wilmmgtono kasykloje dirbu lauso naujai sukurtai neprtNEW YORK, rūgs. 7. —
GRAZ, Austrija, nigs. 1. — sieji 200 angliakasių nutrauk klausomajai unijai.
Naujas šio miesto majoras J.
Austrų fašistų susirėmime su tų darbų.
VVilmingtono kasykloje an- V. McKee susimažino algų
socialistais vienas fašistas nu Angliakasiai nutraukė dar gliakasiai dirbo už sutartų 5 nuo 40,000 dolerių iki 25,000
žudytas.
bų ir sušauktas jų susirinki- dol. dienos atlyginimų.
dol. per metus

Vakar Springfield’e atidary
ta specialė legislatfiros sesija.
Bus ieškoma priemonių sudaryti naujų bedarbių šelpimui
fondų.
KEIČIAMAS KRAŠTO
BANKU

Continental
Illinois Bank
*
and Trust Co. direktoriai nu
tarė šį bankų pakeisti “national” (krašto) banku.

“DRAUGAS LITHUANIAN BOXING
CONTEST” APLIKACIJOS BLANKA
Šiuomi pranešu, kad jstojn į “Draugo” organizuo
jamų “Lithuanian Boxing Contest,” kuris įvyks 1932
m., spalių mėn. 27 d., St. Agnės Gimnasium.

Vardas ir pavardė .............................................................

Adresas...............................................................................
Kiek metų?................................... Kiek sveri?.

“Drangas Lithuanian Boxing Contest,” 2334 S.
Oakley Avė., Chicago, TU. .
. ,

o

Ketvirtadienis, rugsėjo 8, 1932

D R A U G A S

dėti į Dovainonių pilkapius.
Ilginėje ir tautinėje dvasioje. Tai yra pats
svarbiausias dalykas. Dėl to, kiek daug kal
Buvo žadėjęs vykti su mumis
bėta ir rašyta kol tokias mokyklas įsisteigė
mokytojas Mozūraitis, bet jį
ISeina kasdien, Ifiskyrua sokmadienlus
me, kol jojus mokytojas bei mokytojus paruo Panelės Sįvč. Marijos Vardo inas Švč. Jėzaus Vardų. Už radome sergantį, tad pasiten
PRENUMERATOS KAINA: Metams — 16.00. Pu
šėme, tiek daug dabar reikia kalbėti ir rašy šventę švęsime šio mėnesio 12 tad tankiai šaukdavo: “Mari kinome 13 metų berniuku, ku
sei Metų — 6S.6O, Trims Mėnesiams — 62.00, Vienam
ti, kad tėvai tas mokyklas tinkamai įvertin d. Koks tas Vardas saldus ir jos Vardas ‘suteikia širdžiai
Mėnesiui — 76c. Europoje — Metams 67.00, Pusei Me
tų — 64 00. Kopija .03a
tų ir savo vaikus į jas leistų. Jei jie to neda galingas! Kokios pagarbos Jis linksmybę, burnai medaus sa ris vėliau pasirodė geras žino
vas tų apylinkių. Tuo laiku
Bendradarbiams ir korespondentams rafitų negrą
rys, tada veltui nueis tos visos pastangos ir
vertas!
įldybę,
o
ausim
malonų
skanižina. jei nep'raėoma tai padaryti ir neprislunčiama tam
prof. Volteris jau suspėjo mifc
savo vaikams neduos to, kas jų gyvenime yra
tikslui pafito ženklų.
Nuo
senų
senovės
kaip
kubėjimų
tiems,
kurie
Jį
garbibrangiausia: tikėjimas ir tautybė.
stelyję susirasti vietinių totoRedaktorius priima — nuo 11:00 iki 12:00 vai.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
šalyse
Šventas
Panos
na.
”
Skaitant Seserų Kazimieriečių ir Pranei.*- nose
,rių, kuriuos klausinėjo apie jų
*
•
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 kiečių, taip pat ir Marijonij vienuolijų įsistei- Marijos Vardas būdavo su la i Palaimintas Enrikas Sousa genUosius totoriškuosius dokuvai. po piet.
gimo ir jų augimo istorijų, matome, kiek jbai didele pagarba minimas ir sakydavo, kad kuomet ištar
ištar- mentus. Užtrukę valandėlę Rudaug darbo ir didelio pasišventimo reikėjo į-į uždrausta buvo per šv'. krikš- davo Marijos Vardų, jo pasi nišiškių miestelyje išvykome
dėti, kol jos išaugo į tokias-įstaigas, kurios
jį moterims duoti, kad ne-1 tikėjimas augdavo ir kas kart Kruonio link. Persikėlėme i
'|pažeisti Dievo Motinos Vardo.'didesne degdavo Dievo meile, aukštų kalnų, kame yra Doloms puikiai sugeba vadovauti. Mūsų dosnio
Kastilijos karalius Alfonsas o Tas Vardas rodėsi lyg skęs-j vajnonvg į £įa |a vįeta> kur
LITHUAN1AN DAILY FRIEND
ji visuomenė ne mažai aukų į jas sudėjo.
Publlshed Daily, Except Sunday.
Tai daryta vieninteliam tikslui, kad jau IV piieš pabusiant sau už mo- (tęs, kaip medus jo širdies gel- turėsime daryti kasinėjimus,
8UB8CRIPTIONS: One Year — 86.00. Šia Months
nųjų Amerikos lietuvių kartų būtų kam ir terį jaunų mergaitę maurietę mėje ir už tad sušukdavo: “O Suradome dešiniajame Ne— 62 60. Three Months — 62.00. One Month — 76c.
Europe — One Tear — |7.00. Siz Months — 84.00.
kur mokinti ir auklėti tokioje dvasioje, ku pareiškė jai, kad jis ją vesiąs Marija, kuomi Tu esi Pati S» mull0 kramf KUe
CUfci-aMmi8 apau
Copy — .03c.
' kuomet‘ jau Tavo ”
Var gusius pilkapius.
li visoms tautoms palaimų neša. Būtumėm tik su ta sųlyga, kad ji prie vyje,
Advertising ln “DRAUDAS” brings best results.
tikrai nedėkingi, jei tų gražių mūsų vienuo krikšto šv. neims Marijos Va- das toks saldus ir malonus.”
Advertising rates on appllcatton.
Sv. Alfonsas Ligouri, buvo į Dr' EnSel aPsist«j''
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago lijų pastangų -ir dosnios visuomenės aukų ne rdo.
įvertintume. Geriausias įvertinimas, tai leidi Šiandien tokio papročio nie padaręs pasižadėjimą, kad bo !žesnio PilkaPto kur> P">™k°
mas savo vaikų į savas lietuviškas, katali kur nėra, bet priešingai dau nt sykį į dieną dievotai ištar. | ka»i»ėjimui. 'Tuojau kiti eksOi
kiškas mokyklas.
-o**gelis tėvų savo dukrelėms prie ti tą pilną pasitikėjimo ir sal ! P^jos nariai išsiėmė fotoaparatus,
kompasų
matavimo
šv. krikšto duoda Marijos, Va- dybės Marijos Vardų,
KĘSTUČIO 550 METŲ MIRTIES
ir kitus prietaisus ir prasidėrdų, kad pagerbus Panelę Švč.
Charles Benedict seniausias
SUKAKTIS
Tad
ir
mes
švęsdami
Panej
o
tyrimas.
Tiesa
kasinėjimui
Marijų, Dievo Motinų, ir kad
New Yorko graborius. Jis yra
Už poros mėnesių įvyks Jungtinių Vals
lės
Švč.
Marijos
Vardo
šventę
buvo
pasamdyti
keturi
vietos
Rugsėjo
25
d.,
Lietuvoje
paskirta
D.
L.
tuo pačiu pakrikštytų savo kū
laidojęs J. A. V. prezidentų
tybių prezidento rinkimai. Partijų vadai
ir norėdami gauti Jos užtary žmonės, kurie apie šiuos pil
K.
Kęstučio
550
metų
mirties
sukaktuvėms
dikį
pavesti
ypatingai
Pane
pasiruošę agitacijai už savo kandidatus. Rin
Garfieldų.
kimų kampanijos, paprastai, daug pinigų su paminėti. Šių sukaktuvių paminėjimo proga lės Švč. Marijos globai. Mer mų prie savo Sūnaus Jėzaus kapius nupasakoję įvairių pa
ėda. Tų pinigų kaip tik nei viena, nei kita išleistas atsišaukimas, kuriame tarp ko kito: gaitės nešiodamos Dangaus .Kristaus mūsų gyvenimo pa davimų, būk tai esu prancūzTokiu
radiniu kaip dr. Envojuose, o ypač mirties valan- kapiai, švedų kapai, kad juo
partija neturi. Dar praėjusių rinkimų defici rašoma:
z
Kųralienės Vardų, ne tik pri
gel taip ir kiti ekspedicijos na-'
tai nepadengti. Vadai tuo susirūpinę. Spau
,Prieš 550 metų Jogaila, tuo laiku Vil vaio'didž'iuotis/tet'sekti Jos >ie «erbkimc Jos Sv„V“rd’.' se žmonės randų ginklų, pen
dos žiniomis, beveik visi šaltiniai sukelti rin niaus kunigaikštis, o paskiau Lenkijos kara
M. J. K. tinų, o senieji net aukso ras riai buvo labai patenkinti.
pavyzdį,
Jos
dorybes.
kimams fondus yra išsisėmę, žinoma, išsky lius, matydamas, kad Žemaičių kunigaikštys
Atkasus pilkapį kai kurie
davę. Nebe reikalo šeimininkė
rus politikierių skiriamus valdininkus, kurie tė D. L. K. Kęstučio valdoma nuolat auga ir Popiežius Inocentas III yekspedicijos dalyviai pradėjo
kurios lauke darėme kasinėji
prieš rinkimus yra apkraunami mokesčiais sa stiprėja, kad su Lietuvos galybe skaitosi vi- patingų turėjo pamaldumų ir
klausinėti dr. Engelį ir prof.
mų, garsiai pakartodama pa
vo partijos reikalams.
ras pMnulis ir gerai žinodamas, kad I). L. pasitikėjimą Panelės švč. MaVolterį, kokios gadynės basius
reiškė, jei iškasime aukso, tai
Daug kas mano, kad būtų geriau, jei par K. Kęstutis, būdamas gilus patriotas - lie-l ..ijos Vardu Tankiaį
šis pilkapis. Abu mokslininkai
turėsime pasidalinti pusiau. Ji
tijos rinkimams ko mažiausia pinigų išleistų. tuvis, gabus politikas ir narsus karys, gali
*
... ..
,.
» .
buvo tos nuomonės, kad šis pil
Tada ir rinkimai būtų teisingesni ir patys iš būti .jam labai pavojingas, klastingu M<lu !d“™: “Manja vadinama žv».visų kasinėjimo laikų netoliese
Archeolog
’
nš
sensacija
kapis yra žymiai ankstivesnės
rinktieji žmonės į vienų ar kitų valdžios vie paėmęs jį kartu su sūnum Vytautu nelaisvėn, S^dė, o ta žvaigždė šviečia ma
vaikščiojo, matyt buvo įsitiki
Dr. Karo! Engei, Karaliau nusi, kad tikrai surasime lobį. epochos už kasinėjimus Prištų sąžiningiau savo pareigas eitų, nes jie ne o paskiau išsiuntęs į Krėvės pilį liepė čia jįino gyvenimo kelionėje į Danpriklausytų nuo tų stambių aukotojų partijos žiauriai nukankinti — pasmaugti rugsėjo gų.”
mančiuose ir Apuolėje, kad tai
čiaus muziejaus “Prussia” ko
Kasinėjamas
pilkapis
buvo
reikalams, kurie už tas aukas, paprastai, ge įnėn. 25 dienų (1382 m.).
yra vidurinio geležies amžiaus
Šv. Bonaventūras sako: “O nservatorius, grįždamas iš Pa5 mtr. skersmenyje ir 70 cmtr. V — VIII amž. po Kristaus
rus nuošimčius atsiima, žinoma, taksų mokė
Šimtai metų praslinko ir per tuos šimtus Šventoji Dievo Motina, laimi- baltijos kraštų, kur Rygos ir aukštumo. Reikia pažymėti,
tojų sąskaitom Išrinktieji žmonės pasidaro pi i
gimimo.
klausomi ir nuo partijos ir ‘‘geradarių” au metų keitėsi Lietuvos gyvenimas. Lietuvai te- ngas, tas, kurs myli Tavo Va- , Talino muziejuose darė senio kad kasinėjimo ir tyrimo dar
kotojų. Kuo mažiau partijos išleis rinkimams ko pergyventi daug įvairių momentų; isto- rdų. Jis toks gražus, toks’pra- nų tyrinėjimus., trumpam lai- bas buvo atliekamas labai sis- x Pabaigus kasinėjimų ekspe
pinigų, tuo bus geriau ir valdžioje kraštas tu rija ne kartų kartojosi. Iš pietų ir vakarų kilnus ir toks galingas, kad kui apsistojo Kaune.
tematingai. Nuėmus nuo pilka dicija smulkiai susipažino su
K
rės labiau nepriklausomus žmones, kurie ne Lietuvai nuolat grėsė pavojai. 1918 nu, kada I kiekvienas, kurs mirties vala-į r
-i i
' ’?r* “*• Lngei susitaręs su pio samanas žemės sluoksniai aP-^n^m*s» noi'ėdanii moks
vien savo partijos ifĮ^įų -‘geradarių,” bet Lietuva tapo laisya ir nepriklausoma, lenkai.! , • T - v •
, bljodmi Lietuvos galybės
ybes ...
1920
..........................
m. ir ve klas- .....
. ....
..
.
. A- Did. LriiV. prot. \ olteriu buvo nuimti juos skutant, kad liškai nustatyti šios vietovės
ir viso krašto reikalais rūpinsis.
1 tingu būdu užgrobė Lietuvos sostinę Vilnių'*^ bijotis piktosios dvasios nutarė padalyti keletu kasi nepraleidus kokio charakterin pilkapių padėtį. Pasirodo, kad
Tad, dėl tokio partijų vadų susirūpinimo ir trečdalį Lietuvos teritorijos. Vakaru kai- užpuolimų.”
nėjimų mūsų pilkapiuose. Pir go pilkapiui daiktelio. Beima- tos gadynės pilkapių čia visa.
itiečiams netenka nusiminti.
mynai kryžiuočiai D. L. K. Kęstučio ir Vy Šv. Epifanijus sakydavo: miausia buvo numatvta vykti int samanas, prof. Volteris Ii- eilė, bet jie randami nedide
tauto laikais buvo vieni pavojingiausių Lie
lėmis grupėmis išsidraikę ir
MOŠŲ MOKYKLOS
tuvos priešų, su kuriais lietuviai nuolat ka ‘Jei Marija mato pragarų ta- į Dovainonis, Rumšiškių valse. |nksmai šypsodamasis tarė
riavo ir šiais laikais vakarų kaimynui nuo vo širdyje'ir Savo Vardų išei- apie 27 kl. nuo Kauno. Prie i “Rasime juodos žemės siuoks-'v*en* i kitus labai panašūs,
x, Daug savo laiku kalbėjome ir daug rašėme lat tykoja Klaipėdos kraštų. D. L. K. Kęs nanti iš tavo burnos Ji užge-'jų prisidėjo šviet. ministerijos J nį, degėsių, o gal ir kokį daik- Tenka pažymėti, kad šių pilkol įsisteigė lietuvaičių vienuolijos, kad jos tučio laikais lietuvių tautoje buvo išaugęs di- sina prapulties liepsnų, o vi arhiologijos stipendiatas J. tų.” Ir iš tikrųjų proT. Vol- .^aP^ vietovė v ra labai auksaprūpintų mūsų parapijines mokyklas lietu delis galingas tautinis vieningumas, kuris sos piktosios dvasios užgėdin- Puzinas ir p. Mekas. Gavę iš terio nuomonė pasitvirtino.
painė Nemuno krante, virš 15C
vaitėmis mokytojomis. Šis tikslas atsiektas. Kęstučio sumanumo dėka labai gražiai buvo tos atstoja.”
Gretai pasirodė juodos že.mtr‘ aukšžio- Patys pilkapiai
Kauno savivaldybės auto, 7
Ne mažam parapijinių mokyklų skaičiui turi išugdytas ir panaudotas Lietuvos galybei sti
Šv. Antanas Paduvietis ta- asmenų ekspedicija rugpiūčio mės sluoksnis su degėsių liku- išsidraikę 150 — 300 mtr. nuo
me pakankamai gerai pasiruošusių mokytoji]. rrinfi. D. L K. Kęstutis, pats būdamas di- nkiai to .
p
M,
18 d. išvykome; Rumšiškių mie čiais, o 70 cmtr. gilumoje bu Nemuno. Dr. Engei gėrėjosi
nalifi patrijotas,
nfltmnraa
nonnlletoe dėl
Hnl Lietuvos
I .intiumo gar
•
Jau turime ir aukštesnių mokyklų ir joms delis
nenuilstųs
šia nepaprastai gražia apyli
mokytojų. Mūsų mokyklose taip aukštai suok bės ir gero kovotojas, subūrė aplink save pa rijos Vardų ir jausdavo savo stelį trumpam laikui apsisto vo atkastas senovinis geležinis
siąs pastatytas, kaip ir valdžios užlaikomose. bijotų būrius ir sėkmingai kovojo su visais širdyje tokių saldybę,, kaip jome, kad susirastume vietinį piautuvas ir maži titnago ga nke, sakydamas, kad ji primeBe to, mūsų mokyklose vaikai auklėjami re- Lietuvos priešais, o ypatingai su vakarų/’. kad šv. Bernadinas minėda , žmogų, koris turėjo mus paly- balėliai.
(Tęsinys 5 pust.)
............
PAOT^iTi.^uikmįniSki j'e.g'ų 'ir' ’ isiai^- 'federacija būtų susijusios jėgos Katalikų paaiškės iš kun. Balkūno referato “Ka- Valančius, Petr. Blozaitė, kun, A. Bal
žymėjimai randasi iždininko knygoje (lapuose 142
Akcijai. Del to referavau Kunigų Vieny- ( taiikų Akcija.” Jeigu Kongresas parems tutis, kun. dr. J. Navickas ir L. Šimutis.
144), kurią Kongresui priduodu.
bės ir Federacijos pernykščių metų sei- | prisidėjimų prie. N. C. W. C. idėjos ir įsL. Simučio referatas.
PASTABA 2, Bonų nunokusieji kuponai
K. FEDERACIJOS XXII
karpyti.
muose Federacijos Projekto Konstitucijų. į teigs Spaudos Biurų (šio atveju informaL. Šimutis, dienraščio “Draugo” vyr.
PASTABA 3. Bonų, Sėrų, kuponų ir Metropo- i
KONGRESO
Į Konstitucijos projektas gimė mano incia ( cijos šaltinis gerb. kunigai Simonaitis ir
lltan Bank ot Chicago kvito pilnas sąražaa (Ms
redaktorius, skaito ilgokų referatų “Ka
— įvykusio —
kaltliavimas) randasi Iždininko knygoje, lapas 141,
tyva.
(Redagavo
kun.
A.
Šmulkštys).
i Balkumis), tada ir Centro Valdyba bus talikiškoji spauda ir mūsų veikimas.” Jis
“Dr. Cash" skyriuje. ■ ,
1932 m., rogp. 23 ir 24 dd., Fittsburgh, Pa.
Ėmiaus darbo Federacijos Konstituci I darbštesnė ir sumani, pačiai Federacijai
PASTABA 4. Sąrašas Federacijos turimų pas
įtikinančiais argumentais įrodo, kad pas
kolos pasižadėjimų — notų, randasi iždininko kny
jos pertvarkymo tikslu, kad Federacija
goje, lapas 141, “Cr. Cash” skyriuje.
(Tęsinys)
f atsivers nųujas darbo lapas ir jos (Fę- mus ir veikimas nepakankamai išplėstas,
PASTABA 5. Iš sąrašo Federacijos turimų pas atsistotų ant išimtinai katalikiškų idėji
I deracijos) lauks skaistus rytojus.
kolos pasižadėjimų — notų lapo yra išbraukta
ir vienybės nėra, ir bedievybė prasipla
nių, tautiniai kultūrinių pamatų. Kitaip
Amerikos Liet. Romos Kat. Federacijos
No. 65; ‘Marija Smetonaitė >750 00 (3 d.), nes,
|
Apart
Federacijos
turiu
dar
atsakotino ir nutautėjimo banga vis labiau mus
kaip jan raporte buvo pažymėta, Lietuvos preztden
Iždininko Raportas
tas A. Smetona grąžino 8750.00 stipendiją, — se sakant, kad niekas negalėtų jai (Federa ! mingas penkias visuomenėje vietas. Todėl
užlieja dėl to, kad pas mus permaža dėsuteiktą Jo dukteriai. Nota grąžinta savi cijai) primesti kišimosi į politikų arba į
Neturėdamas galimybės asmeniškai da niau
ninkei.
į Federacijos Centro Valdybos narius sa- ‘ mesio kreipiama į katalikiškos spaudos
PASTABA 6. Visi bonai. kuponai, šėral ir t. p., { kitus veikimus priešingus Katalikų Akci
lyvauti šių metų Federacijos Kongrese
vo kandidatūros šiems metams nestatau. J platinimų. Savo referatų užbaigia šiais
taipgi paskolų pasižadėjimai — notos randasi The
jai. Šiandienų yra žinių, kad National
šiuonri prašau išklausyti- mano raportų, National City Safe Deposit Oo. Dėžėje.
Nuoširdžiai linkiu Kongresui gausingo ■ žodžiais: “Mūsų veikimui seksis, BažnvPASTABA 7. Visi cash. — pinigai (8531.13) ran Catliolic Welfare Conference jau pripa
kurį patiekiu raštu.
,
dasi The WilliAnsburgh Savings Bank, Central ODievo palaiminimo atsakomingaine darbe. čios reikalavimus išpildysime, savo tau
fflce, Brooklyn, N. Y.
žino, kad Federacijos Konstitucija* tinka
Pajamos:
Kun. Norbertas Pakalnis,
tybę išlaikysime, jei kiekvienas veikėjas
Toks tatai finansinis Federacijos stovis. ma Katalikų Akcijai. Plačiau apie tai
Rugplučio m.. 1981 rn. . .................................... 20.00
Spalių m. 1931 m.......................................... ..
7.00
A. L B. K. F. Iždininkas. ir susipratęs lietuvis katalikas pasidarys*"
Kaipo Federacijos Centro Valdybos na teks užgirsti iš gerb. kun. Simonaičio ir
Lapkričio m., 1981 m............................................ 858.00
Visi centro valdybos narių raportai katalikiškos spaudos apaštalu, jei kiek
(Prez. A. Smetona grąžino 3750.00 stipendiją,—
rys dalyvavau visuose Centro posėdžiuo Balkūno pranešimų. (Ypač iš kun. Balkū
seniau sutelktą jojo dukteriai).
priimti vienbalsiai.
vienoj parapijoj bus spaudos platinimo
se, išskyrus tiktai pirmojo posėdžio, tuo no referato: “Katalikų Akcija,”)
Gruodžio m, 1931 m. ........................................ 24.10
Sausio, vasario, kovo, bal. if gog mėn. 1981, 113.4
Kun.
K.
Urbonavičiaus
Referatas.
biurai, korespondentų ir bendradarbių
jau po Seimui, kada buvo naujos valdy
Rugplučio mėnesio 1931 m., .............. /............. 49.00
Užmezgiau santykius su Katalikų VeiKun.
Pr.
Juras
skaito
kun.
K.
Urbona

rateliai...”
bos narių pareigomis pasiskirstymas.
k no Centru Kaune. Apie santykius už
Viso jeigu: ...................................................... 61.071.58
Prie referato kalba kun. J. MačiuNenorėdamas Tamstas trukdyti ilges mezgimo pasėkas galės plačiau paaiškin vičiaus, Federacijos garbės pirmininko,
Balansas 1S praeitų m............................................... 18.70
Nuofttmčlal ................................................................... 18.70
parašytų
referatų
apie
“
Vieningų
veiki

lionis.
niu savo raportu, pasitenkinsiu tik trum ti kun. Simonaitis arba kun. Balkūnas.
Viso: .......................................................... 81.6*0 03
K. Vaišnoras mandatų komisijos var
pa apžvalga mano darbo Federacijoje.
Baigdamas raportų štai kų noriu pa mų.” Vienybės reikalingumų referatas įIMCOK&JIMAf:
rodinėja gražiais rašytojų išsireiškimais. du išduoda raportų ir praneša, kad visų
L Dirbau Federacijos Centro Valdybo žymėti:
Rugsėjo mėn., 1981 m............................................. 89.50
•
Spalių mėn.,' 1981 m................................................. 60.00
je per du paskutiniuosius metus ir tai ne
Už Federacijos nepasisekimus papras Plačiai paliečia dabartinę Lietuvos vi atstovų mandatai yra tvarkoje.
Gruodžio mėn., 1981 m. ................................... 100.00
Gegužės mėn, 1932 m................................. ....
200.00
Pirmininkas kviečia kun. dr. J. Navic
pirmu sykiu (buvau Fed. Centro JVald. tai yra kaltinama Valdyba. Oeniališkiau- daus politinę būtį ir katalikų veikimo
Rugplučio mėn., 1932 m., .............................. 408.40
1925—1926). Tuo pačiu laiku būdamas ir sioji Valdyba negali pasekmingai dirbti, laisvės varžymų. Nurodo vieningo veiki kų sukalbėti maldų ir tuo baigiasi pirmo
Viso išmokėta: ............................................
857 90
Kunigų Vienybės Pirmininku dėjau, vi ki <la nėra aiškios darbui nustatytos li mo svarbų ir jo kelius. Prie referato kal ji kongreso diena 6:39 vai. vakare.
Viso jeigu: ................................................. 1,09.01
Viso lftlaldų: ................... ...’.....................
867.90
(Bus daugiau)
sas pastangas, kad Kunigų Vienybė ir nijos. Viso Federacijos veikimo planas ba kun. J. Balkūnas, kun. Pr. Juras, A.
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i priėmimas mergaičių į Mari- vilo bažnyčioje. Per pamaldas Amerikos jaunimų ir apgailės nėle ir smagiai ir greitai su-1 kad ilgų metelių susilauktų ir
jos Vaikelių sodaliečių draugi j pagalbų kun. S. J. Čopana tavo, kad radęs Pittsburglio grįžti. Iki pasimatymo, Fa- gražias šeimynėles išauklėtų.
jų. Prie tos nepaprastos mo niui atvyko svečiai kun. Skn- katalikiškąjį jaunimų apsileido der.
Motiejus
Rugp. 24 d. Šv. Kazimiero
rgaitėms dienos visi rengiasi, ipkus iš Šv. Pranciškaus Vie sį, nemokantį lietuvių kalbos.
bažnyčioje įvyko nepaprastos
no tik pačios mergaitės skai *nuolyno ir. kun. A. Jurgutis j Ragino visus mokytis savo tėRugp. 30 d., Šv. Kazimiero
KOSTANTAS J. VAIŠNORAS, vedėjas
iškilmės — Adomas ir Mari
čiuje apie 48, bet ir jų mylimi iš Bridgeville, Pa.
ivų kalbos, jų gerbti, jų mylė- bažnyčioje moterystės ryšiais
1921 Carson Street, S. S. Pittsburgh, Pa.
jona Moceikos minėjo auksi
tėveliai-mamytės. Jie negali
A. a. Pranė Bukauskienė bu ti. Gaila, kad mūsų jaunimas tapo surišti Bernardas Sinio- nį moterystės jubiliejų. Tai
Teleplione Hemloek 2204
sulaukti tos laimingos dienos,
vo viena iš veikliausių moterų nęgirdėjo “campėse’' jo gra navičius ir Pranė Valinčius. iškilmei pritaikintų palaimini
kurioje jų dukrelės atsiduos
Šv. Petro ir Povilo parapijoj. žios kalbos. Reikia pastebėti, Pranė priklausė prie Marijos mų suteikė jų giminaitis pra
SAUTSAIDE
Geihiai«:tsburgho padanypatingai Panelės Švč. Mari
Per pamaldas bažnyčia buvo kad p. Šaltimėras yra čia gi Vaikelių ir, kaipo nariai, bu lotas Juozas Miliauskas iŠ
! nuėji parapijonys:
NuoširB VIENA AUSIMI
jos globai. Kokia laimė mer
pilna žmonių. Šimtai žmonių męs ir labai gražiai, taisyk- vo bažnyčia papuošta ir daug Dureya, Pa. Tokių iškilmių
J džiai prašau visų parūpi jonų,
JGIRSTOS ŽINIOS
gaitėms turėti sau už Globėjų
ii jos kūnų lydėjo į Kome- liškai vartoja lietuvių kalbų. žmonių, dalyvavo.
______
.
lo ypač visų draugijų ir bizmūsų bažnyčioje dar nebuvo.
Panelę Švč. Marijų, ypač šia
Gaila, kad mes tokio gyvo aIivių R. K. Federacijos nierhb susirinkti į Šv. Kazi- ndien jaunimo audrų dienose. stead Šv. Marijos kapinis.
Rūgs. 5 d. Šv. Kazimiero Tai retenybė, kad pora išgy
merikonuko kataliko lietuviu
Ko;saš, įvykęs Pittsbur- Įmiero mokykl4 tuo-ia« P° su- Be ypatingos Užtarytojos ir Amžinų atilsį duok jai Viešbažnyčioje užmezgė moterys ventų be divorso 50 metų!
ko neturime Pittsburghe, o
ghsuose sukėlė nepapras- ‘mos’ sekmadienį, rugsėjo 11 Dievo malonės šiandien tiesiog I-aiie!
st
Rap. labai galėtume turėti. Via čia tės mazgų Konstantas Stapu- Tai tik senovės liekanos. Bet
tų .lumų ir išbudino visus d’’ Pasitarimui apie surengi- yra negalimu daiktu, kad jau
šaitis ir Ona Gaidžiutė. Te Adomas su savo Mariute dar
ir universitetus lankiusių ir
prhrbo katalikiškame vei- i5na hį rudenį BAZARO paia- nos mergaitės ištvertų doro ADAM’S GROVE. — šv.
Aukščiausias juos laimina,
(Tęsinys 4 pusi.)
dar lankančių. Turėkim viltį,
kiiAiškiai matomos Kong-'P^08 naudai- Būkite geri> a je. Tad Bridgeville mergaitės Kazimiero parapijos piknikas
resikmės. Štai, nugirdau, !te‘ikite visi- nes “kaiP du st°8 supratusiog svarbų ir pama “Labor Day” Adomo s»de, kad jie susipras ir 3toj į tik
rų lietuvių amerikiečių kata
kainas Kunigų Vienybės yisados daugiau padarys ... čiusios šių dienų pavojus su girdėtis, labai gražiai pasise
Gerbiami “Pittsburgho Žinių”
likų darbuotojų eiles,
buioficijozas kun. A. Jurtikra pagarba
sis] lietė po Panelės Švč. Mari kė, Liks nemažai pelno. Ačių
Skaitytojai!
Klausytojas.
gutrviečia Kunigų VienyKun. Magnus J. Kazėnas. jos vėliava, kad Jų ypatingu Radio ,Klubo pagarsinimui,
Remkite tik tuos biznierius, kurie garsinasi Pittsburglio ži
bėsttsburglio Pi ovincijos -------------------------------------- būdu garbintų ir per tai įsi žmonelių buvo gražus būre
niose,
nes jų lėšomis yra palaikomas Pittsburgho žinių pus
PITTSBURGH, PA. — Šv.
kuis į bendrų pasitarimų, tinai ir su didžiausiu nekant gytų jos galingų užtarymų pas lis susirinkęs ir visi smagiai
Vincento bažnyčoje, kur kle lapis. Jie remia katalikiškų spaudų.
kalendrai po Lietuvių R. rumu laukia tų Dievo malonių Viešpatį Jėzų.
linksminosi. Garbė lietuviams
K. .eracijos vėliava veikti | dienų, per kurias žmogus lig Įrašymui mergaičių į Mari biznieriams, kurie skaitlingai bonauja gerb. kun. Vaišnoras,
Baaos ir Tėvynės naudai, iš naujo atgimsta, dvasiškai jos Vaikelių draugijų specia parėmė šį išvažiavimų savo jo rūpesčiu užvesta Švč. Jė
Aiš pasirodo, kad Federa- i sustiprėja, savo sielų dvasiš- liai yra pakviestas <hdž. gerb. doleriais. Šie biznieriai buvo zaus Širdies pamaldos kas mė
cijri nesudužęs skambalas, ku maistu atgaivina, kad vėl kanauninkas kun. 'Charles piknike: Kastas Stravinskas, nuo pirmąjį penktadienį. Žino 2100 CARSON ST., S. SIDE
401 STADIUM ST., W. E.
nes
tuo
labai
patenkinti
ir
uobetiklus, gyvas mūsų ka- galėtų šio pasaulio sūkuryje Moosman iš Munhall, Pa., ge- Adomas Marčulaits, Stanley
Pittsburgh, Pa.
Pittsburgh, Pa.
.
...
T
i hai lankosi. Ypač godžiai
talios išeivijos čia Ame- atsispirti pagundų audroms. neralis J. E. vyskupo Boyle o
Simonavicius, Jonas Cubis, ,,
,, ,
.....
A-,- •
i • klauso klebono , paaiškinimu
Didžiausia ir Svariausia valgo
ri k ainas ir siela. Tų mums Tam tikslui ir yra 40 vai. av Pittsburgh’o vyskupystėje į- -r,
Užlaikoma pirmos klesos valgo
Pranas Žilionis, Pranas Gedn i . . . .
; ™
mų daiktų krautuvė tarp Pitts
T
_
_
T
..
,r
-r
v
mėnesines
Šventojo
Tėvo
na

burgho
Ir
apylinkės
lietuvių.
mų
daiktų krautuvė.
laidai,
per
kuriuos
per
tris
įroimūsų vyskupo J. E.
galiotinis rūpinties mergaitė mas, K. Vaišnoras, M. Jarosu- . . . ,
laimintos
intencijos.
Tie
paaiišmėginkite, o visada sugrįšite
Malonus patarnavimas
Boužgirimas ir pasirašy- dienas Viešpats Jėzus išstaty mis. Jis nesigaili nei laiko, nas ir Petras Jurgaitis. Visi
atgal.
visiems
akinimai
nors
trumpi,
bet
la

mamstitucijos. Kaip gir tas Švč. Sakramente viešai, nei triūso, kad atvedus visas iš Pittsburgho. Iš Duųuesne,
L
--------------------------Ii
i
bai naudingi ir gražūs. Už tad
dėti! nevien kunigai susi- lauks visų atsilankančių, kad mergaites visoje vyskupystėje Pa.: Sulginskas, Andrius Skie
■
■ ■ -------klausytojų pilna bažnytėlė.
rūjkatlkiškaja akcija, bet juos apdovanotų gausiomis ma prie Panelės Švč. Marijos.
mas. Iš Homestead, Pa.: Pus
ir juliečiai jau tariasi. A- lonėmis. Todėl visi turėtų pa
Dzūkų Ragaišis.
Garbė Bridgevillės mergai kunigis ir Jeronimas Naujo
sinaudoti
ne
tik
rytais
ir
va
i
teibarodys, kų jie suma
tėms, kad jos, paklausiusios kas. Parapijos komitetas vis
y K. M P 'karaks dalyvaujant ypatingo
GROKERY STORE AND M E AT
nys
ką labai gražiai turėjo paruo Praeitų savaitę pas kur. 2331 CARSON ST., S. SIDE
MARKET
_________
i se pamaldose, bet ir dienų ne savo darbštaus dvasios vado, šęs, kad visus svetelius malo Kazėnų lankėsi naujai įšven
asmenyje
kun.
Jurgučio,
sura

TORA, PA. — Geros Ipalikti vien0 Viešpaties, bet
305 HAMILTON AVENUE
Pittsburgh^ Pa.
niai pavaišintų. Kaip gražu, tintas kun. V. Sadauskas iš
do tiesos kelių per Marijų.
lankyti
per
visų
dienų.
Duųuesne, Pa.
natos. Jau tris kaminai
Barbora K. kad visi iš vien darbuojasi. Butler, Pa. Jis šiomis dieno
Užlaikoma
pirmos
rųšies
valgo

pra» smilkti ir apie 300 Vakarais Mišparus laikys*.
Tai nuopelnas mūsų dvasios mis rengiasi išvažiuoti į Lie- mų daiktų krautuvė.
Parduodu geriausius
valgomus
kun.
Juozas
Skripkus,
seserų
produktus.
Pabandykite,
o visada
žmc nuėjo į darbų. Jei kas
HOMESTEAD, Pa. _ -Ru-|vado gerb- klebono kun. Ka-jtuvų atlankyti savo senų (a14i-t!uv1škas patarnavimas.
sugrįšite.
sav po tris pečius užkurtų, pranciškiečių kapelionas ir jų gpiūčio 31 d. po sunkios ope izėno, kurs savo malonumu! pie 90 m.) motinėlę, ir gar- C— .—............... ............ .
,
s----------------------------------- tai i nereiktų laukti, kaip jų nenuilstųs, kaip bitelė, da racijos Magee ligoninėj ap sugeba visus prie savęs pat- |sias Lietuvos šventoves: šivisonora pasksętų dūmuo rbuotojas. Antrų vakarų kun. leido šį pasaulį Pranė Bukau raukti ir į naudingų darbų į- lavų ir Vilniaus Aušros Var
se isi pradėtų “dratų trau V. Abromaitis, buvęs šv. An skienė, 53 metų amž. Paliko kinkyti.
Piknikierins. tus; Liškevų, MickeVų ir ki
tano
pirmasis
klebonas.
m
kti tetoje munšainės. Čia j®, vaTa'į’ ^blį"" Mkilme, '«■““» nuli4dim<‘
tas vietas. Jam visais kelionės
Mik,
žm< nors suvargę, sunkiui
1601 MeCLURE AVENUE
401 E. 5th AVENUE
PITTSBURGH, PA. — Pra reikalais patarnauja Kastas
laikrialėgti ir nors naskai-1'™' £ '»»
•» gar
eitų sekmadienį p. Povilas Vaišnoras, laivokarčių agenHomestead, Pa.
Homestead, Pa.
tlin būrelis (apie 30 šeiriiv-■ 8108 I)onora- Pa- šv________
Šaltimėras,
delegatas
Federatas.
Linkime
kun.
Sadauskui
nn r ir r
•• įsuo Dikora, pranciškietė.
n. K. Lietuvių, paraunos
.
r
. ,
.
„
, , , . .
, ,.
pirmos klesos valgo
nų)t gražiai gyvuoja. Tai po
Užlaikau pirmos klesos valgo
klebonas Pamokslus tai iškil ' pikl,rning08 pamaldus buvo , cijos buvusiame Kongrese, kai laimingos keliones, meilaus mųUžlaikau
daiktų krautuvę ir parduodu
mų daiktų krautuvę.
dėkunaningam dvasios va mei pritaikintus8 sakys* kun lugs^° 5 d*’ šv- P°tro ,r Prt 1 b^° P61“
pasimatymo su mylima nioti- už žemiausias kainas.
IŠMĖGINKITE. O NESIGAI
do 1 E. Vasiliausko rūpes
Malonus patarnavimas
LĖSITE
.*
S. Čepananis veteranas pamo
tingu ir nenuilstančiam jo
.......... ... - •
—
kslininkas, kun. Jonas Misius,
dari Laimingi donoriečiai,
lietuvių tarpe auksaburnis pa- j
/
pagiite savo darbuotojų.
mokslininkas ir kun. J. Vaiš
VAIŠNORŲ BROLIAI
Pęs nuo darbų ir nuolanoras, visų gerai žinomas ir
tiniūpesčių mūsų klebonė
1514 Carson Street, South SIde
mylimas gražbylis. Išpažintims
lis * Vasiliauskas praeita
VIENATINE LIETUVIŠKA VYRŲ IR VAIKŲ
klausyti ir gi bus užtektinai
savabuvo išvažiavęs į West kunigų: M. Kazėnas, V. Sa
DRABUŽIŲ KRAUTUVE PITTSBURGHE.
Virgos kalnus ir girias,
dauskas, Adam Szymkiewicz,
Čionai parsiduoda drabužiai daug geresni ir už
kad it kiek pasilsėti ir pa- E. Steigmonas, J. Pikutis, M.
pigesnę prekę negu kitur.
kvėįi- grynu oru, kurio Ja • J. Urbonas ir dar kiti iš to- i
MANDAGUS PATARNAVIMAS
bai ka sunikusioje Dono- liau. Eikim ir važiuokim visi (
roje. čia darbų negali ap- į 40 valandų atlaidus, Bridge- Į
ZZZ
sigirir dar reikia ir kai ville, Pa.
Parapijonas '
myną padėti. Kitų savaitę
K . J . VAIŠNORA
važi į 40 vai. atlaidus, ka ELLSWORTH, Pa. — Lie
REAL ESTATE
me. abejo, laukia daug pos 4 d. čia buvo didelės iškil
darbPranešus mūsų klebo mės. Mums ilgai klebonaujųa i
1921 Carson Street, S. S. Pittsburgh
nui le įvykusį Pittsburghe kun. Jonas Misius minėjo sa- i
Perka—parduoda namus ir ūkės. Apdraudžia namus
Lietų R. K. Federacijos vo sidabrinį 25 m. kunigavimo
nuo ugnies, taipgi gyvastį prie Life Insurance. Par
Konįsų, ir mūsų pasaulie jubiliejų. Jubiliejatų pagerbti
duoda įųivakortes. Sutaiso visokius dokumentus.
čiai įsirūpino, kaip prisidė susirinko minios žmonių įvai
NOTARY PUBLIC.
ti pibendro katalikiško vei- rių luomų, amžiaus ir lyties^
kimcVeiklesnieji: A. Kive- kaip bažnyčioj, taip ir į pi©,
„Tavo dukrelei tinkamiausia mokykla. f f
lis, liūs, Masaitis ir kiti jau tns, kuriuos suruošė parapitari?-imtis darbo sulig nu- įjonys. Kaip tai gražu, kad mūK. J. STRAVINSKAS
rodyt savo dvasios vado.
| sų žmonės moka pagerbti savo
1814 Carson Street, S. S.
Mokyklos. visas namas — goriausiai įtaisytas.
VIENATINE LIETUVIŠKA ČĘVERYKŲ
Donorietis. 'darbuotojus-vadus. Ilgai, ilgai!
KRAUTUVE PITTSBURGHE.
Akademijos 10 akervų sodas — studenčių atsigaivinimui
tos iškilmės pasiliks mūsų at
Čia galima įgyti geriausius čevervkus už pigiausių prekę.
rojus.
BDGEVILLE, Pa. — Ru mintyje. Lai gyvuoja didž.
Perkant prie kožnos poros nemažiau kaip už $1.50 yra
Sveikoje apylinkėje — Salia Marguette 360 akerių Parko.
gsėjd, 12 ir 13 dd. pas mus gerb. jubiliatas kun. J. Misius.
duodama gražus pencil box.
Kitų savaitę klebonas kun.
šv. /ano R. K. Lietuvių ba.
Patogus privaiiavimas.
žnyče įvyksta didelės iškil* Misius išvųžiuoja į 40 valam
Mokslas visose Sakose — Akademija pilnai akredituota.
mės 40 valandų atlaidai. Į dų atlaidus Bridgeville, Pa.,
Būdo auklėjimas prirengs tavo dukrelę į gyvenimų.
A. L. VVENSLOVAS
Kaimynas
iškils mūsų mylimas ir vi trims dienoms.
sų griamas klebonas kun. AG R AB ORI U S
Mokslo pradžia — rugsėjo 8 d. 9 vai. ryte.
lioyz Jurgutis pakvietė ne BRIDGEVILLE, Pa. — Mū
2128 Carson Street, South SIde
tik ttsburgh’o vyskupijos sų gerb. klebonas kun. Jurgu
Vienatinis Lietuvis Graborius Pittsburghe.
lietais kunigus, bet net ir iš tis jau nuo poros savaičių skeOiuoNors nedaug čia mūsų lbia, kad per 40 valandų atlaiParūpiname automobilius vcselijoms ir krikštynoms.
žmonų beliko, bet visi sutar- j dus, sekmadienio vakare bus
rri

■- ==

nSBURGH’O LIETUVIŲ ŽINIOS

ST. SIMONAVIČIUS

ADOLFAS PALECKIS

"r :- ----------------- -

EFON KUNDROTAS

JONAS ČUBIS

>

Z

JONAS PUSKUNIGIS

radi.i° stoti KQV aPie

S v. Kazimierą
AKADEMIJA

JONAS GREBLIUNAS

A

Ketvirtadienis, rugsėjo >32

H R A TT G A S

LIETUVIŲ AUKŠTESNIŲJŲ KATALIKIŠKŲ MOKYKLŲ ATIDARYMAS
ŠV. MARIJOS KOLEGIJA,

THOMPSON, CONN.

vius, o ypač mūsų seseris pra- Tarcisia (Ptašnikiūtė) ir Se-įConn.; Sesuo M. Ahmįalineiškietes, parodo tas, kad jis šuo M. l’erpetua (Zinkevičių-1 maitė) Jėzaus į Dangtenlaba’ dažnai atlanko lietuvius. tė)'irgi iš viršminėtos para-jgimo par., Pittsburg-’a.;
į

Nesenai dalyvavo Federacijos pijos; Sesuo M. Justina (Es- Sesuo M. Lorene (Ariavikongrese ir seserų pranciškie-į mančiūtč) iš Šv. Vincento pa-!čiūtė) Šv. Kazimiero pPičių 10 m. jubiliejaus iškilmėse, j rupijos, Esplen, l’a.; Sesuo ttsburgh, Pa.; Sesuo Nuth
Praeitų savaitę vėl atlankė jų j M. Mercedes į(Žekiūtė) iš Šv..(Balčiūnaitė) šv. JuozJpavienuolynų ir kapelionų kun. Stanislovo parapijos, Steuben*, rap., Du Bois, Pa.; St M.
Skrii.'kų., Jis labai myli kun. vilk*, Dilio; Sesuo M. Lršulina i Teophilia (Goberiūtė) tirpo
Skiipkų ir “nothing likę Fatli- (Sikorskaitė) iš šv. Kazimie-jp. Š. par., Chicago, 1 Se
er Joe.’’ Tad matot, kad Pit- ro parapijos, Pittsburgh, Pa.; suo M. Savera (Stuljitė)
tsburgho lietuviai nėra taip Sesuo M. Sebastianu (Šliupai- VVaterbury, Conn.; Se M.
vžmiršti. Net ir tokie garbingi į tė) irgi iš šv. Kazimiero p-B.,
(Tąsa 5 pusi.)
žmonės, kaip J. E. vyskupas. ;Pittsburgh, Pa.; Sesuo M. ABoyle, juos atlanko.
tnbroza (Grubliauskaitė) Šv.
j Petro ir Povilo par., Grand j
Palydovas

----------------------

Šiandie šimtas lietuvių bernaičių sugrįžta j Lietuvių Kolegijų Thompson, Conn. pra
dėt naujus mokslo metus. Mokinių tėveliaihe abejonės labai džiaugiasi, kad gali savo
sūnus auklėti lietuvių dvasioje ir kataliku religijoje. Kartu džiaugiasi ir visa lietuvių
visuomenė ir linki Šv. Marijos Kolegijai pa-sisekimo.
f

ŠV. KAZIMIERO AKADEMIJA, CHICAGO, ILLINOIS

iRapids, Mieli.; Sesuo M. Eve- į
LANKĖSI PITTSBURGHE liną (Žukauskaitė) šv. Jur- I
gio par., Pliiladelphia, Pa.; Se j
galiotinis rūpintis mergaitė- 'šuo M. Georgiana (Utariūtė)
Rugsėjo 1 ir 2 dienomis čia Šv. J urgio par., Shenandoah,
buvo apsistoję su lėktuvu ka- Pa.; Sesuo M. Robertą (Puspit. S. Darius ir lak. S. Girė teivičiūtė) Šv. Kazimiero par.,
nas, kurie pasiryžę ateinan St. Clair, Pa.; Sesuo M. Esčiais metais skristi iš New tėra (Taboriūtė) Šv. Petro ir
lYorko be sustojimo į Kaunu Povilo par., Grand Rapids,
i ir tuo pačiu lėktuvu iš Kauno Mieli.; Sesuo Marija Evarista
atgal i New Yorkų.
.(Staniuliūtė), Šv. JuoSapo pai J
atsilankymo tikslas bu- rĄp,, VVdterbury, Conri.-;‘"ijįe'vo, ka i suorganizuotų vietos
M, Alverah. (Vųlueiūfė)
I rėmėjų komitetus, miiiėtarri^y. Jurgio par., Detroit, Mk

Buy gloves with at

it &aves
Nereik mokėti 50<t
dantų mostj. Llstertn«~
oth Pašte gaunama pc
rėmyk, kaip gerai Ji.
kia. Ją vartotadamar
metus sutaupai $3 00

LIST ERINE
TOOTH PAS

25c

ii

Pittsburgbiečiai

maltiniai šiūtė) Šv, Juozapo par., Du

įjuos priėmė, ypatingai vietos
j Vaizbos Butas, kuris savo m ėj nosiniam susirinkime, laiky.i tam rugsėjo 1 d., net nutarė
! turėti piknikų 1 d., š. m., ir
1 visų pelnų skirti skridimo tonldau. Gražus sumanymas. Rap.

Sesuo M.,Tekia
Juozapo par.,
\Vatgrburyr .('onn..; Sesuo. M.
Pierre (Gaudišiūtė) iš Šv. l’etro ir Povilo par., Elizabeth,
N. J.; Sesuo M. Donata (Ma
leškaitė) iš Šv. Juozapo par.,
Bois, Pa.:;

------------------- Du Bois, Pa..; Sesuo M. DoVASAROS ĮVYKIAI VIE
NUOLYNE

rgio par., Detroit, Mich.; Se-

bet, kailio atmintis toms surytojaus, rugjnūčio 13
kaktitns pastatyta ir pašven- dienų, 13 naujokių, kurios sė
linta nauja, liglaikinė koply- kliringai išpildė savo kanoništelę. šioje gražioje koplycionovicijato metų, sudėjo ligje ir įvyko metinės vasaros'laikinius įžadus-Neturto,. Skaiį<;1

iškilmės.
_
įstybė^ ir Klusnumo, ir tuo-paPasibaigus pirmoms reko- z.įu laiku įgijo juodus veliolekcijoms, rugpiūčio 12 d., Šv. nus. Įžadų darymas įvyko per
Pora šimtų lietuvių mergaičių šiandie sugrįžta į Šv. Kazimiero Akademijų, pradėti mokslo metus.
Klaros dieną, buvo įvilkimo Šv. Mišias, kuria& laikė kun.
Šios kilnios įstaigos pasisekimu džiaugiasi lietuvių visuomenė. Linkime Šv. Kazimiero Akademijai ko
ceremonijos, kurias atliko kun. J. Misius, asistuojant kun. J.
geriausio pasisekimo.
J. Misius, asistuojant kun. ka- įSkripkui ir broliui Jonui. Tam
pastebėti, kaip visi gr'ažiai tos'teinu, o pašaliais grįžta į sa /Įžanga tik 25 centai ir darįpelionui J. Skripkui, broliui į Įvykiui pritaikintų pamokslų
tvariais laikosi, ,vpač vyrai/, ve sėdynes, šis šeštadienis ir kiekvienam atsilankiusiam kaž Jonui,, M. .S., ir dalyvaujant, pasakė kum M. Urbonas. Se-

kuomet kas mėnuo pervirš 3(X)
ateina. Žinoma prie palaikymotos tvarkos daug prisideda
(Tęsinys nuo 3-čio pusi.)
musų kunigai: Kazėnas ir Skri
visai nepasenę ir labai gera’: pkts. Mat, kaip paskelbta iš
atrodo, nors Adomų jau visi pažintis vyrams, tai moteris
vadina DEDE, bet tas dėdė nei nemėginkite eiti, vis tiek
dar ne vienų savo anūkų per- joms nėr išpažinties ir jų ne
gyvens. Linkėtina, kad jie su-klauso kol visus vvTtis pabailauktų deimantinio jubiliejaus
ir kad sveikutėliai per Šv.
Mišias jiems lazdele įteikta

pasiramsčiuodami pragyventų
daug metelių be divorso. Lai
gyvuoja! Pažymėtina, kad

sekmadienis, rugsėjo 11 ir 10,kų dykai žada duoti. ‘Baigali,’,kunigams: P. C. Česnai, S. Česudėjo liglaikinius į<]., skirtas vyrams. Kekmadie- ikad jau dykai, tai it aš eisiu, pananiui, M. I rbonui, J. Pi-j žadas:
nį S vai. ryto visi eina prie'.Mat, kaip merginos kų žada, Juciui, A. Jurguciui, A. BruSesuo M. Salome (Zalapušv. Komunijos.
Re p. pageli:. tai ir išpildo, (')t porų savaičių ša i, M. S., J. Vaišnorui ir A. kaitė) ir Sesuo M. Emestina
I atgal turėjo “ice cream par į Abromaičiui. Ryte iškilniems j ę Bulvičiūtė) iš Šv. Petro ir
Visos šv. Kazimiero .para-; t?” ir visiems aiški imu . dy- .įspūdingų pajuoksiu jiasakė ■ povį|() par., Elizabeth, N. J.;
pijos kuopos ir draugijos pa- kai dalino. Gavau iras. Šį syk kun. P. C. Česna, o popiet, Sesuo M. Eugenija (Miknaipylomis jau šnekučiuoja apie aš norėčiau “home-made” ke-J<un- A- Bružas, M. S. #
Jurgio par., Detroit,
parapijos bazarų, kurs mano- ridžių.
I Sekančios šiose apeigose gaMidi.; Sesuo M. Annella (Gogia. Tai labai graži tvarka., ma įvykinai spalių mėnesį. Me-j
Magdė Aiškihndūtč
&v. Pranciškaus abitų;
beriūiė) Šv. Trejybės par.,
Taipgi vyrai ir prie šv. Ko irginų Marijos Vaikelių drau- į---------------------- Sesuo M. Pius (JanavieiūHartford, Conn.; Sesuo M. A1 munijos eina labai gražiai ir Igija rūgs. 21’ d. rengia “card
Šv.
?»nt kiek J. Pk Phrsburgho tė) iš Šv. Juozapo parapijos, mata (Girdzijauskaitė)
j tvarkiai; viduriu bažnyčios a-įparty ” ir'kitokius “ gailies. ” j vyskupas Boyle remia lietu Mahanoy City, Pa.; Sesuo M. Juozapo par.,
AVaterbury,
,
.
,

per Mišias visi vaikai, anųkai ir praanukai
sykiu
prie- F
J
mė Šv. Komunijų.
Piršlys.

Šv. Kazimiero R, K. para
pijoje jau nuo keletos metų
yra užvestas paprotys ;— mė
nesinė išpažintis ir Komunija
šv. Visas mėnuo šiaip padalin
tas; pirmas mėnesio sekmadie
nis skirtas Marijos Vaikeliu
draugijai ir bendrai mergino

ms; — Šv’č. Jėzau*

Vardo

draugijai it bendrai vyrams;

trečias — tretininkams ir ben
drai moterims; ketvirtas vi-

eiems, kas tik nori. čia reikia
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VARTOK WELDONA TAHTS
Aptlekose. Knygutė su jkslais 24 puslapių “History oeumatism" dykai. Kreipkis
U El.DONA GOKP.
liesk 8, Atlantic City, >

lores (Vaškevičiūtė) iš Šv. Ju-

--------------'šuo M. Ancilla (Verkauskiūtė)
Ši vasara yra ypatingai mi- iš Šv. Kazimiero par., Nashua,
nėtina Šv. Pranciškaus Yie- N. H.; ir Sesuo M. Ak-vina
'nuolijos istorijoj. Ne tik įvy- (židinavičiūtė) iš Apreiškimo
i ko dešimties metų sukaktis, par., Brooklyn, N. Y.
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Ketvirtadienis, rugsėjo 8,1932

Prašau Į Mano Kampelį
*Rašo prof. Kampininkas.-

HKASAU NtbljUUKII

rys taip pat reiškia visiems
kitiems atsilankusiems svečiaYpatingai dėkoja gerb.
DENTISTAS
kalbėtojams; Lietuvio konsu
lui P. Daugžvardžiui, adv. F. 3446 S. 49th CT., CICERO
Vai.: 19-13 ryt*; 9-6 ir 7-9 vakar*
Mastauskui, p. L. Šimučiui,
kun. Jurui, kun. Macidlioniui Fbon* Boulevard 7661
ir kitiems.
N. N.

DR. ATKOČIŪNAS

lėtų šaukti masmitifigus ir riNutsė: — Ar tu nemyli bei—, i
jnkti aukas, “atmušimui pidaSeniau sakydavo, kad nega-;ryto ant jos užpuolimo.“ Va bės-sesytės ?
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Virginija: — O, ji orait. Bet
1478 West MarfluMt* Road
Įima dviem ponam tarnauti. dinas, jei ne policija, lietuviu
bu*
Tat:
1-8 Ir 7 9 P. M- Kst, 9-18 A.M
2924 W. WASHINGTON BLVD.
Priklodui, jei katalikas pradė kiems balšavikams ne tik Či- aš norėčiau turėti broliukų.
Nedėlloj »usl tarus
Kitos vai. ant Washlngton Blvd.
davo sėbrauti su bedieviais, kagoj, bet ir visur, kur tik jų Užvakar Bilius Čiulaitis gavo
4:30 — 5:30 kasdien
Telefonai: Kedzle 2460 — 9481, ark*
beibį — broliukų, tai dabar
veidmainiais, eieilikais, ar ki neršia, būtų bom—biznis.
Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6050 Cicero 662. Re*. teL Cicero 2881
jis ir sakys man, kad aį ji
tokiais laisvagalviais, visi skai
ATRASTAS V — VIII
DENTISTAS
pamėgždžioju.
tydavo jį neištikimu katalika
TeL Lafayett* 8791
Seniau tokie pisoriai, kuria
AMŽ. PILKAPIS
4645 So. Ashland Ava.
ms, savo idealams ir visi su
Gydytojas ir Chirurgas
lietuviškai rašydavo
taip: l Teisėjas, (skaito priesaikų,
Arti 67 atr**t
1821 SOUTH HALSTED STREET
nepasitikėjimu į jj žiūrėdavo.
I
“
...parašė
ir
išleido
apie
35
įpaskui
jį
turi
kartoti
(Tęsinys
iš
2
pusi.)
TeL Cana.1 4111
Residencija 6600 So. Artesian Avė.
Šiandie tokiais dviejų ponų
VaL: 3 Iki B po pietų, 7 Iki * vak.
vairaus
turinio
knygas,
moksj
liudininkas).
—
Prisiekiu...
tarnais yra net kai kurie mūs
Valandos: 11 ryto Iki 4 po pietų
na jam Pietų Vokietijos vaiz
liškas dramas, apysakas, poe
6 Iki 8:30 vakare
Liudininkas: — Aš taip pat dus. Bevaikščiodami ekspedi
Office: 4459 S. California Avė.
veikėjai (net vadai!) Jei nie
DENTISTAS
zijų“ kalbos atžvilgiu turėda
Nedėliojo pagal sutarti
kas dėl to nieko nesako, rocijos nariai Nemuno krantais
2201 West 22nd Street
vo arba Valparaise bulves
-Pirkėjas: — Kų ? Už šį pa rado titnaginių skeveldrų, o
Tel. Canal 6764
kunda aiški — dviem ponam
(Kampa* Leavitt 8t.)
skusti arba kur nors zeeeriau- veikslų tamsta nori 100 dol.
Valandos: Nuo 9 Iki II ryto
Ofiso: Tel. Victory 6893
galima tarnauti.
vietos žmonės čia radę įvairių i
Nuo 1 Iki * vakar*
ti, o šiandie, kaip matome, Juk tai anglių pieštas.
Rez.: Tel. Drexel 9191
B*redoj pagal sutarti
, titnaginių kirvukų su skylutė
GYDYTOJAS. CHIRURGAS
“įvairaus turinio“ knygas ra
Artistas: — Taigi! Kibo ta mis. Prof. Volterio nuomone
Seniau, jei policmonai kur
Jei neatsiliepia šaukite Central 7444
Boulevard 7689
IR OBSTETRIKAS
šo
ir
spausdina.
msta
iš
Afrikos
atvažiavęs,
Re* Hemlock 7891
su pakratymu apsilankydavo
tai yra neoletinės gadynės so
Gydo stalgia* Ir ebronižka
kad
nežinai,
kaip
brangus
pas
tai žinok, kad tau bus nuos.
vyrų, moterų Ir valkų
dybų liekanos. Vadinasi tyri
DARO OPERACIJAS
mus-^uiglis.
Seniau
pas
lietuviškus
baltolių, o šiandie policmonų at
nėjimui vietovė yra viena iš
Ligoniu* priima kasdien* nuo
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
pietų Iki 8 vai. vakaro.
silankymas ir pakratymas ge šavikus Pruseika, Strazdas ir
senesniųjų ir jų gerai ištyrus
DENTISTAS
Nedėllomls ir seredomis tik
jų frentai buvo regli balšavi- PITTSBURGH’O LIETU bus daug kas atidengta iš mū 4712 So. Ashland Avenue
Specialistas odos ligų ir
rų- bizių daro.
lškalno susitarus
VIŲ
ŽINIOS
veneriškų ligų
Va, Cikagds lietuviškų bal- kų komisarai. Pruseika ČikaOfisas. Laboratorija Ir X-Ray
sų prosenelių buities.
Vai.: Nuo 10 ryto Iki 8 vakaro
gos
balšavikų
gazietos
vidurį
šavikų gazieta norėtų, kad kas
2130 WEST 22nd STREET Ofisas 3102 So. Halsted St
‘Gaila, kad Lietuvoje dar nė- Tek Cicero 1260
X-Ray
(Tų'-ft
iš
4
pusi.)
rašė,
o
Strazdas
“
kasdieną
“
-.i* ■'
dien palieija pas jų atšilau
Kampas 31st Street
ra jstatynio, apsaugojančio
kytų, arba jei ne, tai kad nors kolnmnų arė ir pralctarus nuo
įvykiai Vienuolyne
Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. v.
mūsų pilkalnius nuo bereika
buržujų
gainiojo.
Šiandie
pas
eidamas saidvoku palicmonas
Nedėliomis tr Šventadieniai* Ik—12
LIETUVIS DENTISTA8
Sofija (Šilingiūtė) Šv. And- lingo knisinėjimo. Dovainonių VaL; kasdien nuo 10 v. ryto Iki 9
nors pro langų į vidų pažiū regli balšavikus jie jau yra į
pilkapiai būtų buvę 1930 m.
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
valandai vakare
P®r-» New Britain,
X—Spinduliai
rėtų, kad gazietos pisoriai ga- šunes, renegatai, pakvaišėliai,
Nedėliotais Ir Seredomis susitarus
M. Dominika Į-iau nukasti ii tiktai pripuo------ --------- ----- L2-------------- Conn.; Sesuo
4847 W. 14th ST. Cicero, III
Ofisas 2201 Wcst 22nd Street
• (Daūberiūtė) Šv. Antano par., i^ama^ pasiliko, nes apsėti rucor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6122
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GRABORIAl:
*Uliicago, III.; ir Sesuo M. Syl- ^ai neleido privažiuoti padRezidencija: 6628 S. Richmond Avė.
4142 ARCHER AVENUE
Dr. C.K. Kliauga
Telephone Republic 7848
jvestra (Klcmaitė) Sopulingos į vadoms.
Tel. Virginia 0036 • "
LACHAVICH i Motinos par., Harrison, N. J. j
D R N TĮSTAS
Valandos: 1—3 Ir 7—8 vaL vak.
buvo pilamas kelias ir Utarntnkats
Kctvergnis Ir Subatomls
Nedėlloj: 10—12 ryto.
W. Mar.ii.Plte Kil. ari! Wc»tcrn
tų pilkapių žeme buvo norima 242*Avo.
IR SONUS
FIGIAUSIA3 LIET. GRABORIUS
I’l.b.ie Hcmlo-'U 7H2S
CHICAGOJE
Praėjus kelioms dienoms, k>;iavgiBti duobė,Os kelias. Tai. Fanoriėil-iis. Rerpdr—nls Ir Pėtoyčlomte
LIETUVIS
CRABOKTUS
1*21 Sr». Halutr-d Siw|
Laidotuvėm® pa
tas būrelis seserų padarė janjgj ,ikt>i pripoolomai sie sc.
Gydytojas ir Chirurgas
tarnauju
geriausia Patarnauju laidotuvėse kuoptgianel*
paskutinį ir galutinų žingsnį nieji mūsų bočių pilkapiai DoIr pigiau negu kiti Reikale meldžiu *tsM*uktt. o
Moterų ir Vaikų ligų
3243 So. Halsted Street
Tel,. Republic 2266
darbu busite užganėdinti.
todėl, kad prlkiauVienuoliniame
gyvenime,
Rug

Tai.
Roosevelt
»4U
arba
3819
sau pri* grabų Iš
vainonyse nebuvo sunaikinti.
Specialistė
Office Tel. Victory 7188
dirbystės.
piūčio 15 dienų, Marijos į Da
2314 W. 23rd PI., Clticago
Res. Tel. Hemlock 2615
4145 ARCHER AVĖ.
OFISAS
Atkastas pilkapis Dovainongų Ginimo šventėje septynios
889 W«at 18 Street
DENTISTAS
Ofiso Tet LAFAYETTE 7887
Telef. Canal 4174 1439 S. 49 Oourt, Cicero, UI seserys prieš išstatytąjį Šv. ^yse turi neabejotinai didelės ,
Tel. Grovehlll 1598
2403 W. G3rd STREET
SKYRIŲ*: 8888 S.
Ofl»o vai. kiekvieną diena nuo 9 Iki
TEL CTCKRO 8997
istoriškos
reikšmės
pažinimui
Halsted Street, Tet
Sakramentų ištarė savo amži- ~
’
12 ryto (išskyrus seredomis). Talpg-1
Victory 4988.
Tel. Cicero 6756
nuo 4 iki 8 vaL vakare Utarnlnkaia
priešistorinės
Lietuvos.
Rei

nūs įžadus ir ženklu savo jau
ir Ketvertais.
Telefonas Tards 1138
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
■ niekad neatmainomo .aužieda- kia many^kad mūsų archeo
- Re*. Tek Hyde Park SSM
Phone Boulevard <139
Vai.: 9-11 ryto 2-4 Ir 7-9 vak.
Ivimo gavo sidabrinį žiedų. Pa logai pasistengs smulkiau aiš
DENTISTAS
Beredomis po pietų Ir Nedėldiemaii
tik susitarus
dariusios tų svarbų žingsnį bu kinti Dovainonių pilkapių už 1446 S. 49th CT., CICERO
Graborius ir Balsamuotojas
2422 W. MARCIUETTE ROAD
slėptų
praeitį.
J.
P-niu&
vo sekančios:
Vai.: 10-12 ryto: 2-6 ir 7-9 vakare
GRABOHIUS
Turiu autoTOLbilias visokiems
Res. Ptaon*
(“L. A.“).
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Office Phoa*
Englewood 6641
Sesuo
M.
Raimunda
(Brauliusų patarnavtmaa
AKTU
•VBTTOJrAIi
reikalams. Kaina prieinama.
OFISAS
Wentworth >0{t4
Wentworth 2000
visuomet aąiinlngaa tr
kiūtė) iš Šv. Kazimiero par., INŽINIERIAUS HONNEF’O
4645 S. ASHLAND AVĖ.,
nebrangu* ne* neturi
3319 AUBUHN AVENUE
me Maldų užlaikymai
Port Carbon, Pa.; Sesuo M.
Ofiso valandos; nuo 2 Iki 4 ir nuo
VfiJO MOTORAI
•kyrlą.
Chlcago, Dl.
4 Iki 8 vai. vak. Nedėliamls pagal
Ignatia (Kiserauskaitė) Šv.
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS
•utart)
Nauja, graži ko
Ofiso
Tel.:
Boulevard
7820
Petro par., Kenoslia, Wis.,
6558 S. HALSTED ST]
Vokiečių inžinierius HonneKarnų TeL: Prospect 1930
plyčia dykai.
VaL: 2-4 Ir 7-9 vai. vakar*
Sesuo M. Laurencija ,(Chris- f’as išdirbęs milžiniškų pro
r
tian) Šv. Trejybės par., Ha jektų pastatyti metaliniams
8307 Aubuza Atubi
OIUBOKIUS nt LAIDOTUVIŲ
rtford, Conn., Sesuo M. BerTel. Lafayette 1016
bokštams visoje Vokietijos te
1650 WEST 46th STREET nadetta (Astrauskaitė) Šv. Vi
4911 80. MICHIGAN ATENUN
ritorijoje vėjo motorais ga
LIETUVIS AKIŲ
Kampa* 4<tk Ir Paulina Bta
T*L K*nwood 8187
ncento par., Esplen, Pa., Se minti pigiai elektros energijai
Valandos:
Tel. Boulevard 6201-8418
Gydytojas
ir
Chirurgas
LIETUVIS GRABORIUS
SPECIALISTAS
suo M. Karolina (Strelauskai- Dabar, pagal laikraščių pra
Nuo 8 iki 11 valandai ryte;
Didelė graži koplyčia dykai
Palengvins aklų Įtempimą, kuria
Nulludlmo
valandoj*
kreipkitės te) Šv. Kazimiero par., Pitts1800 WEST 47tli STREET
Nuo 6 iki 8 valandai vakar*
priežastim galvos skaudėjimo,
718 WEST 18th 8TREET
prie manės, patarnausiu aimpatUapart šventadienio tr ketvlrtadlentoū^
nešimus, projektas pradėtas 8»tl
svaigimo, akių aptemmlo, ntsrvuotukat., mandagiai, gerai Ir pigiau negu burgh, Pa.; Sesuo M. LiguoTel. Roosevelt 7532
vykdyti vadinamoje Parodos aio, skaudamą akių karšų. Nuimu
kitur. Koplyčia dėl Barmenų dykai.
rija (Vitkauskaitė) Šv. Petro aikštėje. Ties Berlynu stato iataractua. Atitaisau trumpą regyst*
Ofiso Tel. Victory 3687
ir tolimą regystę.
Of. ir Rez. TeL Hemlock >874
ir Povilo par., Tamaųua, Pa.; mas 400 metrų aukščio bokš Prirengiu teisingai akinius visuos*
egzaminą viena* daro*««
Sesuo M. Veronika (ŠeŠtokai- tas. Tokiu būdu bokštas bus itsltiklmuose,
nas su elektra, parodančią mažiau- •e
Gydytojas
ir
Chirurgas
uas klaida*.
tė) Šv. Jurgio par., Detroit, aukštesnis už Eifelio bokštų Speciaie atyda atkreipiama moky
4631 SO. ASHLAND AVĖ. 3133 S. HALSTED STltEET’
klos vaikučiam*.
Micb.
Antras ofisas Ir rezidencija
ir už amerikoniškus dangorai Valandos nuo 10 ryto iki 8 vaka
Tel. Yards 0994
6504
SO. ARTESLAN AVli
re. Nedėliomis pagal sutarti.
Pasibaigus iškilmėms, rug- žius. Pirmo bokšto pastatymas KREIVAS AKIS ATITAISO I trtim
Ofiso
vai.:
nuo 9-12 rytais: nuo 7[ piūčio 16 dieną, prasidėjo an- sulig apkainavimu kaštuos a- ?4 LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. Rezidencijos Tel. Plaza 3200
VOŽNOS APDŪMOJIMAI

DR. C. Z. VEZEL1S

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. G. i. BLOŽIS

DR. A. RAČKDS

DR. A. A. ROTH

DR. A. P. KAZLAUSKAS

DR. GUSSEN

DR. S. BIEZ1S

DR. T, DUNDULIS

J. F. RAŪŽ1DS

DR. SDZANA A. ŠLAKIS

DR. P. M. ŽILVITIS

DR. K. DRANGELIS

DR. A. L. YUŠKA

JR. ATKOČIŪNAS

STANLEY P, MAŽEIKA

A. MASALSKIS

DR. M. T. STRIKOL’IS

DR. A. R. McGRADIE

DR. VAITUSH, OPT.

I. J. Z 0 L P

A. L DAVIDONIS, M.

S. M. SKUDAS

DR. F. J. LOWNIK

DR. MADRICE KAHN

DR. J. P. POŠKA

Seniausia ir Didžiausia

»• I ’

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
didžįausį 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
tarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
ii Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

S

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS
Dldynl* Ofi«a*

4605-07 South Hermitage Avenue
Viii Telefonai: YARDS 1741 ir 17<2

—mi

Ltrog rekolekcijos, vedamos labai iškalbingojo kun. J. Bružiko, S. J., kurios tęsėsi iki
pat naujos koplytėlės'pašven
tinimo ir 10 metų sukakties.
♦
rugpiūčio 25 d. Šiose nepapra
stose pamaldose dalyvavo J.
E. vyskupas H. C. Boyle, skai
tlingas būrys dvasiškijos, L.
R. K. Fed. atstovai ir kiti svokuriems, po pamaldų, bu|Vo paruošta puota. Kun. J. Aj>
mbotas laikė šv. Mišias, per
kurias kun. Navickas, M. I. C.,
pasakė pamokslų.

pie 20 milijonų litų. Spėjama,
kad kitų bokštų statyba apsi
eis žymiai pigiau.

Daugelių atsitikimų aky* atitaisomo*
be akinių. Dabar kainos perpus P*Įęcsnes, uc^u buvo* Alusu IlaAuos olKe&uėtf, kaip lutų.

4712 S. ASHLAND AVĖ.

VALANDO8:
Nuo 10 Iki 12 dieną
Nuo 2 iki 3 po pietų
Nuo 7 Iki 9 vakare
N«d*l. nuo 10 Iki 18 dieną

vak.
Antro Of. vai.: nuo 8-6
plot. Utarn. Ir Subat. nuo 8-8 valt.1
Šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. ,Wentworth 3000

TeL Boulevard 7589

Pirmas Berlyno bokštas pa
Rez. Tel. Stewart 8191
gal apskaičiavimus gamins
Tel. Yards 1829
25,000 kw. ir energija bus at
leidžiama vartotojams ' po £
Gydytojas ir Chirurgas
Perkėlė savo ofisą po numeriu
cent. už kvv.
LIETUVIS AKIU SPCIALISTAŠ
6558 S. HALSTED STREI
472# SO. ASHLAND AVĖ.
Be to bokštas skiriamas ki
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakai
tiems tikslams: apačioje nu
SPECIJALISTAS
Džiovų. Moterų tr Vytų Ligų
matomas įrengti velodromas,
▼ai. ryto nuo 10—18 nuo 3—ėė pe T*l. Hemlock 8709
diametras kurio bus 180 met.
pietų: 7—8:39 vai. vakar*
Rea Tel. Prosp*ct 081
Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė
Nedėliomis
10
iki
18
10-me aukšte numatomas res 756 VVEST 35th STREET
Telefonas Midvray 2880
toranas, kur bus 5000 vietų;
Kampas Halsted St.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos: nuo 10—4; nuo 6—8
dar aukščiau bus įrengĮa aikš
Ofisą* 6156 Soutb Keč
edale
Nedėliomis: nuo 10 Iki 12.
akv*
Ši istorinė diena ko puikiau telė, kur tilps 8,000 stovinčių
Re* 6628 So. California
▼at: >-<• 1-9 v. K Maklrtant
BEMLOCK 8111
siai pasisekė, už kų seserys žmonių, iš kur bus matomas
reiškia nuoširdų ačiū pirmiau miestas ir apskritai labai pui Skaitykite ir platinkite
Ofiso ir Itez. Tel. Iloulevard 8?ttJ
šia visiems atsilankusiems ge kus reginys. Pagaliau viršuje dienraštį “Draugą” ir
(Naryauckas)
rb. kunigams, L. R. K. Fed. bus įtaisyta meterologijos storemkite visus tuos pro GYDYTOJA8 IR CHIRURGAI
atstovams kun. J. Čižauskui ir tis.
Inž. S. .V.
1689 West M*rqu*tt* Road
fesionalus ir biznierius,
VALANDOS:
ponui ir poniai Čižauskams, Į '
------------------756 \V . 35tlt STREET
9 Iki 13 ryto. 7 Iki 9 vakar*
kurie savo artistiškais gabu- PLATINKITfi “DRAUGĄ* kurie garsinasi jame.
O f l*o vai.: uuo 1-3, nuo 6:39-8:
Utua. |p

DR. CHARLES SE6AL

DR. G. SERNER

DR. H. BARTOM

DR. B. ARON

DR. V. S. NARES

DR. A. J. BERTASH

t

1

j.- ai.

.1a.

/

J

D R AU

6

Ketvirtadienis, rugsėjo 8, 1932

.darbo laikais daugelis žmonių
I nori be išlaidų smagiai laikų
! praleisti.

LIETUVIAI AMERIKOJE

WESTVILLE, ILL.

A S

ŪZTtavęs ilgus metus West' . 1’iknikas bus Įvairus. Tar'*

Pullnu.no biznierius ir uolus kl,ko’ hua ir k»"»)- Plknik”’
parapijos rėmėjas. Iškilmingai ivvk“ ’^mmlieni rūgs. 11 .1.
Pilte,tu
su bažnytinėmis pamaldomis ------P°PieA*
Išleistuvės
' Rugpiūčio 29 d. vakare šš. paiaįfjotas> rugsėjo 2 d., Šv.'
GRAŽI DAINŲ, MUZIKOS
Petro ir Povilo parap. svetai- Kazimiero kapinėse,
IR KALBŲ RADIJO
nėj suruošta gražios Ant. P. j
'
Į
Stulgos išleistuvės.
I + Ru*8ėJ° 3 <>•> Par*P- »«’ •
PROGRAMA
,
...
- i • . f llėj įvyko gražus vakarėlis, pa• Vakare^ surengė Liet. v y' J 1 '
*
'
1
gcrbimui klieriko V. PaūgintPraėjusio antradienio vaka
čių 85 kp., kurios p. Stulga
čio. Žmonių buvo pilna salė. rų ir vėl radijo klausytojai
buvo darbštus ir mvlimas narys ir gabus Vyčių choro ve- 1)a,-vvav° kunlP®i: A- Linkus, tuvėjo Inalomimo pasigerėti
4ėjaSi.
J- 1 askauskas ii vienas ^e-.^.ravju prOgramu> kurjs buvo
•deja
lal.-ai tin?tantis- Buvo ffar<lf,S Užkan‘ transliuojamas
iš
stoties
AVestvillės jaunimui
liūdna netekus tokio nari()> džiai ir Pro^amell8‘
,WG ES pastangomis Peoples

veikėjo. Jis čia vargonininką-

+ Sekmadienį, rugsėjo 11 Furniture Co. krautuvių, 25

ŠŠ. Petro ir Povilo parap.;
ParaP- darže !v>'ks labai 36 W. 63rd Str., ir 4183 Ar
šu Vyčių ir choro pagalba su- linksmas piknikas, kuri ren- cher Avenue.
rengė daug sėkmingų vakarų
parapijiečiai — parapijos
Šį sykį radijo dainininkai
— koncertų parapijos naudai, i "andai. Piknike bus visko, ge-1 J. Romanas, E. Bartush, O.
vq

ra muzika, gardūs gėrimai ir 1 Bitautaitė, A. Ciapas ir vadiVakarėlį atidarė Vyčių kp.
užkandžiai. Prašome visus iš namas “Peoples radijo duetas
pirm. J. Vendelskas. Paskui
visur skaitlingai atvykti.
ir kvartetas” padainavo graAnt. P. Stulga gažia kalba at
i r>
•• <3 j x wx- žili\ dainelių, kurios
visiems
sisveikino su jaunimu. Čia pat
-j- Rugsėjo 6 d. sv. Misio,
...
patiko. Be to, buvo rinktinės 1
pagerbta ir buvęs kleb. kun. mis mūsų parapijos mokykla
L. S. Brignianas ir naujas kle pradėjo mokslo metus. Klebo ir gražios muzikos, o tarpiai- '
se įdomių kalbų ir naudingų !
nas pasakė gražų pamokslėli, i
bonas kun. Jonas Paukštis.
bį Ant. P. Stulgai Vyčiai su-j Vaikučių šįmet mokykloj dau- Pran®žimų. Dr. A. Lauraitis,
teikė mažų atminties dovanė- Igiau, negu praėjusiais metais. dentistas, kalbėjo apie dantų

lę

'Mokina Šv. Kazimiero Sese į užlaikymų, kun. J. Mačiulio’
Kep. nili »Pi« sPau<1» k sP°rtą, »
juokdarys “Galis Kepurė”
ir šokiais.
pasakojo vėliausias naujienas.
P. Stulga grįžta į De Paul
CICERO, III. — Rugsėjo 4
Taigi ši valanda patenkino ra
universitetų.
Narys
d. mirė Dominikas Domarkas,
dijo klausytojus.'
kurio kūnas pašarvotas EudeiS. S. M.
kio koplyčioj, 1410 S. 49th Ct.
Laidotuvės rugsėjo 8 d. iš Šv.
i Antano par. bažnyčios. Velio
NAUJIENELES
nis mirė sulaukęs 46 metų am---------- —
'
I
+ Mirė Antanas Vainaus- žiaus.
+ Dr. G. I. .Bložis ir Dr. S.
• Vakarėlis baigtas užkandžiu

ir žalias tabakas
neturi vietos cigaretuose

WEST PULLMAN, ILL.

!

ŽINIŲ-Ž1NELĖS

Biežis su savo moterimis per
darbininkų šventę lankėsi Rockforde.' Atlankė Dr. G. r.
Luomanų, Dr. W. Jovaišų, vai
stininkų Jovaišų. Be to Dr.
Bložis atlankė ir klebonų, kun.
Andruši. Į Chicagų grįžo lai
mingai.
,
-j- Vakar AVest Side Mari
jonus apleido kun. Skruodenis,
Copr. 1W.
The A merkta
M. I. C. Išvyko į Brooklyn, N.
Tobacco O®,
Y. Iš ten važiuos į AVashing- (
tono Katalikų Universitetą -■
■
--------siektų aukštojo mokslo.
rugp. 21 d. buvo suruošęs pik-j- Spalių mėn. Moterų Sų- nikelį, kuris gerai pavyko,
jungos Chicagos apskritys Ci- | gjuo širdingai dėkojame viceroj ruošia koncertų. Progra- siems aukotojams ir atsilanme, be vietinių dainos meno tusiems už paramų. Jūsų, sežvaigždžių, dalyvaus ir p. Gi- Sutės to neužmirš savo maldožauskai iš Detroit, Micb.
ge, nes vįsas pelnas ėjo įtai+ Buvęs Kenosha, Wis., lie gymui siuvamos mašinos vie
tovių parap. kleb. kun. Bub- tinėms sesutėms,
lys, M. I. C., vakar išvvko į
Šv. Marijos kolegijų, TbompAčiū visoms darbininkėms ir
son Conn
komisijai už gražų pasidarba_______________
vimų: pirm. M. Dobrovalskienei,
Šiaulienei, Dačiolienei,

CHICAGOJE
GRAŽIA! PAVYKO

Bilevičiui, 1511 49 Avė., Cice
-------------ro, III. Ciceriečiai daugiausiai
Praėjusį sekmadieni Labda- pardavė knygučių. Ačiū jiems?
ringos Sujungus išvažiavimas už gražų pasidarbavimų labgražiai pavyko. Oras buvo gra darybei. Ir kitos kuopos dar
žus, šiltas. Žmonių privažiavo bavos su knygutėmis, kiek kugana daug iš Chicagos ir iš ri galėjo.
P. F.
apylinkės miestelių.----------------------Visos labdarių kp. dalyvavo
PILIEČIAI PIKNIKAUS
išvažiavime ir turėjo visokių
biznių. Kp. nariai darbavosi,
MARQUETTE PARK. —
kaip bitės.
'Marųuette Park Liet. Am. Piftarliės jums, brangūs lab-, liečiu klubas smarkiai rengiadariai, kad mokate taip vie- si prie busimojo pikniko Marningai dirbti Labdarybės dar-'quette parke. Kiek girdėt, pibų. Taip dirbdami atsieksime liečiai nemažai susidomėję resavo tikslų.
ngiamuoju pikniku. Tat, tikiLotas teko No. 6530 — A. mos ir gerų sėkmių. Šiais ne—---- —------------------------------------------------------------------------

Jaunystės Stiprybė

PRANEŠIMAI

Dr. Magnus Hirscbfeld, gerai žinomas Sexalogljo8 autorite
tas Ir Direktorius Institute for Sexual Science of Berlin, Germa
ny sutverė

>

TEUTONIA IMPORT A E X PORT SERVICE CO., DPT. •«««
211 Fourth Avenue, New York City, N. Y.
Gentlemen; Please forward to the followlng address............
Boxe« Tltus-Pearls, for whlch I enclosa
My name Is............................................ .

My address is............................................

3....................

City............................................. ..

State .................................................

M

“It’s toasted”

"Jei žmogui parašytą geresnį knygą, pasakytą geniui pamokstą, ar padarytą tobūlesnius sląstui pelėms

gaudyti negu jo kaimynai, o pasistatytą namus miško tankmė]!, vistiek pasaulis iki jo durą pramins taką."

RALPH VALDO EMERSON
Ar Ki psreilkimu neganėtinai pasSkins kodėl puaulit užgina ir priima Lucky Strike?

Stumbrienei, Šliogerienei, G'e-

Dauskienei, Gadeikienei, Klikūnienei, Žostautienei ir Sebastijonienei, S. Bagdonaitei,
M. Bitinaitei, E. Bitinaitei, p.
J. Stumbriui, A. Fabijonui.

mėjų 8 skyriaus mėnesinis suPETRAS NAVICK IS,
Wets FraakforU, UI.
sirinkimas įvyks penktadienį, i
Ibmtte 3
rugsėjo 9 d., tuojau po pamal- .---------------------------------------

NAUJA GASOLTNO STOTIS

dų, parapijos svetainėje.
Kviečiame visas rėmėjas at
silankyti ir naujų narių atsi- i
įvėsti.
Valdyba

I

PADĖKA

Vartoja Sinclair Produktus

HIGHWAY
SERVICE STATI0N

i 7001 S. WESTERN AVENUE

S. E. corner

WEST SIDE. — šv. Kazi Tel. Hemlock 1017
miero Akad. Rėm. 10 skyrius Pranas Dargelis, savininkas

5532 S. 72nd Court,
Kt'MMIT, IT-D.

CHARLES P. KAL
z

ADVOKATAS
Mieste Ofisas-.
14Q_ No. Dearbom St.,
Room 7O«
Phone State «ę90
South Side ftftdas

KANADOJ SNIEGAS
LINDSAY, Ontario, rūgs.
7. — Vakar šiose apylinkėse
keletu miliutų snigo. Eina ru
duo ir žiema.

R. ANDRELIUNAS

Užlaikome naujausios ma
dos žiedus, laikrodžius, radios,
elektrikinius laikro
75« W. X5th Kt., n<-«<W Halsted St. taipgi
Phone Boulevard 5913
džius, movie eameras, projeotorius dėl judomų paveikslų
rodymo. Kainos labai nupigin
tos.
f John Rerdzlunss Borden)
2650 W. 63rd St., Chicago, UI.
ADVOKATAS
Tel. Hemlock 8380
105 W. Adams St.. Rm. 1642

IHHN R ROROEN

ginos ne perdaug senos nei perjaunos, kuri norėtų dirbti ant ūkės
<f»rm). Del platesnių informacijų
malonėkite atsišaukti Šiuo adresu:

MARQUETTE PARK. —
Šv. Kazimiero Akademijos Rė

PARSIDUODA 5 kambarių
na
mas su vana, arti katalikų bažnyčios
Ir mokyklos. Trys ketvirtadaliai blo
ko nuo gatvekarlo
linijos.
31,000
Cash, balansas lengvais ISmokesčiais.

Valdyba

1■

Toionbone Hsndolnh

67?7

Radios, Rakandus, Elektrikinius Icebox, Elektrikines skalbiamas
mašinas, Dulkių Valytojus.

2151 W. 22nd St. 6 iki 9 vak.

Jos. F. Mrik, be.

Miesto Ofisas 77 W. Waahlngton 8L
Room 206
TeL Dearborn 7266
Valandos: 2 ryto Iki 4 po pietų

Wm. J. Kareiva

Telephone Roosevelt 2020
Name: t Iki 2 ryto. Tel. RJepub. 2600

Savininkas
D61 geriausios rųžles
Ir patarnavimo, Sau
kit
GREEN VALIiEY
PRODUCTS
Olsclls Šviežių klauSI
nln, sviesto Ir sūrių.
PAUTANė STREET
Boulevard 1389

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

3417-21 So. Halsted Št
Tel. Boulevard 4705—8167

Vakarais:

Utarnlnkals Ir Ketvėrgals

— 6 Iki 2 vai.
4146 Archer Avė. Tel. Lafayette 7167
Namų Tel. Hyde Park 6226

PAIEŠKOJIMAS

Pasisaugok klatdų ISpIldydamaa 8) kuponą:

puikus tabakas, jį tinkamai pa
sendinus, išnokinus, perleidžiamas
per pagerinamą Lucky Strike valy
mo procesą, kuris žinomas kaip “It’s toasted”. Štai kodėl kiekvieno
ES perkame puikiausią, patį
puikiausią tabaką visame pasau
miesto, miestelio ir sodybos gyven
lyje, bet tas dar neišaiškina kodėl tojas sako, kad Luckies yra tokie
žmonės visur skaito Lucky Strike
lengvi cigaretai.
lengviausiu cigaretu. Dalykas tame,
kad mes niekuomet neužmirštame
teisybės, jog “Gamta savo Žalumoj
Tas pakelis lengvų Luckies
Retai Švelni ir Lengva” - todėl šis

REIKALAUJU moteries arba mer

TITUS - PEARLS
pagelbėti milijonams žmonių, kurie yra praradę arba pradeda
prarasti gyvingų fizinę Jėgą. 35 m» praktikavimo Ir tyrinėjimo
taip pat parodė, kad Šitokia silpnėjimas yra priežastis daugelio
kitų bėdų: Didi kraujo priespauda, užkietėjimas arterijų, fizinis
iravarglmeM darbe, galvos svalglnlmas, sloglntmns, neurasthenlja.
ir taip toliau.
Visas filtąs bėdas galima pražallntl au Titus—Pearls. DaugiOma gydymų buvo Įvykinta per Dr. Hirachfelfl. Berlyno Insti
tute.
L. S. (Valstybės Oflclalas; 60 m. vedęs) skundėsi fiziniu nuo
vargiu, svalginlmu Ir drebėjimu. Dengval pallsdavo. Minties ga
lybė nerangi Ir silpnai veikianti. Trukumas fizinėj Jėgoj per 5
metus. Didi kraujo priespauda. Duotas 2 Titus—-Pearls 3 kartus
dienoje. 2 savaitės vėliau medlkalls raportas buvo Šitoks:— Abelnai sveikesnis, daugiau spėkos, svalglnlmas sumažintas Ir lėga
grąžinama. Gydymas nepaliautas, po 2 savaičių L. 8. raportą 81tokj ISdavė: nuovargis Ir pailsimas dingo, kraujo priespauda su
mažėjo Ir 60-tose metuose atgavo fizinę Jėgą ir vyriSkumą, kurj
turėjęs pradžioj gyvenimo.
Pradėk atgauti jaunystę dabar. Šiandien. Po 2 savaičių Jausi
naują vyriSkumą savyje. Prlsiųsk 25.00 (cash registered arba ar
ba money-order) už 2 savaičių gydymą.

Jo nėra Luckies
• . . lengviausiame cigarete
kokį kada nors rūkėte

Jono Pečiukaičio. Gyveno
Chicagoje 112 W. 19 str. Ži
linantieji malonėkite pranešti
REAL ĖST ATE
jo seseriai Lietuvoje adresu: Prisirašykite j mūsų Spulkų
Ona PečMikaitytė, Pečiukaitv- Texų informacija suteikiama
tės Knygynas, Šakiai, LitbuaDykai
nia.
‘
Rev. K.
2608 West 47th St

Nepamirškite gra
žaus Lietuvių Programo Nedėliomis nuo 1
iki 2 vai. po pietų iš
galingos stoties WCFL, 970 k.

Tp. waitches

Jei manai pirkti automobili, ateik
pas mus pirmiau, nes mes užlaikome
vieną IS rerlauslų ruSių automobi
lius — 8TUDEBAKER, kurie yra
ADVOKATAS
pagarsėję savo stiprumu Ir gražumu.
62 E 107 ST. prie MICHIGAN AVĖ
Taipgi mes turime pilną pasirinki
Tai. Pullman 6250—4277
mą vartotų kafų labai prieinamą Ir
4400 S. WOOD ST.—Ketverge vak. nebrangia kaina
Tel. Lafayette 4222
MIDLAND MOTOR SALES
4422 ARCHER AVENUE
142 N DA SAI.I.K ST—parai sutarti

Telephone Lafayette 7112
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