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Vokiečiai ginčijasi dėl parlamento stovio
ČILĖS RESPUBLIKOJ NUMATOMAS 

CIVILINIS KARAS
J. V. konsulas Mandziurijcj reikalauja 

apsaugas
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GINČIJASI DEL PARLA
MENTO STOVIO

NUMATOMAS CIVILINIS 
KARAS

BERLYNAS, rūgs. 15. — SANTIAGO, Čile, rūgs. 15. 
Vokietijoj vyksta karšti gin- — Pašalinus Davilų imta dar- 
čai dėl parlamento stovio. Pa- buotis sudaryti naujų kabinę- 
rlamento opozicija, kurioje y- tų. Tarp vadų susirinkime ki
rą ir centro partija, pareiškia, lo smarkūs ginčai ir kabinę- 
kad parlamentas neteisotai pa tas nesudarytas. Keli sukili- 
leistas ir todėl jis skaitosi ne- mo vadai kiti per kitus sie- 
paleistu. O prezidentas Hinde- kia pirmenybės. Jei šiandien 
nburgas, kancleris von Pape- nebus Įvykdyta taika, nuina- 
n’as ir jų šalininkai sako, kad tomas civilinis karas. " 
parlamentas paleistas ir apie-------------------

Skautinio kruizerio “Detroit” jūreiviai reiškia daug gilaus džiaugsmo bendrai su sa
vo kapitonu N. W. Post. Šis laivas yra laimėjęs keletu atžymėjimų, o vienų už sėkminguo
sius šaudymus.

tai negali būt jokios kalbos.
I

Nuolatinis parlamento ko • • 1 ' mitetas pakvietė pas save ka
nclerį von Papen’ų. Bet šis SANTJAGO, Čile, rūgs. 15. 
atsisakė klausyti. Jis pareiš- “ Pašalintas iš krašto vyriau, 
kė, kad tik tada stosiųs prieš sybė* Jiršūnh* «octeli8tas Da- į 
minėtų komitetų, jeį paleisto vda aiškinasi, kad prieš jį im.- , 
parlamento prezidijumas pri- ’a ve’k^ dėl to, kad jis ne- 1 
pažins parlamento paleidimo vykd?s. kra^ socializmo

NEIŠSIŽADA SOCIALIS 
TIŠKO ARKLIUKO

PRANCŪZIJAI PASKIRTA
1 ARKIVYSKUPAS IR 

7 VYSKUPAI

PARYŽIUS, rūgs. 14. — 
Šventasis Tėvas Pijus XI pa
staromis dienomis padidino 
prancūzų episkopato skaičiij 

Į— paskyrė vienų arkivyskupų 
'ir septynis vyskupus daugiau.

KONSULAS REIKALAUJA 
APSAUGOS

HARBINAS, rūgs. 15. — 
Mandžiūrijoj plinta nepapra-

KvioMami ir kiti J° viet» užė'"ė Blanche ir|8tas WnV a“kil5li« veikimą, 
tei. ot 4. K v ir naskelhe kn,l .nrialirm. I Pr'*ts japonuR. Japonai šiuoa
kabineto nariai neklauso. Nuo- į į P ’ ' * sukilėlius vadina plėšikais. Jie
latinis komitetą? randa, kad t,kra' vykdys^. traupįnius, ardo
pats prezidentas Hindenbur-. Bet yra vyrų, kurie neteks |nkelius fr dažnai nuskriaud. 
gas peržengia konstitucijų, jei kantrybės matydami, kaip tie
jis nesiskaito su gyventojų iš- aferistai vis labiau žlugdo kra 
rinktais atstovais. štų beprasrniojo socializmo i-

Papen’o vyriausybė gauna dejomis. ,
krūvas protestų dėl neteisoto ------------ i------
parlamento paleidimo. Kancle- j
ris klausiamas, kų jis darys 
su tais protestais, atsakė, kad1

žia svetimšalius.
J. Valstybių gen. konsulas

JAPONIJA PRIEŠ 
AMERIKĄ

jis turi pakankamai didelį gu- Į TOKIJO, rūgs. 14. — Japo-
rbų.

APIE RINKIMUS ABE
JOJAMA

BERLYNAS, rūgs. 14. —
Kanclerio von Papen’o vyriau 
sybei palankus laikraštis 
“Deutsche Zeitung” rašo, kad 
artimoj ateity nereikia nė lau
kti įvykstančių Vokietijoj bet rūgs. 14. - 
kokių rinkimų, nė rinkimų Kreuger & Toli 
dienos nuskyrimo.

nų laikraščiai puola J. Vals- .cn* laPoni?- 
Į tybes. Pareiškia, kad ameri
konai ginkluoja Filipinų sa- 

!las. O tas žygis yra atkreip
tas prieš japonus, pažymi lai
kraščiai.

i Hanson naujos Mandžiūrijos 
valstybės valdžios reikalauja, 
kad jam ir kitų kraštų konsu
lams būtų duota stipresnė sa
rgyba, kad jie būtų apsaugo
ti ne tik nuo kinų, bet ir pa

REIKALAUJA AUTONO
MIJOS

CHICAGOJE
APIPLĖŠĖ PRIVAČIUS 

NAMUS

VĖL VIRSTA GEDIMINO PILIES 
GRIUVĖSIAI VILNIUJE

Šiomis dienomis Vilniuje 
Gedimino pilies griuvėsiai vėl 
ėmė virsti. Iš Sirokomlio gat
vės pusės dalis griuvėsių jau 
atsiskyrė ir nuriedėjo pakal-

RUOŠIA ŠEIMININKES

Balbieriškis, Marijampolės 
apskr. Rugp. 13 d. pasibaigė 
prie Balbieriškio mergutė ų

nėn. žemės ūkio mokyklos Ž< nes
Kaip atmenam, prieš dveje- ūkio rūmų suruošti ūkininkė- 

tų metų dalis Gedimino pilies , ms ir šeimininkėms namų ruo-

bokštų. Bet dirbo, kol pinigų 
turėjo. Kai tam reikalui skir
ti pinigai išsisėmė — nutrūko 
ir darbai. Dabar jau antri me- 

Teisėjas Scheffler iš taip tai kaip stovi nuplautas Gedi- 
(vadinamojo moralų teismo pa- mino bokštas ir lentomis už- 
) šalino kone visus žiūrovus, ku- dengtos nebaigtos kasti duo- 
irie kasdien susirenka, kad pa- t>ės.

griuvėsių taip pat suiro. Ta
da Vilniaus miesto ponai bu
vo pradėję kasinėti kalnų ir,virimo, konservavimo, kepimo 
remontuoti Gedimino pilies Į ir namų ruošos. Klausytojų

PAŠALINO ŽIŪROVUS

Du plėšikai įsiveržė į namus, įklausyti pasakojamų ten į- į 
6243 So. Justine gat., kada į domybių bylų nagrinėjimo me- 
vidų įleistas taisyti telefonų tu.
vyrąs ir paskui jį neužraky- 

; tos durys.
Plėšikai šeimininkę ir tele

fonų kompanijos darbininkų u- 
ždarė į vienų kambariukų ir 
apgriozdė visus namų kampus. 
Sakoma, radę' 1,000 dol. pas
pruko.

ŽMOGŽUDŽIAI SUIMTI

Du plėšikai užvakar užpuo
lė parduotuvę, 5956 So. Hals- 
ted gat., kur vienų žmogų nu
žudė, o kitų pašovė. Už pus
valandžio abu plėšikai susek
ti ir suimti. Tai Fr. Crotty, 
25 m.‘amž., ir P. Balcuilis, 21 
m. amž. Abu išpažino.

MOKAMA PENSIJA

sos

STAMBI PIENINE

kursai. Kursuose mokė: 
pienininkystės, daržininkystės,

buvo 40, iš jų 25 vietinės, o 
kitos — iš kitur atvykusios.

RETAS ATSITIKIMAS

Labanoras. Rugpiūčio 4 die
nų, papiovė vilkai pririštų šu

lnį prie triobų. Visi stebisi, kad 
j Vasarų,vilkai pradėjo pririštus 
į šunis piauti. O žiemų kas bus? 
Į Tas įvyko netoli Labanoro Pa-

Paaiškėjo dar ir tas, kad į‘. Jaa gaigalos kaime Utenos apskr.
. . ’ . , ... tai. kaip čia veikia pieno per- !
teismų susirenka įvairių ne- ... . I •, ’ . . , įdirbimo b-ves pienine. B-vedorybes urvų agentai ir rėk..........  , .

, . , . . įsigijo erdvius namus ir ge-
rutuoja teismo paleidžiamas . . v. , . , vr nausias masinas, kurios kas-ar nubaudžiamas jaunas mo
teris. tavo apie 265 tūkstančius Ii-

Žemaitijos ūkininkams šie

met trūksta rugių sėklai, nes 

dėl didelių liūčių, beveįk, visų 
sudygo rugiai. Kviečiai prieš

PARVYKSTA MAJORAS

-L’,9,™ ^:Pi™"’tPaga,± Būtis dar nebuvo nuplauti, to- 
dėl jie daugumoj ir nesudygę

Šiandien popiet parvyksta 
Cbicagos majoras Cermak’as.
Jo pasitikimui bus surengtas padidėjusi.
policijos, gaisrininkų ir war-*
dų viršininkų vaikštynės. Iš 
geležinkelio stoties bus iškil
mingai nulydėtas į miesto rū
mus.

79,760 kilogr. sviesto, o 1931 
m. — 100,000 kilogr. B-vė pe
rnai ūkininkams už pienų iš 
mokėjo apie 400,000 litų. Šio 
met pieninės gamyba yra dar

Vasarojaus derlius Žemaitijoj 
šiemet visai menkas.
\:
RESPUBLIKONUS APĖMĖ 

BAIMĖ

PRAŠO SURUOŠTI EU
CHARISTINI KONGRESĄ 

LIETUVOJE

NUSIKĖLĖ Į PIGESNĮ 
BUTĄ

AVASHINGTON, rūgs. 14. 
— Maine valstybėje demokra
tams laimėjus rinkimus, res
publikonų partijos vadus ap
ėmė baimė. Apsižiūrėta, kad 
jie iki šioliai nevedė stropios 
kampanijos.

Respublikonų partijos kraš
to komiteto pirmininkas .E. 
Sanders daugiausia tuo susi
rūpinęs. Prezidentas Hoover’is 
jį ragina, kad partijos vadai 
po šio įvykio imtųsi smarkiau 
veikti.

Anglijos lietuviai, susižavė
ję eucharistinio kongreso įspū 
džiais Dubline, pageidauja, 
kad ateinančių vasarų būtų su- 

ŽENBVA, rūgs. 14. — J. įruoštas tautinis eucharistinis
Insull Utility Investments, Valstybių gausingos atstovy-J kongresas Lietuvoje. Jie pa- 

Tnc., kompanijoje dešimtys tū- bės nusiginklavimo konferen- sižada atvažiuoti ir jame dalv- 
kstančių šėrininkų prarado cijoje liekanos — keletas as- (vauti.

menų, iš puošnaus viešbučio 
nusikėlė gyventi į paprastų 8 
kambarių butų, kur gyvens ir 
turės ofisus.

PRAHA, Čekoslovakija, rū
gs. 14. — Taip vadinamos Ka
rpatų rusinu provincijos (Ka- 

________ Įrpatskaja Rus) gyventojai jau
STOCKHOLMAS, Švedija, illg* lalką deda !>astffnCT i8‘- 

Bankrntijn«io»!gytl ,av0 fcraStui al'tonomiJ1. 
kompanijos |kn" bavo ,žadama 

: administratoriai savo raporte iCekoslovaLjos respubliką, 
pareiškia, kad Pairyžiuje nusi-1 a ar k*08 provincijos gu-

ižudęs Kreuger’is nebuvo koksiher,’a‘onu!’‘uo re,kalu krei’ 
1 finansinis genijus, bet apsuk- ' P“4' Čekoslovakijos pre- 
'rus kriminalistas. z,denta Masaryk’«.

VADINA KRIMINALISTU

milijonus savo investinimų, o 
pasitraukusiam iš vadovybės 
S. Insull’ui kompanijos moka 
18,000 dol. metinę pensijų.

STATYBA KLAIPĖDOS 
KRAŠTE

PASPRUKO NUO ŽMOG
ŽUDŽIŲ

Iš kongreso skirtų atstovy
bei 350,000 dol. liko vos apie

Klaipėda. Klaipėdos krašto 
statistikos biuro pranešimu,

PLANUOJA NAUJUS 
ŽYGIAVIMUS

ĮVYKDYTA MIRTIES 
BAUSMĖ

PARYŽIUS, rūgs. 14. —Į 
Šiandien anksti rytų įvykdyta 
mirties bausmė Gorgulovui, 
kurs nužudė Prancūzijos pre
zidentų Doumer’į.

MOBILIZUOJA ATSARGAS SUSIRINKS KANADOS 
PARLAMENTAS

KINAI BIJO SUMIŠIMŲ

NANKINGAS, rūgs. 14. — 
Rytoj Japonija žada formaliai

LA PAZ, Bolivija, rūgs. 14.» OTTAWA, rugR. 14. — Spa- 
— Bolivijos vyriausybė pas- lių mėn. 6 dienų susirinks Ka- 
kelbė 1927-28 ir 29 metų at- nados parlamentas. v 
sargų mobilizacijų. , -------------------

-------------------- . SUSPROGUSIO GARLAIVIO
80 ASMENŲ BE PASTOGĖS AUKOS

Nežinomi du automobiliu va 
žiavę žmogžudžiai į namų kie
mų, 5609 So. Peoria gat., šau
dydami įsivijo kaž kokį apie 
30 m. amž. vyrų. Jam pasise
kė pasprukti.

Nuo piktadarių kulipkų vos
tas į prezidentus gub. Roose
velt ’an. vakar čia turėjo pra- 

nežuvo viena moteriškė su du-įkalbų ūkininkų būties reikalu, 
kterimi. Kelios revolverių ku- Jo prakalbos klausės apie 15,-

30,000 dol. ir su šiais pinigais Į1931 met. buvo pastatyta Klai . 
dabar turi gyventi. ' T*“dos. mieste 90 mamų, Klai-

___________________ j pėdos apskr. 183, Šilutės apsk.

ROOSEVELT’O PRAKALBA į lfi0 ir Pagėgių apskr. 264.
________ i Klaipėdos mieste daugiausia

TOPEKA, Kas., rūgs. 15. — |buvo statomi gyvenamieji na-
Deniokratų partijos kandida- mab 0 krašte daugiausia ū-

kio trobesiai.

lipkos smogė per langų į vir
tuvę ir įlindo į sienų.

(XX) žmonių. Nepadavė jokių 
galutinų planų ūkininkų pa
galbai.

pripažinti Mandžiūrijos (Man- j BERNE, Šveicarija, rūgs 
čukuo) valstybę. Kinai bijo į- .14. — Alpose sudegė šveicarų Susprogusio garlaivio “Obser-

Spalių mėnesio 3 d. Chica- 
NEW YORK, rūgs. 14. — goj bus atidarytas išimtinai

vienoms nusikaltėlėjns moteiri-
vyksiančių Kinijoj gyventojų miestelis Blitzingen. 80 asme- vation” žmonių aukų skaičius ms teismas. Tai bus munici
sumišimų prieš japonus. nų neteko pastogės. šiandien pasiekė 67. palinlo teismo šaka.

IŠPUOŠĖ BAŽNYČIĄ
Šimonys. Vietos gerb. klek 

J. Martinaitis daug padėjo lė
šų ir rūpesčio, kol sutvarkė 
naujai statytų bažnyčių. Jo 
dėka vidus dabar išpuoštas,

SPRING^FIELD, III., rūgs. į net akį veria. Gražiai deko- 
14. — Valstybės legislatūros i ruotos sienos ir stilingi alto

GTLLESPIE, UI., rūgs. 14 
— Naujai suorganizuota an
gliakasių nepriklausomoji uni
ja (Progressive Miners of A- 
merica), kuri kovoja prie at
lyginimo mažinimų, plan oja 
dar kartų masiniai žygiuoti į 
tris apskritis tikslu sustabdy
ti kasyklose vedamų darbų. 
Bet šie angliakasiai įspėjami 
nevykdyti savo plano, nes su
sidurs su griežtu pasipriešini
mu. ’

ORO STOVIS

CHICAGG IR APYLIN-
senatas reikalauja, kad būtų riai. Įtaisyti stambūs varpai KĖS. — Šiandien numatomas 
sumažinti federaliai mokesčiai, ir buR taisomi vargonai. dailus oras; šilčiau.

• >-
A
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“D R A U G A S”
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius

PRENUMERATOS KAINA: Metams — *6.00. Pu
sei Metų — *3.50, Trims Mėnesiams — *2.00, Vienam 
Mėnesiui — 7Be. Europoje — Metanas *7.00, Pusei Me
tų — *4.00, Kopija .03a

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negr*- 
kina, jei neprašoma tai padaryti ir neprlalunčlama. tam 
tikslui pašto ženklų.

Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 12:00 vai.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet.

parodyti, kad jie nesiskaito nei su episko
patu, nei su Vatikanu, nei, pagaliau, su tau
tos dauguma.

Ko socialistai ir jiems panašūs gaivalai 
nepadarė per savo spaudi} ir šiaip jau viso
kiais plepalais, tautininkai pasiryžo atsiekti 
policinėmis priemonėmis ir durtuvų pagalba.

STIGMATA ŠY. PRAN
CIŠKAUS

skausmas, pamačius savo my-, tebėjo, kkd jo drabužiai yra 
liniųjį Išganytojų, taip skau«' kruvini, ir iš to suprato, jog 
dziai kenčiantį irjprie kryžiaus jo kūne liko pareikštos Vieš

“DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY FRIEND

Publisbed Daily, Except Sunday. 
SUBSCRIPTIONS: One Tear — *6.00. Slx Months

— *3.50. Tbree Months — *2.00. One Month — 76c. 
Eurepe — One Tear — *7.00. Sis Months — *0.00 
Copy — .Ola

Advertising in "DRAUGAS" brlngs best results. 

Advertising rates on applicatlon.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

nežmoniškai prikaltų. Bet vis 
dėlto negalėjo suprasti, kokiu 
būdu nemirtinga Serafino dva
sia gali Kristaus kančias ken
tėti. Taip jam galvojant, pasi
darė aišku, jog tas nepapras- j 
tas apsireiškimas rodo, kad ne 
kūno kančiomis, bet dvasios 

kaip antai: “Šitas kryžiaus karštumu galima tapti pana-
r -v , - , , - v - . . ... . 'ženklas pasirodys danguje, ka- &ani , Kristų ir Jo kančiomsdms .r išmokins būti kovojančiais katalikais da viešpatB „ 6v ' '

dėl Bažnyčios ir savo šventų teisių. Nenu- p į, •• .. sako.lF . ' ' ' ... . y
leido katalikai rankų, kada veikėjus laike ka- „Munl8 tepridera didžiuotj8 įkarStaa

mūsų Viešpaties Jėzaus kry
žiumi, kuriame mūsų išganv-

paties kančios žymės. Tr.

DIENOS KLAUSIMAI

KO JIE SIEKIA

(Rūgs. 17 dienų). 
Kryžiaus paaukštinimo die

nos .Mišiose, jų evangelijoje ir 
Bet tai tuščios pastangos. Toltias pat prie-|to8 di),]los visose 
uiones kovoje su katalikybe Lietuvoj naudo- Įjvairiais 5v žodaais ga.
jo ir Rusijos carai, tačiau mūsų tauta pasi- j rbinamas kryžius.
liko katalikiška. Neatsieks savo žemo tikslo
nė tautininkai. Jie katalikus labiau užgrū

LIETUVOS VALDŽIA NE
LEIDO KAT. UNIVER
SITETO ATIDARYTI

Įėjime, katalikiškas mokyklas uždarinėjo, ne
nuleis rankų nė dėl pastarojo smūgio.

Taigi, tautininkų tikslai aiškūs, kovos 
priemonės žinomos, katalikų būtis Lietuvoje1 nias. 
nepavydėtina, bet nusiminti nėra ko. Reikia į Šitų žodžių mintimis persi- 
gailėtis pačių tautininkų, kurie tikrai daro ėmęs šv. Prąneiškus meldėsi 
taip, kaip tas žmogus, kuris piovė tų medžio anksti ry tų rūgs. 17 d. save 
šakų, ant kurios sėdėjo. Kovodami kataliky- triobelėje. Klūpodamas, pakė- 
bę, jie nori pagriauti pačius svarbiausius tau- lę* aukšty n rankas, nusigrįžęs 
tos ir valstybės pagrindus. Dėl to katalikai rytų pusėn, meldėsi šiais žo- 
ir daro viskų, kad jiems tas nepasisektų. Pa- džiais: “Viešp. Jėzau Kristau,

mas, gyvenimas
9 9

Dievo meilės 
troškimas, lyg koki liepsna, 
gi jo kūne atsirado Kristaus 

ir atsikeli- kančios žyiųės. Jo rankos ir 
kojos pasidarė lyg vinimis pe
rvertos. Rankose yinių galve
lės buvo delno pusėje, kojose 
viršuj, vinys pro padus, išlin
dusios ir iš antros pusės už
lenktos. Vinys atrodė juodos 
su apvaliomis galvelėmis. De
šiniame šone pasirodė pailga

Lietuva yra, buvo ir bus katalikiška. Ki
taip negali būti. Katalikybės priešai norėtų 
sunaikinti viskų, kas katalikiška ir bedievy
bės skraiste Lietuvų apdengti. Visokio plau
ko socialistai senai to tikslo siekia. Tačiau 
jie buvo bejėgiai savo užsimojimus ivykdinti. 
Kada 1926 m. socialdemokratai1 ir liaudinin
kai buvo paėmę valdžios vairų į savo ran
kas, jie stengėsi valdžios jėgų panaudoti ko
vai su katalikybe. Bet tada veikė Seimas, 
spauda nebuvo varžoma ir dėl to katalikai 
galėjo savo teises apginti. Ir apgynė.

Nūveirtus socialistų valdžių, jų pradėtų 
darbų toliau tęsia tautininkai. Savo tikslo 
jie daug gudriau ir sistematingiau siekia. 
Tautininkai nešaukia seimo, atėmė spaudos 
ir susirinkimų laisvę, kad nieks negalėtų 
užsimojimams priešintis pagriauti Kat. Ba
žnyčios autoritetų Lietuvoje ir užkrėsti visų 
tautų kenksminga laisvamanybe, kuri ne vie
nų tautų ir valstybę yra pražudžiusi. Ir dėl 

kada tautininkai pradėjo, likviduoti kata- 
kųBgajtfnomines organizacijas, uždarinėti pri- 

VatiSK&s mokyklas, sodinti į kalėjimų daug 
nusipelniusius ir tautai ir valstybei katalikų 
veikėjus, areštuoti kunigus dėl pamokslų baž
nyčiose, persekioti visų katalikiškų jį veikimų, 
nėra nei seimo, nei spaudos, nei susirinkimų 
laisvės, kur katalikai galėtų ir pasiskųsti ir 
savo teises ginti.

Kada sužinojome, kad Lietuvos vyriau
sybė neleido atidaryti Katalikiškojo Univer
siteto, ta žinia mūsų nenustebino. Jei jiems, 
tautininkams, užkliuvo katalikų organizaci
jos ir privatiškos vidurinės mokyklos, tuo 
labiau negalėjo pakęsti steigiamo katalikiško 
universiteto, nes tų universitetų baigusieji 
priešintųsi bile mėginimams naikinti tikėji
mo ir dorovės brangenybes Lietuvoj.

Neleidimas atidaryti kalbamojo univer
siteto, tai yra eilinis tautininkų aktas, už
duoti smūgį Lietuvos katalikų visuomenei ir

“Rytas” rugp. 29 d. paduo
da Kat. Universiteto. Vado vy
ties pranešimų, kad Švietimo 
Ministerija neleidžia atidaryti 
universiteto dėl “esminio po
būdžio kliūčių.” Patikrinan
čios žinios parodo, kad tos 
kliūtys vyriausybės statomos, 
kad atidėlioti Kat. Universi
teto atidarymų. Sakoma, vald
žia remiasi konstitucijos pa
ragrafais liečiančiais mokyk- 
las. Lietuvos gi konstitucija u- 
niversiteto reikalus (įsteigi
mų) neapibudina. Lietuvos vy
riausybė neleisdama atidaryti 
universiteto laužo tų pačių ko
nstitucijų ir konkordatų pasi-

Milžiniškas, gražus šviturys 
pastatytas San Francisco, Cal., 
mieste Lilly Coit atminčiau 
Vidury įtaisyta keltuvas (eie-
veiteris).

KATALIKIŠKOJI SPAUDA IR MUSŲ 
VEIKIMAS

(L. Šimučio, “Draugo” redaktoriaus, re
feratas, skaitytas Federacijos 22-tram 
Kongrese, įvykusiame 1932 m., rūgs.

23 d-, Pittsburgli, Pa.).
(Tęsinys)

Spaudos klausimas buvo aktualus be
veik nuo jos atsiradimo, būtent nuo 15 
šimtmečio. O kada spauda išgavo laisvę 
XXIX šimtmetyje), kada spauda pradėjo 
daryti milžiniškų pažangų pirmyn, tobu
lėjo ir platinosi, tada ir toks Napoleonas 
pripažino, kad ji, spauda, yra penktoji 
pasaulio galybė. Su laiku jau ir patys 
publicistai, laikraštininkai pradėjo did

žiuotis augančia spaudos įtaka į visas gy
venimo sritis. Štai publicistas Kury pa
sakė: “Pirmiau žmonės sakydavo, kad pi
nigai valdo pasaulį, šiandien nebeužtenka 
taip pasakyti; reikia pridėti, kad ir laik
raščiai valdo pasaulį. Spauda yra civili
zuotojo pasaulio galybė. Prieš jų nusilen

dėkime ir mes Lietuvos katalikams. Protes- į meldžiu Tave, suteik man dvi ieties žaizda, iš kurios dažnai 
tuokime dėl neleidimo atidaryti Katalikų U-Į dovanas prieš mirsiant: pirmų sunkdavus kraujas ir suvilgy-
niverkiteto, protestuokime dėl kiekvieno pa- kad visa siela ir kūnu gale- Javo šv. Pranciškaus apati- rašytų su Šv. Sostu.” 
našaus tautininkų vyriausybės žygio, kuriuo čiau jausti, kiek tik galima, jnius drabužius ir jupų. Šv. Pra

visus skausmus, kuriuos Tu e-
si iškentėjęs; antrų, kad aš
širdyje pajusčiau, kiek tai yra
galima, tų visų meilę, kuria
Tu degei ir kuri Tave vertė

ino_ . " ... . . 'geruoju kentėti už mus nusi-: 1933 metais, birželio 1 d., prasidės Cln-1 (j(-, j(ųįus > >
cagos Pasaulinė Paroda- Mes, lietuviai,, dar 1 .. ’ ., . ,. °. .. „. . . . 7 I maldos metu, sako senasn* šiandien nežinome kaip ir kokiu budu da-r , . „ T, •»,.. v . . , . ,, I padavimas, šv. Pranei akus galy vausune toje reikšmingoje riarodoje. Mes1 .v. . . . ..... , , , - x , . įvo apreiškimų, kad .jo maldagirdėjome, kad Lietuva parodoj nedalvvaus, . , . . . .f „ , . ’ ........ . . . iyra išklausyta, ir kad bus su-.bet kaip mes, amerikiečiai, joje pasirodysime,i. ., , . . . , ... . ,, , , . . . , / ; . ’ i teiktos, kiek sutvėrimui yra1berods dar visūi nieko apie tai nežinome. Oi . . ,. ., ... v. T , 1 prieinamos, abi prašomos nia-jau, rods, butų laikas žinoti. Laiko nedaug jQn^g
beliko.

jie kėsintųsi statyti naujas pinkles katalikij 
veikimui. į

PASAULINĖ PARODA

Permanęs tę pažadėjimų, šv. 
Pranciškus taip vaizdingai ė 
mė mųstyti apie Kristaus mei
lę, jog jis . pats visišką! buvo 
Kristum pavirtęs. Tokiame 
dvasios pagavime besimelsda
mas, šv. Pranciškus pamatė 
šešiasparnį Serafinų, atskren- 
dantį, iš dangaus. Serafinas 
tiek prisiartino prie šv. Pran- 

V1S eiškaus, jog aiškiai galėjo ji 
matyti, kad Serafinas neša ra
nkose nukryžiuotų žmogų. Du 
Serafino sparnu buvo pakeltu

Klausimo, ar lietuviams reikia dalyvauti, 
ar ne, mes nė nekeliame, nes jis yra aiškus.
Turime dalyvauti, nes paroda bus visais at
žvilgiais svarbi, be to, ji įvyksta “didžiau
siame lietuvių mieste” pasaulyje — Cliica-

Parodos reikalas ir turi rūpėti pirmoje 
vietoje Cliicagos lietuviams, nors ir visi Ame
rikos lietuviai turėtų prisidėti, kad tinkamai 
galėtumėm savo tautų atstovauti. Bet
dėlto iniciatciiais turi būti cliicagiečiai. Taip 
ir bus.

Spalių mėn. 27 d., Lietuvių Auditorijoj, 
bus šaukiamas visų • Cliicagos ir apylinkių vįr§uj gaiVos, du buvo ištiestu 
draugijų ir organizacijų susirinkimas, kuria- ]yg skrendant, o du dengė jo 
me bus, svarstomi lietuvių parodoj dalyvavi
mo planai ir išrinktas pastovus lietuvių ko
mitetas. Girdėjome, kad tų susirinkimų sau
kia laikinasis ar tik ne 1929 m. sudarytas 
lietuvių komitetas.

Reikia tikėtis, kad susirinkimas bus gau
singas ir kad jam pavyks nustatyti tinkami 
planai. Visuomenė to tikisi ir laukia. , t

kia kiekvienas.” Spaudos aktualumas dar 
padidėjo po to, kai XVIII ir XIX šimt
mečiuose išsidirbo joje ir blogų pusių, ka-

neiškils niekam nesisakė apie 
savo žaizdas, bet broliai pas-

Protestai

Protestuokime prieš Lietu

vos vyriausybės uždraudimų 
atidaryti Kat. universitetų. 
Rūgs. 11 d. protestavo Kara
lienės Angelų ir Apreiškimo 
parapijos, Brooklyne. Rūgs. 18 
d. protestuos Maspetho liet. 
parapija. Fed. Inf. Biuras

DRAUGAS LITHUAN1AN BOXING CONTEST
įvyks

visų kūnų.
Pamatęs tekį nepaprastų re

ginį, šv. Pranciškus iš prad
žios labai nusigando, bet vien
kart jo širdis prisipildė džiau
gsmu, nuliūdimu ir nustebimu? 
Džiaugėsi, pamatęs Kristų, ku
rį taip mylėjo, bet jį apėmė

patiems redaktoriams, neturime išauklėję 
tinkamų korespondentų, o rašytojų savo 
tarpe ant pirštų suskaitomai teturima.

SPALIO (OCTOBER) 27 D., 1932
, ST. AGNĖS GYMNASIUM

Archer & Washtenaw Avės. 1
CHICAGO, ILL. , :

—Kontestininkai bus iš Wisconsin, Illinois, Micliigan, Indiana, O- 
bio, Pennsylvania ir kitų valstybių. , i'

Frank (Packey) McFarland, kadaise buvęs lengvo svorio (liglit- 
weiglit) cbampionas remia “Draugo” Litliuanian Boxing Konteptų 
ir pasižadėjo pribūti kontesto vakare ir suteikti savo pagalbų.

Registravimo laikas baigsis Rugsėjo 30 d.
■"ė#* j . y '

Prašoma iki tam laikui visų užsiregistruoti, kad būtų galima po 
to padalinti teamus pagal valstijas kaip reikia. ■

LAIMĖTOJAMS BUS DUODAMA ATSIŽYMĖJIMO DOVANOS.
Išpildę aplikacijos blankų' pasiųskite:

DRAUGAS LITHUANIAN BOXING CONTEST
2334 South Oakley Avenue

CHICAGO, ILL. j

aiškia bedievybe, tai indeferentizmu, ku
ris taip pat yra kenksmingas, nes pats 
Viešpats yra pasakęs: “Kas nesėja, tas

da ji pradėjo skleisti melus, šnieižtus, pla- į Leidžiame keletu laikraščių, tačiau dau- barsto, kas ne su Manim*tas prieš Mane.”
tinti bedievybę ir visokį ištvirkimų, kada gumai mūsų veikėjų, neišskiriant nė dva- 
ji panaudotu kovai su Bažnyčia, kada ji sininkų, daugumai mūsų kolonijų jie kaž- 
prradėjo griauti visokį autoritetų, kada kodėl visai yra svetimi, o žinau atsitiki- 
spauda pradėjo grupuotis į bedieviškų, 1 rnų, kad dažnai ir agitacija prieš juos yra 
liberališkų, “bepartyviškų” ir katalikiš- j vedama. Kada mūsų idėjų priešų laikraš- 
kų. Tada ir prasidėjo agitacija už spau- čiams kai kurios kolonijoj rengia pikni- 
dos platinimų. Kuri grupė labiau ir gar- kus, koncertus, katalikiškoji spauda iŠ ka
siau apie spaudų kalbėjo, agitavo, gyrė talikų tos paramos neturi (išskiriant Clii- 

/ir rėmė, tos grupės spauda paėmė viršų, cagoje “ Draugas”, Bostone, “Darbinin- į Jel^U savo laikraštį, abejoti nereikia, bet 
O pas mus lietuvius katalikus, kaip tik ir
nėr to nuolatinio raginimo, agitacijos už 
katalikiškųjų spaudų. Maža dėl to, kad
mes bijome neva tų patį kartoti, bijome plačioji katalikų, visuomenė pasitenkina 
nubosti, ieškome kažkokių naujų kelių, ! tik vienu dienraščiu, ir tai tik ten teiš- 
dėja, jų nesurandame ir tuo būdu leidžia- platintu, kur jis yra leidžiamas. Turime 
me savo idėjų priešų spaudai platintis stip netoli 150 parapijų su daugybe draugijų,
rėti ir pulti Bažnyčių, niekinti viskų, kas 
gera, nuodyti žmonių protus ir širdis. Ka
da bolševikai, sočiai, ir .jiems panašūs ele- ' tenka stebėtis, kad mūsų parapijose plin- 
mentai didžiausiu įnirtimu platina savo ta bedieviškoji spauda, kad katalikai sa- 
spaudų ir net katalikuose turi pasiseki- vo centais jų palaiko ir tuo pačiu griauja

kas”). Dėl to ko stebėtis, jei mažytė, ru
dos, komunistų grupė išleidžia du dien
raščiu, savaitraštį ir mėnraštį, o mūsų

bet tik keliolika iš jų teturi pakenčiamai 
sutvarkytas spaudos agentūras. Tad ne

vienas mūsų spaudos uolus bendra
darbis kun. I)r. J. Navickas savo straips
nyje, tarp ko kito, pažymėjo:—

“Šiandien dažnai galima išgirsti po
sakį, kad jeigu Tautų Apaštalas šv. Pau
lius gy ventų mūsų laikais, tai būtų di
džiausio laikraščio redaktorius. Kad jisai 
leistų savo laikraštį, abejoti nereikia, bet 
kad tasai laikraštis būtų didžiausis, tai 
dar reiktų paabejoti. Ir štai kodėl.

• Esama dviejų spaudos rūšių. Viena 
rūšis pataikauja skaitančiai visuomenei; 
duoda jai tai, kas didžiumai patinka. Čia 
tai mes ir randame aprašymus žmogžudys- 

I eių, apiplėšimu, skandalingų divorsų, gro- 
' žio kontestų, žemiausio seksuatizmo ir ki

tų panašių perlų, kuriais maitinama skai
tančioji visuomenė. Šios rūšies laikraščiai 
yra didžiausi, turtingiausi, geriausia ap-

čio redaktorium niekuomet nebūtų.
Antroji spaudos rūšis šviečia, auklė

ja visuomenę, nustato jos viešųjų nuomo
nę įvairiose pasaulėžiūros kryptyse. Čia 
visuomenei nurodoma tobulybė, kurios 
reikia siekti. Toksai tai buvo Tautų A- 
paštalo darbas. Toksai turi būti ir mūsų 

! darbuotės programas. Tiktai visas vargas, 
kad tokių spaudų remia vien susipratu- 
sioji visuomenė, kuri,, sulyginamai, yra 
maža tautos dalis. Bet šios spaudos užduo
tis yra pasiekti kiekvienų šeimos židinį
ir į kiekvienus namus įnešti Kristų.”

Aš čia tai pacitavau ne vien dėl to, 
kad čia šventa teisybė pasakyta, bet ir 
dėl to, kad įrodyti, jog katalikiškoji spau
da ypatingai paramos yra reikalinga ir 
kad kiekvienas parapijos, organizacijos, 
ar draugijos vadas nuolat turi priminti 
savo vadovaujamiems žmonėms, kad vi
sais būdais remtų katalikiškų spaudų, 
kaip vienų galingiausių priemonę palaiky
ti žmonėse dorų ir tikėjimų, kad nė viena 
katalikiška šeimyna neapsieitų be katali
kiško laikraščio.

.(Daugiau bus)mo, o mes katalikai tų, darbų paliekame savo darbų ir su kuku užsikrečia jei ne į mokami. Šv. Pauliaus šios rūšies laikraš



I
•/: ieisis, nigs. 15, 1932 3

PITTSBURGH’O LIETUVIU ŽINIOS
KI X, MAGNUS KAZĖNAS, redaktorius 

2128 Larkins \Vav, Pittsburgh, Pa.
KOSTANTAS J. VAIŠNORAS, generalis agentas 

1921 Carson Street, S. S. Pittsburgh, Pa. 
Telephone Hemlock 2204

' ■ ,\!7.

a' . X '' A
'H

** Ja?

,w ?

* v

i J ? 

* v **

»«r

SUSIORGANIZAVO KUN!- -ali labai gražiai apaštalautiGU VIENYBĖS SKYRIUS ir šventą darbą dirbti; liepė
, šiuos tris punktus pamėginti 
kasdieniniame gyvenime: ka-

V -’T i' Tt • 
**♦ *** ,

ŠV. PRANCIŠKAUS VIENUOLYNO JUVB1NATAS

Antradienyje, rugsėjo 13 d.,, , . , ..., , ’ dangi dar ne visi kas menuopas kun. A. Jurguti, Bridge- . ° „ T_ .. . ,... _ , ®_.7, . . , 'eina pne.sv. Komunijos, kadville, Pa., buvo Pittsburgh’o ... t ' .kiekvienas čia esąs kitą mene-provineijos lietuvių kunigų 
susirinkimas, apie kurį teleg
rama gavome toki pranešimą:

"Kunigų Vienybės Pittsbu- 
rgh’o Provincijos susirinkimas 
nusisekė. Visuose entuziazmas. 
Kunigas čepananis garbės pi
rmininkas, kun. Vaišnoras pi-

sį atsivestų dar neateinantį. 
2) Ne visų lietuvių katalikų 
vaikai eina į lietuvių šv. Ka
zimiero katalikiškąją mokyk
lą, kad prikalbintų tuos tėvus, 
kad visi leistų savo vaikus į
katalikišką lietuvišką mokyk- 

"1 lą. 3) Prie “Draugo” prade- ninkienė, P. Norkienė, M. Bla-
rm„ kun. Skripkus rast., tam.| Msti pittsh ho žinios> 
Jurgutis ižd., kun. Kaunas ;kad jas y n„siperkant
“ Pittsburgh’o Žinių” redak
torius, Kastas Vaišnoras ma- 
nageris.”

NUO REDAKCIJOS

ar užsisakant bent pusmečiui 
ar metams pas vaikus įgalio
tinius. Kas gali, kad prisidė
ti) raštais bei skelbimais. Be
dieviškus šlamštus laikraščius 
mesti laukan iš namų. Ot, irMalonu mums pranešti, kad l, , , ... , , XT,, ’ . įbus katalikikas darbas. Nerei-

“Pittsburgh o Žinių” puslapį , . . ... .. . , . , ,. kia nei didelio mokslo, nei kąapsiėmė prižiūrėti mūsų ben
dradarbis, šv. Kazimiero par. 
klebonas, A. L. R. K. Federa-

•žin kokio pasišventimo ir jau 
galima apaštalauti, taip kaip

.. . , , _ „ ,Sv. Tėvas ir nori nuo pasau-
cijos iždininkas gerb. kum. Ma-tokio darbo 
gnus Kazėnas, 2128 Larkins
Way, Pittsburgh, Pa. žinomas Vyrai, visi pamėginkime. Aš

lyne, o tik lanko vienuolyno 
High School (Dav Scliolars),j 
moka du doleriu kas mėnuo •

Į arba dvidešimts dolerių į me- j 
tus, be knygų ir kitų išlaidų; nlO8€ 
kurios iš toliaus atvykusios 
(Boarders), moka dvidešimts 
dolerių į mėnesį.

Mergaites iš žemesnių sky
rių taip pat galima pavesti 
Seserų auklėjimui; už jas mo
kama dvidešimts dolerių į mė
nesį.

JUVENATO DIENO
TVARKĖ

Gerbiami “Pittsburgho Žinių” 
Skaitytojai!

Remkite tik tuos biznierius, kurie garsinasi Pittsburgho ži- 
nes jų lėšomis yra palaikomas Pittsburgho žinių pus

lapis. Jie remia katalikišką spaudą.

pirmininkas, žinomas Sausai- Praėjusią savaitę pas kun. i 
dės. veikėjas; užrašų raštinin- Kazėną lankėsi visiems gerai Rįsįng 5.99
kas Pranas Žimantis, kurs la-Į žinomas, garsus misijonierius ^Įass an(j Morning Prav- 
bai uoliai visuomet visus nu-; iš Chicagos kun. Vincentas' , ers 5.^9
tarimus užrašo; finansų rašti-[Kulikauskas, dabartinis Tėvų Rreakfast 7-15
ninkas Jonas Skistimas. Į Ko-[Marijonų Provincijolas Amen- Momin<* Walk 745-8-15
misiją įeina sekančios mote-lkoje. Jis grįžo iš Thompson, ciasses,'Study Brae- 
rys su savo dukterimis: Pau-iConn. kur važinėjo Lietuvių tjce ’ 845-11-30
liną Martinaitis ir Miss Ona, Kolegijos reikalais. M. Kecreatnn and Lee Read-
Martinaitis, nursė, P. Barti-! ------------------- ' • • 11-3012-30

žaitienė, Jakuconienė ir jos į
IS MT. PROVIDENCE 

PADANGĖS
duktė, Grafienė, Sikorskienė 
ir Žiaukienė.

Petras Barškėtis ir Jonas 
Blažaitis su savo pagelbinin- 
kais ves savo slaptas štukas. 
Jųjų “bunčius” savo prašmat
nybėmis visiems gerai žino
mas.

Babarninkų dvasios vadu 
vienbalsiai išrinktas gerb. kun.
J. Skripkus. Na, po jo vado
vyste, tai jau nėra jokių abe
jonių apie bazaro pasisekimą. 
Jis turi iš Chicagos atsivežęs 
įvairių prityrimų, kuriuos pa-i" 
pasakos sekmadienį, rugsėjo

Dinner z.................... 12:30-l :15
Visit to the BĮ. Sacra-

Šv. Pranciškaus Vienuolyno
J u vė natas ir Akademija

Prabėgus vasaros mėnesia- jRecreation or Free Read- 
ms — atostogų laikui, sykiu 
su visomis kitomis mokyklo-

Classes, Studv, Prac- 
tice ................ . 1:30-4:00

ing ............... 4:00-4:45
Rosary.................... 4:45-5:00

tems ir Akademikėms Šv. Pra- Study .................... 5:45-6:45
nęiškaus Vienuolyne.

Į Juvenatą' priimamos tik 
tos mergaitės, kurios yra bai
gusios aštuntąjį skyrių ir tu
ri norą vėliau tapti vienuolė
mis, bet, būdamos per jaunos,

Sočiai Hour ......... 6:45-8:00
Retiring Bell—Night pray-

er ............................... 8:00

ST. SIMONAVIČIUS ADOLFAS PALECKIS
2100 CARSON ST., S. SIDE 401 STADIUM ST., W. E.

Pittsburgh, Pa. Pittsburgh, Pa.
Didžiausia Ir švariausia valgo

mų daiktų krautuvė tarp Pltts- 
burgho Ir apylinkės lietuvių.

Užlaikoma pirmos klesos valgo
mų daiktų krautuvė.

Išmėginkite, o visada sugrįšite 
atgal.

K-----------------

Malonus patarnavimas 
visiems<- - - - - -

” ---------------------------’

JONAS ČUBIS
2331 CARSON ST., S, SIDE

EFON KUNDROTAS
GROCERY STORE AND MEA.T 

MARKET

Pittsburgh, Pa.

Užlaikoma pirmos riįšies valgo
mų daiktų krautuvė.

* Lietuviškas patarnavimas.
V------------------------------------------------------------------ J

305 HAMTLTON AVENUE 
Duųuesne, Pa.

Parduodu geriausius valgomus 
produktus. Pabandykite, o visada 
sugrįšite.

------------------------------
________________________

e* l

JONAS PUSKUNIGIS JONAS GREBLIUNAS
401 E. 5th AVENUE 1601 McCLURE AVENUE

Homestead, Pa. Homestead, Pa.i
Užlaikau pirmos klesos valgo- 

į mų daiktų krautuvę ir parduodu
Užlaikau pirmos klesos valgo

mų daiktų krautuvę.
j už žemiausias kainas.

Malonus patarnavimas
IŠMĖGINKITE, O NESIGAI

LĖSITE

............ ............ ., _______________________________________ —J

veikėįas ir biznierius p. Kos- vif,n»' kit« m"nesi dar nebu- 
tantas Vaišnoras tvarkys ske- Įvusį nu0 ve,5'ki“ės atvesiu iS* 
lbimp skyrių, “Draugo” pla-|Pažinti^ Taipgi mėginsiu pri
tinimo agentūras ir bendrai i'1'1'' ^ieną šeimyną, kad j - . ITT.*.........Ilsios trijų metų High School,

mūs, dienraštį atstovaus biz- delst« (™lkn5 1 ,Ra™ m0Ųk *• Ų'Ų® saakla S''S1™k""J įstoja vieneriems metams į pi.

. i Ir, ant galo, užsakysiu Pitts- ,sv. Kazimiero mokyklą. Atei-p ... .. . . . 1 f .

kit visi išklausyti jo patarimų i™«* ™mollnl° gyvenimo lai 
ir galutiną pianą išdirbti. pSI” ~ portn,at* ,r baigia

1O , , . , būna trejus metus siekdamos18 d. tuoj p© sumos, nes tą. t / .
dieną išrinktoji bazarninkų |anksteų"° moks,,°;. Pabal«"*

Šiais metais* J uvenate lavi- j 
naši šios mergaitės: Lapinskų Į 

stoja į Juvenatą, kuriame iš- rAlenytė, Pečkų Albina, Stučkų '

nio atžvilgiu.' Taigi, raštus į 
“ Pittsburgh’o Žinias” prašo-! burgho Žinias vieniems meta-
me siųsti per gerb. kun. M. |ms t Lmtuvą. Jei ko neišpildy- 
Kazėną, o visais biznio reijs>n,‘ai kitą mėnesį viešai Pil
kalnis kreiptis prie p. K. Vai- tsbur«b'° žniiose Prisakysiu. 
gnoros (Na, kaip tu pnsidėsi pne ka-

Raštininkas High School mokslą. • 
Juvenato tikslas yra išlavi-

Agnietė, Grinčų Alytė iš Eli- j 
zabetli, N. J.; Packevičių Bi- | 
rūta iš Homestead, Pa.; Vol-! 
terų Pranciška ir Marytė, Ke- Į 
plerų Magdutė, Astrauskų Ma- I 
rytė, Leonavičių Juozytė, Pa
lučių, Marytė iš Pittsburgh, 
Pa.; Platukų Onytė, Bendorių 
Agota, Yurgelaičių Antanina,

VAIŠNORŲ BROLIAI
1514 Carson Street, South Side

VIENATINE LIETUVIŠKA VYRŲ IR VAIKŲ 
DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ PITTSBURGTIE.

Čionai parsiduoda drabužiai daug geresni ir už 
pigesnę prekę negu kitur. 

MANDAGUS PATARNAVIMAS

Šv. Kazimiero parapijoje da n^i mergaitės būdą, ištirti jos T d '« R o-d O
talikiškojo veikimo? Nejaugi bar mergaitės labai sujudo gabumus ir atatinkamai pri-; 8 » S U

J E VYSK BOYLE ivrVT.T su^čjęs rankas sėdėsi, kuomet darbuotis. Štai, rugsėjo 21 d.-rengti prie ateinančiojo dar- 
ikiti dirba? Gali bent prie re- rengia smagią “card party” ko — mokytojavimo ir vie- 
ingiamojo bazaro prisidėti, tai ir kitokius pasilinksminimus.

Jos jau ne sykį gražiai pasiro-

LIETUVIUS
Dar vienas įrodymas, kaip 'r? bas ka‘ahk’ska\darba.s- 

J. E. wsk. Boyle myli liet,.-!Tlk.lmk lr ,d’.rbk ^2 Baz* 
vius. Kun. Kazėno rflpesėin "T°S ”aUda' 'G U" 

perorganizuota šv. Vardo dran ^®nės garbės. Tai katalikr

dė. Reiktų jas paremti, nes ir gvai į visus šonus pakreipti
jos remia visus parapijos rei
kalus. Žada ir prie bazaro pri-

nytė iš Detroit, Mieli.; Kėdžių ! 
Onytė ii* Alenytė, iš Hartford,

„uolinio gyvenimo. Kol me-[£onn” Marytė.!
dis jaunas, tai dar galima Ien- i Onyt5, Dara'

<ta, Strielčiunų Sofija, Surau
čių Marytė iš Philadelphia,

K. J. VAIŠNORA
REAL ESTATE

1921 Carson Street, S. S. Pittsburgh

Perka^—parduoda namus ir ūkės. Apdraudžia namus 
nuo ugnies, taipgi gyvastį prie Life Insurance. Par

duoda laivakortes. Sutaiso visokius dokumentus. *

.. . , . , , ... skas veikimas, kūno šv. Tė- sideti. Tad, eikim pakoziruotigija, j kūną dabar pnklanso . ... . , . , . i
• x onn • i • vas ir reikalauja nuo kiekvie- sn virs 300 vyrų ir kas menuo ,, . .......................... . no pasauliečio. Dirbk tą, kąantrą sekmadieni visi eina iš-1 .

pažinties ir prie Komunijos. ‘S .
Atgijęs Darbimnkas

nors kad ir žioplio.
Mamė

ITž tokį gražų vyrų darbą kun. | 
Kazėnui prašant J. Et vysk. 
Boyle leido tą antrąjį sekma
dienį kiekvieno mėnesio turė-

Su viena akimi mačiau, kad 
pas kun. Kazėną praėjusį pir- 

Rugsėjo i madienį lankėsi labai žymusSAUTSAIDE. - 
11 d. tuoj po sumos Šv. Ka-i svečias iš Washington, D. C.,

ti išstatytą Švč. Sakramentą zimiero mokyklos kambariuo- Congressman Guy E. Camp-

per visą dieną. Tokios privi sę įvyko dideliausias Šv. Ka-

legijos neturi nei viena net zimiero parapijos bazaro ren-

pačių airių parapija. Tuomi gėjų mitingas pasitarimui a-

bell. Tąi vienas iš didžiausių 
lietuvių prietelių Washingto- 
ne. Jis daug yra prisidėjęs

— taip ir su jaunomis mergai
tėmis; dar kol pasaulio dva
sia neįsiskverbė į jų širdis, 
galime daug sn jomis nuvei- 
kti. ,

Juvenato mergaitės dėvi 
tam tikras uniformas, vienuo
lyno paskirtas. Kadangi mer
gaitės žada vėliau vienuoly
nui dirbti, tai iš jų tereikalau
jame už valgį ir kambarius po 
dešimts dolerių į mėnesį; mo
kslas teikiamas veltui.

Be Juvenato turime taipo-

šv. Kazimiero parapiionvs be- pie surengimą šį rudenį baza-' prie supažindinimo lietuvių su

Pa.; Blaževičių Gertrūda iš 
AVhitaker, Pa.; Supranavičių 
Petronėlė, Sadžių Onytė iš Ma 
hanoy City, Pa.; Bagdonų Eu
genija, Grigaliūnų Pranciška 
iš Grand Rapids, Mich.; Dau- 
berų Rozalija, Plantaičių Ade- 

!lė, Maleškij Juozytė, Atkili
mų Alenytė, iš Dubois, Pa.; 
Urbonų Monika, Senkevičių 
Domicėlė, Beisavičių Bronvtė 
ir Marytė iš Rocbester, Pa.: 
Evanauskų Marytė iš Detroit, 
Mich.; Šlakių Pranytė i« Ke-

NOTARY PUBLIC.

K. J. STRAVINSKAS
1814 Carson Street, S. S.

VIENATINĖ LIETUVIŠKA ČEVERYKŲ 
KRAUT U VĖ PITTSB URGHE.

Čia galima įgyti geriausius čeverykus už pigiausią prekę. 
Perkant prie kožnos poros nemažiau kaip už $1.50 yra 

duodama gražus peneil box.

galo patenkinti ir už tad per ro parapijos naudai. Visų pir-

visą dieną uoliai visi adoruo
ja V. Jėzų Šv. Sakramente. 
Tai dėka kun. Kazėno, mūsų 
klebono snmaningumni, kurs 
pas J. E. vyskupą turi tokią 
įtekme Per tai vyskupas ir 
suteikia fokia’s privilegijas, ko 
kių nei viena kita bažnvčia 
visoj vyskupystėje neturi. Mes, 
pittsburgiečiai, didžiuojamės 
turėdami tokį darbštų dvasios 
vadą, tik nekartą, gal, nemo
kame atsakančiai jo darbštų-! 
mą apkainoti...

Praeitą sekmadienį buvo vy
rų sekmadienis ir sn virS 300 
vyrų priėjo prie Komunijos 
šv. per pirmąsias šv. Mišias, 
kurias laikė patsai klebonas 
kun. Kazėnas ir pasakė labai 
gražų, vyrams pritaikintą pa
mokslą apie katalikiškąjį vei
kimą. Įrodė, kad kiekvienas

A. L. WENSLOVAS
GRABORIUS 

2128 Carson Street, South Slde
Vienatinis Lietuvis ( Graborius Pitt^burghe. 

Parūpiname automobilius veselijoms ir krikštynoms.

gi Akademiją, i kurią priima-, . 3... _ ... .. .vi ... , . , . nosha, Wis.; Gailių Alenvte isma mergaites, kurios neturi,_ , ’ ’ ,
.... i- • .-i įBraddock, Pa.; Girdzijauskųnoro tapti vienuolėmis, o tiki„ , . _ .v.... , , 'Pranyte ir Dovidaičių Alenv--;siekia aukštesnio mokslo ka-i. .v w T '>. tė iš Waterburv, Coun.; Jesa-

Wasliingtono tūzais. Kreipia
ntis prie jo dar nei vienas ne- 

sija, kad vadovautų visame buvo užviltas, nei vienam ne 
prisirengime ir bazare. Į vai-j atsisako su savo maloniu pa-[talikiškoje įstaigoje. Mergai 
dybą įėjo: Antanas Sikorskis, tarnavimu. tės, kurios negyvena vienuo-

ma išrinkta valdyba ir komi-

(Tęsinys 4 pusi.)

'-rLtr’i UNCLE
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PITTSBURGH’O
ŽINIOS

(Tęsinys nuo 3-čio pusi.)

davičių Olgytė iš Pittsburgb, 
Pa.; Viso 43 juvenatės.

Praėjusių metų juvenatės 
rengia priimtuvių programėlį 
naujoms studentėms.

Linkime studentėms geros 
kloties ateinantiems metams.

S.

riose mokslo srityse. Tai paro
do, kad veikimas mokykloje y- 
ra gyvas ir energingas.

Valio! 6v. Kazimiero Moky
klai. Lai toliau varo savo kil
nų darbų.

Mokyklos Korespondentė

kuris ir iki šiai dienai labai 
gerai gyvuoja.

nei į luomų, nei j ainžį, nei į . Praėjusį sekmadienį klebo- 
vietų, nei į likusius senus tė-įnas paskelbė bažnyčioje, kad

A. a. Motiejaus kūnas buvo'velius’ brolius ir 8esutes- |“.1>rau«as’.’ įvedė Pittsburgh'o 
pašarvotas pas Kazimiero Dn- Laidotuvės įvyko penktadie [ skyrių ir ragino tų laik- 

manskų ir palaidotas su baž
nytinėmis apeigomis Šv. Luko

i, rūgs. 9 d. Erdvi Sv. Jononi
Krikštytojo bažnyčia kimšte

kapinėse. Per pamaldas did- prikimšta žmonių, ypač jauni- 
žiai gerb. kun. J. Misius, vie-! nio, kurį jis taip mylėjo ir

Ignui Mazieeiui įkando į ra
nkų katė ir dabar sunkiai se
rga- ,

nstruojama Lietuvos gyveni- žmonių. Tai greičiausia nelai
mu kronikos nemažiau, kaip mingas atsitikimas.
120 metr. filmą. Kauno mies
to ir priemiesčių kinuose lie
tuviškoji kronika turės būtinai 
būti rodoma nuo š. m. rugsėjo 
5 d. Visuose kituose kinuose 
nevėliau kaip iki spalių mėn.

DR, J. SHINGLMAN
Vfil

Visur atsidarė mokyklos. 
Tat ir kun. Kazėnas lietuvius 
Pittsburgho vyskupijos stude
ntus išvežė Į mokyklas: Anta
nų M. Savukynų į St. Vineent 
College, Latrobe, Pa.; Juozų 
Pakutinskų, Antanų Blažaitį,

Seserys rengiasi pakviesti | Bronhj v„.
savo rėmėjus, kad paminėtų. lukevičių į Univer-
V.enuolyno 10 m. jubiliejų ir|gity; gtasį M silHon(J, Ju()^ 
prie progos surengtų seimeli. J gtankcvi.iUj ,Jura,} Girdausk, 

Galutinos žinios
bus vėliau paskelbtos.

MOKSLAS PRASIDĖJO

tos klebonas, pasakė labai gra
žų, jaudinantį pamokslų, pri
taikintų prie žmogaus gyveni
mo.

nieko dėl jo nesigailėjo dirb- X K. J. Stravinskas, mūsų 20 dienos. Kronikų reikės kel
damas nenuilstančiai. Už tad g*bu? fever>'kV krautuvinin-|sti kartu su filmomis, turės 
tas jaunimas ir buvo be galo kaS PardavingJ* non-bush aš- būti vis kas kartų nauja de-
prie jo prisirišęs. Tai gražus

Amžinų atilsį duok jo šie-1 pavyzdys ir mūsų jaunimui, 
A. A.' kad pamylėtų savo dvasios va 

dus, kurie ir gi nei kiek ne
mažiau darbuojasi jų naudai.

laidotuvėse dalyvavo ir 
pats J. E. vyskupas Boyle, a- 
pie 200 kunigų, tarpe kurių

lai, Viešpatie!

MIRTIES- TIKRUMAS IR 
NETIKRUMAS

Nieko nėra tikresnio pasau- 
apie sėmių įr BIut{} - Cathoiic Central j lyje, kaip mirtis, o nieko ne- • matėsi ir lietuviai kunigai: Va 

High, Pittsburgb, Pa. Visi jie i tikresnio, kaip, kada, kur ir' riliauskas ir Kazėnas. A. a. 
yra vyskupijos apmokami ir kokia mirtimi mirsime. Tę tie-į kun. Jonas buvo artimas dar

Atostogoms pasibaigus, rū
gs. 6 dienų atsidarė mokyklos 
durys. Šv. Kazimiero mokyk
los vaikučių būreliai linksmai 
šnekučiuodami rinkosi į mo-

tuonių dolerių vertės oeverv- 
kus po $3.50. Gera proga pa
sinaudoti ‘ pigiomis kainomis.

Rap.

LIETUVIŠKA KRONIKA 

KINUOSE TURĖS BŪTI 

RODOMA

- Vidaus reikalų ministeris iš
leido įsakymų, nustatantį da-

- - - i ------ ------- ----------- — itas’ kada kuriame kinoteatre
visi mokinasi į kunigus. Ba-įsų patikrina mums kasdieni-Į į§ .seminarijos laikų kun. Va- į turi būti pradėta rodoma Lie- 
ranauskas* Aleksas išvažiavo įinis gyvenimas. Kasdien miršta į siliausko draugas. Gailisi jo Įtuvos gyvenimo kronika. Kiek- 
Lowel, Mass., mokytis į Pran-lseni, miršta ir jauni, miršta Į kun. Vasiliauskas, gailisi jau-
ciškonų misijonierius, o Sta-Į vargšai, miršta ir turtuoliai, nimas, netekęs savo dvasios

vienų seansų turės būti demo-

monstruojama.

NEGIRDĖTAS ATSITI

KIMAS

Rugpifičio 9 d'. Upynoje, Te
lšių apskr., pasikorė M. Čeda- 
vičiaus 3 ir pusės metų duktė 
Stefanija tuo laiku, kai tėvai 
buvo išėję iš namų. Atėję ra
do negyvų su šniūreliu ant ka
klo. šis negirdėtas įvykis su
jaudino visų apylinkę. Mergai
tės laidotuvėse dalyvavo daug

YRA SAVO OFISE 
CICERO

4930 W. 13th St.

Ofiso valandos: 
„10-12: 2-4 p.

p., 7-8 vakare
PanedSliais, se- 
redomis ir pčt- 
nyčiomis po 
pietų gydo li
gonius ofise už 
pusę kainos iš 
priežasties sun
kių laikų. Re
umatizmo gy
dymas —- spe- 
cialumas.

Ofiso Tel. 
Cicero 4 9 
Kez. Tel. 

Cicero 3C56

miršta visų luomų ir nuo mir
ties dar nieks neišsigelbėjo.

, _ c ___ Svarbiausia, kad nežinome ka-
kyklų, kurios, iš jų linksmų įjonįerįus> rpaį, matote kas da- da mirsime ir kokia mirtimi, 
veidelių bu\o galima pažint, .ron,a Pittsburgho lietuvių a- Tų netikrumų parodo praėju- 
jie buvo išsiilgę. Mokytojas-, teičiai iš dvasiško' atžvilgio, šių savaitę netikėtas įvykis, 
seseris ir draugus sveikinda- iq, ^.j bekabėti apie kitus bū- kurs ne vienų smarkiai pergų- 

simus advokatus, architektus, zdino. Štai jis:
inžinierius, bookkeeperius ir 
kitus įvairius pasauliečius, ku
rie sav

svs Grafas jau sėdi Tėvų Ma
rijonų naujokyne, Hinsdale, 
Ilk, ir mokinas taipgi į misi-

vado, gailisi visa šv. Jono pa
rapija, o ypač. rauda jo senu
tė motutė ir tėvelis... Lai ilsisi 
ramybėje. Nuliūdęs tunystės

10 PIECE CO5METIC 
SĖT $1.97

Tttls Is a Pamotuj Vlvanl ftet nnri In- 
cluries (ncė pow<ler, >1.90; Raugs, 75c, 
Tissne Cresm H.liO. Depilatory >l.oo! 
Pačiai AstrlnRcjit >1.75, Bath Salt 1.00, 
Tollet W»ter >1.25,jper<ume >2.75, BrH- 
llantlne 76c. Skiri ^Vhltener 75c. Totai 
Talue >12.00. Speclal prtce, >1.87 for all 
ten plecėe to tntroduoe tiria line.•r ■ ' » ”

Vardas ................... .. j. *į.
Adresas...........:..........................
Siunčiame per paštų COD 

Pinigai grųžinaml. Jei
nepatenkintas.

Bea Van 580-5th Avenue, New York

KRONIKA t
mi jie džiaugėsi grįžę.

.Mokinių tarpe pasirodė da
ug naujų veidelių. Tas rodo, 
kad tėveliai paklausė klebono 
kun. M. J. Kazėno įspėjimų. 
Mokinių skaičius jau viršija
220.- -• ■ j

Išklausę Šv. Mišių ir pasi
prašę Dievo palaimos, gerais 
pasiryžimais pradėjo pirmų 
mokslo metų dienų.

Šv. Kazimiero mokykla su
sideda iš astuonių skyrių. Ji 
yra viena iš seniausių lietuvi

škų mokyklų Amerikoje. Ši 
mokykla davė pradžių Šv. Pra
nciškaus Seserų darbuotei. Ši 
mokykla buvo jųjų pirmutiniu 
vienuolynu, kada persikėlė iš 
Chicagos, atsiskyrusios nuo
Nazariečių.

z Gerb. kun. klebono ir Sese
lių rūpesčiu mokykla tvarkiai 
ir pavyzdingai vedama. Iš jos 
išeina vaikučių pasišventusių 
Dievo tarnybai ir atsidavusių 
įvairioms profesijoms. Moki
niai iš šios mokyklos lanko 
įvairias aukštesnes įstaigas, 
kaip tai, Duąuesne Universi- 
ty, Šv. Vincento Kolegijų, Ca- 
tliolic Boys Higli Scbool ir Šv. 
Pranciškaus Vienuolyno Aka
demijų. Nesykį vaikučiai mu
sų mokyklos yra gavę dova
nas už pasižymėjimų kai ku-

Kun. Jonas Joyce, šv. Jono
Krikštytojo, airių parapijos 

.ame laike bus mūsų va- • , 1 , v, ■ • ,. * asistentas, darbštus, linksmas,
dais katalikiškame veikime. • .t jaunas (32 m.) niyljs jaunimų,

X Pittsburgb ’o lietuviai vi- i 
su smarkumu pradėjo ūkius i 
pirkti. K. J. Vaišnoras, Real j 
Estate agentas, šiomis dieno- i 
mis pardavė ūkius šiems lie- Į

Dr. Magnus Hirsohfeld, gerai žinomas Sexalogijos autorite
tas ir Direktorius institute for Sexual Science ot Beriin, Germa
ny sutverė '

TITUS - PEARLS

tai savamejaike^ kitų'^bor Day su W<J parapįjof¥<tuviams; Juozui Melešiui, Mi- 
|vaikinais> pora dfaugų kunigų kui Brazauskui ir Kazimierui 

Visa mums nelaimė, kad mes I išvažiavo į paupį praleisti die- Šidlauskui. Pasisekimo jiems, 
dabar neturime atsakančių vei1 nų, bent kiek pailsėti ir pati
kėjų, bet laikui bėgant tai pri- 
siauklėsime.

Mūšos Minaga

MIRĖ A. A. MOTIEJUS 
GRAMAS

maudyti. Nuo nuolatinio darbo 
didelėje parapijoje buvo gavęs 
širdies ligų. Maudantis nardė- 
si iš valtelės. Buvo geras plau
kikas ir labai mylėjo nardy- 

jtis. Kartų šokant iš valtelės
------------- {tik sušuko: “help...” širdis

BENTLEYVILLE, Penna. Į trūko ir tuo jaus mirė. Iš kar- 
— Rugsėjo 2 d., po ilgos vė- to manyta, kad skęsta, bet ne-
žio ligos, mirė visiems plačiai 
žinomas Motiejus Gramas, 55 
metų amžiaus. Paliko dideliam

suspėjo nei pasinerti, kaip 
draugai ir vaikinai sugriebė 
kun. Jonų, bet jau mirštant ir

X O, štai, iš Bridgeville pa- j 
dangės: Vincas Juškevičius, j 
parapijos komitetas, dejuoja iš ' 
skausmo, užsinuodinęs dešinę i 
rankų.

Rugsėjo 5 d. mūsų klebonas 
buvo išvykęs į Homestead, pas 
kun. Cepananį, į šermenis. .

Elzbieta Tykach valydama 
bažnyčių nugriuvo nuo kopė
čių ir įsilaužė rankų.

Ketvirtadienį Bridgeville la
nkės kun. Vaišnoras iš Pitts-

pagelbėti milijonams žmonių, kurie yra praradę arba pradeda 
prarasti gyvingų fizinę jėgų. 35 inJ praktikavimo ir tyrinėjimo 
taip pat parodė, kad šitokis silpnėjimas yra -priežastis daugelio 
kitų bėdų: Didi kraujo priespauda, užkietėjin^s arterijų, fizinis 
nuvargintas darbe, galvos svtjiginimas, sloginimas, peurastlieitijii, 
ir taip toliau. |» į .,, ... .

Visas šitas bėdas galiama' prašalinti sū Titus—Penrls. Dau
gina gydymų buvo įvykinta per Dr. Hirschl'eld, Bejlyno Insti
tute. ,-4-

L. S. (Valstybės Oficialas; 60 m. vedęs! skundėsi fiziniu nuo
vargiu,'svaiginimu ir drebėjimu. Lengvai (pailsdavo. 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 medikalis raportas buvo šitoks:— Abel- 
nai sveikesnis, daugiau spėkos, svaiginimas sumažintas ir jėga 
grąžinama. Gydymas nepaliautas, po 2 savaičių L. S. raportą, ši
tokį išdavė: nuovargis ir pailsimas dingo, kraujo priespauda su
mažėjo Ir 60-tose metuose atgavo fizinę jėgą. ir vyriškumų, kurį 
turėjęs pradžioj gyvenimo.

Pradėk atgauti jaunystę dabar. Šiandien. Po 2 savaičių jausi 
naujų vyriškumų savyje. Prisiųsk $5.00 (cash registered arba ar
ba money-order) už 2 savaičių gydymų.

PROBAK-

nuliūdirne seseris Marijona pakol atnešė jkrantų jau mirė. jburgh’o ir kun. Pikutis iš Bri-

Pasisaugok klaidų išpiidydamas šį kuponų:

TKCTOJUA IMPORT & EXPORT SERVICE CO., DPT. 03»« 
211 Fourtli Avunue, New York City, N. Y.

Gentlemen; Please fortvard, to the following address............

Boxes Titus-Pearls, for which I enclose $...............................

My name is............ .............................................. City.................... • .. ................ .. .. .. ..

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

< PROBAK BtAOft

teikia
barberiškų

skutimosi
patogumų

namie

j Gristaraitienę, Pittston, Pa., 
Elenų Žvingelienę, Inkerman, 
Pa., ir Onų Laurinaitienę, New 
York. Taipgi brolį Antanų, gy 
venantį Lietuvoje, Kulokų kai- 

1 me, Liudvinavo vai.
j

A. a. Motiejus Gramas bu- ; 
vo vietinis senas lietuvis biz- į 

nierius, daug pasidarbavęs vie 
tos lietuvių draugijoms ir pa
rapijai. Jo pastangomis suor
ganizuotas Didžiojo Liet. Ku
nigaikščio Keistučio klubas,

Žiauri mirtis neatsižvelgė ghtwood.

Lithuanian Boxing Contest
Dienraštis “Draugas’’ rengia lietuvių imtynes,- “Drau

gas Lithuanian Boxing Contest,” kurios įvyks šv. Agnie
tės Gymnasium, Chicagoje, 1932 m. spalių mėn. 27-tų die 
nų. Į šias imtynes gali stoti visi lietuviai iš visų 48 valstybių. 
Aplikacijos blankų rasite “D R A U G E.” Regis
travimo laikas baigsis rugsėjo 30 d. I.špildę blankas, siųs
kite sekančiu adresu: Draugas Lithuanian Boxing Contest, 
2334 So. Oakley Avenue, Chicago, Illinois.

Malonu Mums Pranešti, kad

STANLEY SHIMKUS
t

kuris pirmiaus darbavosi su Central Manufacturing 
District Banka, dabar darbuojasi su

HOEBEL & GORDON REALTY 
COMPANY

809 WEST 35th STREET,
TEL. YARDS 4330

•k
kurie specialiai užsiima iškolektavimu pinigų ir nuo
šimčių, pertikrinimu taxų bilų, atnaujinimu gaisrų 
Insurance, morgičių uždarytuose bankuose. Taip pat 
užsiima su Real Estate, faunomis ir Insurance.

“DRAUGO” LAIVAKORCiy 
AGENTŪRA

Parduoda VISŲ LINIJŲ ir VISŲ LAI
VŲ laivakortes j Lietuvę ir visus pasaulio 
kraštus.

Išrūpina visus reikalingus kelionei raštus.
Dabar dar patogus yra laikas aplankyti 

Lietuvę.
Laivakorčių ir su kelione surištų doku

mentų reikalais kreipkitės į

“DRAUGAS LITHUANIAN BOXING 
CONTEST” APLIKACIJOS BLANKA

Šiuomi pranešu, kad įstoju į “Draugo” organizuo
jamų “Lithuanian Boxing Contest,” kuris įvyks 1932 
m., spalių mėn. 27 d., St. Agnės Gymnasium.

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

Kiek metų?............................Kiek sveri?......................
“Draugas Lithuanian Boxing Contest,” 2334 S. 

Oakley Avė., Chicago, III.

a

fili I RUNN"““■T’F’t’i One Tbinf Ynu CąJ*’7)# ftrf Tj»t h—Bot An
............................T eer mtn. «•»,

I *4- ■.
I ą*TTl« l'e SS ..
ę»At.t«tR J ‘

v|------ - *7^ 7
,>i

rxp
# l HAO 1VB A1*L. .Tt'tulu Ifc ASP1Y FOR.Tw"Ų _-anr'ull

l •-'• X O> t r 5
Iti-UOL*-. .rllT kKSTit-./ .U MZNt if

ALVVAYS
Kitchen-Fresh!

KRAFT
Mayonnaise

Labai švelnuti... stiprus, ska
nus mišinys parinktinio alie
jaus, -švelnaus uksuso, rink
tinių kiaušinių, retų priesko- 
ni*į. Sumaišytas mažomis 
krūvelėmis dėl geresnio sko
nio.
Prlsti toms ŠVIEŽAS Riwser- 
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Prašau Į Mano Kampelį
-Rašo prof. Kampininkas.-

klausė trejukės pravažiuojąs 
Kauno rvosčikas.

— Man ant uodegėlės už-

nė — Felicija Bortkevičienė, 
liaudininkų “Lietuvos Ūkinin
ko” nerašanti, tik atsakomo

DAKTARAI:

VOŽNOS APDŪMOJIMAI

Žilas mano pakaušio plau
kas išdildė iš galvos aną pa
saką apie kiškį-pyškį, kuris, 
medžio lapui nukritus ant jo 
uodegėlės, persigando ir iš
sileido bėgti šaukdamas: “bė
kim, dangus griūva.”

Šitokia nelaimė suko nese
nai buvo atsitikus laikinoje 
mūsų stalyčioje Kaune tautiš
kų ir eilmokratiškų kiškiams- 
pyškianis (gazietų redaktoria
ms), kada katalikai ruošės a- 
tidaryti Katalikiškąjį Univer
sitetų.

Važiuoja, sako, “Žinių” re
daktorius Šoblelė ant baiseke- 
lio ir kada spidniiteris rodė 10 
kilometrų į valandų, jam ko
jos susitormazavo, akyse sužai 
buvo tūkstančiai žvakių ir 
kaip drūtas išsitiesė ant stry- 
to.

— Katalikų universitetas — 
nusikeikęs suriko Šoblelė. Nau 
jos klerikalų pinklės. Ir taip 
dar neatidaryto Katalikų Uni
versiteto niaeis pradėjo jį vei
kti.

griuvo! — atsakė Felicė.
— Kur jūs, durniai, bėgat

— į kalną? Ant kalno dangus 
arčiau, liėkit į pakalnę.

Redaktorių trejukė nusilei- ' pirų ir šiaip sau — patys iš-

ji redaktorė. “Zvano” beis- 
mentas — “Varpo” spaustu
vė. Receptą — pelynes, devy-
ndrėkes, “^u pipirais,” be pi

Attikėlęs Šoblelė pradėjo bė 
gti ir rėkti.

Bėkim, katalikų universite
tas kuriasi, dangus griūva

Bėgant jam pro “Pieno Ce
ntrą,” kur piene mirko kitas 
redaktorius Valentinas Riestai 
nis ir studijavo eugeniką.

— Kas tau sakė ? — paklau- 
ąė Riestainis.

— Aš pats mačiau ir jau-' 
eiau. |

Susikabino juodu 
ir pasileido bėgti. Bėgdami su
sitinka be plunksnos redakto
rių Felieę Portkevičienę ir vėl 
rėkia:

— Bėkim, rėk i m Katalikų 
universitetas kuriasi, dangus 
griūva!

— Kas tau sakė? — klausia 
Felieė.

— Man pačiam ant dvira
čio buvo užgriuvęs.

do į pakalnę ir atsidūrė “Zva
no” beismente, kur įsitikino, 
kad dangus visai nogriuva. 
Griuvimas atidėtas kada bus 

i atidarytas Katalikiškas Uni- 
1 versitetas.

Kad iki Katalikų Universi
teto atidarymo tų tautiškų ir

. . I eilmokratiškų redaktorių lia-rankouus!..................... , ,liucmacijos ir konvulsijos vi
siškai neužmųčytų, vienas ge
ras Kauno daktaras Feljeto
nas pataria jiems kasdien ant 

į nakties paimti liekarstvų pa- 
į gal tokį receptą: 3 gr. pielynų 
1 (aš pridėčiau dar 3 gr. devyn- 
drėkių,— prof^Kamp.) ir 1 gr. 
pipirų; visa tai sumaišius į pa- 
steuruzuotą pieną “raptum” 
išgerti, o jei nemač.ytų, po to 
dar pridėti “tris su pipirais,”

Persižegnojo Felicė ir visi į tris be pipirų-ir tris šiaip sau.
trys pasileido bėgti pro Įgu
los bažnyčią į kalnų. Užbėgę 
ant kalno dar vis rėkė, kad 
dangus griūva.

— Kas jums sakė? — pa-

GRABORIA1:

J. F. RADŽIUS
FIGIAUSIA4 LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

Laidotuvėm.® pa
tarnauju geriausi* 
Lr pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų 14- 
dirbystėa

OFISAS
668 Wut lt Street 
Telef. Canal 4174 
SKYRIUS: 8888 8. 
Halsted Street. Tol. 
Victory 4888.

LACHAVICH 
IR SŪNUS

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuoplgiausla. 
Reikale meldžiu atsišaukti. o mai 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Rooeevelt 8818 arba 8811

2314 W. 23rd PL, Chicago

Tel. Cicero 6756

sitluniočykit.

CAPTAIN OF 0. L. V.

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 S. 49tli CT., CICERO
Vai.: 10-12 ryto: 2-6 ir 7-9 vakare

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4643 So. Ashland Avė.

Ofisas Tel. GrovebUl 0617
R e s. 6787 S. Artesian Avė.

T*L Grovehill 0617

DR. J- J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8438 Weet Marąuette Road 
VaL: 8-8 lr 7-9 P. M. Ket. 8-18 A-M

Nedėlioj susitarus

| Office Phone 
| Prospect 102 8

Rcs. and Office 
2359 So. Leavitt St.

Canal 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYS1C1AN AND SURGEON 

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

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

Arti 47th Street

• Tel. Canal 6122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
Nuo 1 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6639

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET 

Residenclja 6600 So. Artesian Avė.

Valandos: 11 ryto Iki 4 po pietų 
6 iki 8:30 vakare

Boulevard 7689

Sako, šiur mačys.
Tos nelaimės apsakymas ne

bus pilnas be pavirožijimo kai j 
kurių dalykų. “Žinių” redak- 

i torius Šoblelė —- tai cihnokra- 
tiškų “-Lietuvos Žinių” red.
Dedelė, kurį pirmiausiai dan- 

užgriuvo. ‘ ‘ Pieno Cen- 
reičiausiai bus tokia

vieta, kur galima gauti viso- 
kios patiekos, o Valentinas 
Riestainis — V. Gustainis, Lie
tuvos guvermano gazietos
“Lietuvos Aidas” čyfas.' Bet' Grimelis........................... 147

1439 S. 49 Conrt, Cicero, HL
TEL CICERO 8887

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimu 
visuomet sąžiningas lr 
nebrangu, nea neturi
me išlaidų nllaikymal 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

• 2307 Antan Aram

S. M. SAUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18th STREET

Tel. Roosevelt 7532

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas 
Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, UI.

gus 
tras”

FRANK KETURAKIS 
DRAUGAS UTHUANIAN

B0XING CONTEST

Thus farjbe Our Lady of 
Vilna parisb bolds first place 
in tlie number of entrees for 
Draugas Lithuanian Boxing 
Tournament. Frank Keturakis, 
Captain of tbe O. L. V. team, 
has five men in tbe lieavier 
elasses, and he is just sliort 
of three in tlie lighter weights.

The inen coniposing tlie Gur 
Lady of Vilna team aire as 
follows:

Keturakis (Captain) .. 210
Žukas...........................  175

Žostautas ....................... 160

Rez. Hemiock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

4712 So.' Ashland Avenue
Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakar-

lel. Cicero 1260

DR. GUSSEN
A.-Ray

Tel. Canal 6764

DR. A. RAČIUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IR OBSTETRIKAS

Gydo stalgias lr chroniškas Ilgas 
▼yru. moterų lr valkų 
DARO OPERACIJAS

LlF-.-nlus priima kasdieną nuo 
pietų Iki 8 vai. vakaro. 

NedėUomis lr seredomls tik
ičkalno susitarus 

Ofisas, Laboratorija lr X-Ray

2130 WEST 22nd STREET

DR. S. A. DŪtfIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4729 WEST 12th PLACE 
Vai.: 7 Iki 9 v. v. išskiriant Seredos 
lr Pėtnyčlos, kuriomis dienomis jis 
bua

2934 W. WASHINGTON BLVD. 
Kitos vaL ant Washlngton Blvd. 

4:80 — 6:30 kasdien 
Telefonai: Kedzle 2460 — 2461, arba 

Cicero 662. Res. teL Cicero 2888

Tat Lafayett* S798

DR. A. J. JAVOIŠ
VaL: 3 Iki 6 po pietų. 7 Iki 8 vak. 

Office: 4459 S. Calif ornia A ve. 
Nedėlioję pagal sutartį

plunksnos Felicė Portkevičie- Zalatorius ..................... 135

PETRAS KAIRIS

.t

m.,

LIETUVIS DENT18TKS 
kasdien nuo 18 r. ryto Iki 8 

valandai vakare
Nedėliotais lr be^edomia susitarus 

4847 VV. 14th ST. Cicero, DU

VaL:

Dr. C.K, Kliauga
DEN TĮSTAS 

Utarninkals, Ketvergaia ir Subatomls 
2420 U. Marųueue Ka. arti VVestern

, Awe. Pitone Hemiock IMS
Panedėllals, Seredomls lr Pėtnyčiomls

IMSI So. Malsted Street

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

X—Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
eor. So. Leavitt St. TeL Canal 6122

Rezidencija: 6628 S. Richmond Avė. 
Telephone Republic 7868 

Valandos: 1—3 ir 7—8 vaL vak. 
Nedėlioj: 10—12 ryto.

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ

▼KD1JA8

1650 WEST 46th STREET
Kampu 46tk tr Paulina Bta 

ToL Boulevard 8888-8418

Nuliudlmo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu simpatiš
kai., mandagiai, gerai lr pigiau negu 
kitur. Koplyčia dėl germenų dykai.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes 
nieko nerokuojame ui atvežimą mirusio žmogaus kū
no Į mūsą įstaigą iš bile kokios miesto dalies. 
‘Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 

namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą 
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirkaite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimą su ekspęrtu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl Šermenų. Pašaukite IUDEIKĮ įlirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

' Didysis Ofisu

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

mi.re rugsėjo 13 d., 1932 
5:30 vai. vak. sulaukęs pusam- 
žlaus. Kilo Iš Beržių apskr., Kti- 
prelščių parap, Einorių kaimo. 
Amerikoje išgyveno 23 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Adelę, po tėvais Gervi- 
čaitę, du sunu: Leonardą tr A- 
ntaną; brolį Juozapą, Brooklyn, 
N, Y., pusseseres, pusbrolius, 
švogerlus, švogerkas ir gimines, 
o Lietuvoj motinėlę Petronėlę 
Lr brolį Raimundą,

Kūnas pašarvotas 1524 S. 49 
Avė., Cicero, IU. Laidotuvės į- 
vyks subatoj, rugsėjo 17 d., iš 
namų 8 vai. bus atlydėtas į 8v. 
Antano parapijos bažnyčią, ku
rioj įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielą. Po pa'naldų 
bus nulydėtas į 8v. Kazimiero 
kapines. Nuoširdžiai kviečiame 
visus gimines, draugus-ges ir 
pažystamus-mas dalyvauti šiose 
laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Siuvai, Bro
lis ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra
borius Eudeikis. Yards 1741.

Ofiso: Tel. Victory 6893
Rez.: Tel. Drexel 9191 

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas odos ligų ir 
veneriškų ligų -

Ofisas 3102 So. Halsted SL
Kampas 31st Street 

VaL: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. v. 
Nedėllomis tr šventadieniais* 10—12

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE 
Tel. Virginia 0036

DR. P. M. ŽILVIUS
Gydytojas ir Chirurgas 
3243 So. Halsted Street 
Office Tel. Victory 7188 
Ros. Tel. Hemiock 2615

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVĖ.

Ofiso Tet LAFAYETTE 7337

Ofiso vaL kiekvieną dieną nuo • Iki 
12 ryto (išskyrus seredomls). Taipgi 
nuo 4 Iki 8 vai. vakare Ltarnlnkais 
ir Ket vergais.

Rez. Tel. Hyde Fark 3385

Tel. Republic 2266

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS 

2403 W. 63rd STREETFrank Keturakis 
WOTlld Iiave a COinplete team Phone Hemiock 2061 

before tbe 30th of September.
He is not satisfied with any 
kind of mateliai, būt tliey 
mušt be of tlie class of him- 
self, who are really promising 
vinners.

said he

nR. JOSEPH KELIA
DENTISTAS

GAS EXTRACTION 
Valandos: 9-9. Nedėllomis 9-

6658 SO. WESTEHN AVĖ.
12

If all tlie Lithuanian pari- 
slies will liave as many an- 
trees as Our Lady of Vilna 
there will be need of elimi- 
nation prrocess, which will be 
announced later when the time 
for registration will expire on 
Sept. 30th.

TEL. LAFAYETTE 7650

DR. F. G, WINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Res. 2136 W. 24th St.
TEL. CANAL 0402 ’

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

OFISAS
4645 S. ASHLAND AVĖ.,

Ofiso valandos; nuo 2 Iki 4 lr nuo 
4 iki 8 vai. vak. Nedėti ainis pagal 

sutartį
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Karnų Tel.: Prospect 1930

TeL Grovehill 1695

DR. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
VaL: 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak. 

Seredomls po pietų ir Nedėldleniais 
tik susitarus

8422 W. MARQUETTB ROAD

Ites. Phone 
Englewood <641 
Wentworth 2600

Office Phone 
Wentworth 2000

AKIŲ GYDYTOJAIi

LIETUVIAMS LAIŠKAI 
OENTRALINIAM 

PAŠTE

6 Cohanskui J
18 Linkui Joseph
19 Lukošiui Justinui

DR. VAITUSH, OPT.

Tel. Lafayette 1016

DR. F. J. LOWNIK
Gydytojas ir Chirurgas 

1800 WEST 47th STREET

kuris

PADĖKONt

DR. MAURICE KANN’«• asr*
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994 

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
VALANDOS:

Nuo 10 Iki 18 dieną 
Nuo 2 Iki S po pietų 
Nuo 7 lkl 9 vakare 
Nedel. nuo 10 iki 18 tfleną

DR. A. R. McCRADIE ,
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

6558 S. HALSTED STREET
Vai.: 8-4 lr 7-9 vai. vakare

A. L DAVIDONIS, M. D.
4910 80. MICH1GAN AVENUE 

•lel. Kenvvood 51w7 
Valandos:

Nuo 9 Iki 11 valandai ryte.
Nuo 6 iki 8 vaįaidai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Ofiso Tel. Victory 2687
Of. ir Rez. TeL Hemiock 2374

DR. J, P. POŠKA
3133 S. HALSTED STREET

Antras ofisas lr rezidencija
6504 SO. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso vaL: nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Uf. vai.: nuo 8-6 po 
piet. Utarn. lr Subat. nuo 8-6 vak. 

ftventadieuials pagal sutarimą.

mok/-

ONOS GAIŽAUSKIENES
kuri mirė rugsėjo 2, 1932 ir tapo palaidota rugsėjo 

6, 1932, o dabar ilsis Hv. Kazimiero kapinėse, amžinai 
nutilus ir negalėdama atsidėkoti tiems, kurie suteikė 
jai paskutinį patarnavimą ir palydėjo ją į tą neišven
giamą amžinybės vietą. Joh vardu mes dėkojame kun. 
A. Briškai, už palydėjimą iš namų, už atlaikyiną šv. 
Mišių ir pasakymą pritaikinto pamokslo bažnyčioje ir 
kapinėse. Taip pat dėkojame mišių asistentams kun. 
A. Valančiui ir kum P. Joneliui. Dėkojame vargoni
ninkams: J. Kudirkai, V. Daukšai, K. Saboniui ir A. 
Mondeikai. Dėkojame visiems šv. Mišių aukotojams, 
gėlių aukotojams, grabo nešėjams, graboriui Eudei- 
kiui už prietelingą patarnavimą ir tvarkingą laidotu
vių surengimą, visiems giminėms, kaimynams ir pa
žįstamiems, kurie atlankė nflis mylimą motinėlę ligoje 
ir palydėjo į amžiną tėvynę. Tn užgesai kaip žvakelė 
mūsų tikrpe. Nuliūdę Fabijonas Paukščių šeimyna.

l^auk mūsų ateinančių!

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, 
esti priežastim galvos skaudėjimo,
svaigimo, akių aptemmio. nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį. Nuimti 
lataractua Atitaisau trumpą regystę 
ir tolimą regystę.

Prirengia teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro- 
nas su elektra, parodam*tą 
«as klaidas.

Speclaiė atyda atkreipiama 
klos valkudiana<

Valandos nuo 10 ryto Iki S vaka
re. Nedėllomis pagal sutartL 
KREIVAS AKIS AT1TAIHO J TRUM 

j?A LAIKA SU NAUJU URADIMU.
| Daugelių atsitikimų akys atitaisomos 

| be akinių. Dabar kainos perpus p4- 
gesuės, negu buvo. Musu kainos nl- 
gesuės, kaip kitų.

4712 S. ASHLASD AVK. 
Tet Boulevard 7S69

Tel. Yards 1829

DR. 6. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPCLALISTAS

Ofisas lr Akinių Dirbtuvė

756 VVEST 35Ui STREET
Kampas Halsted St. 

Valandos: nuo 10—4; nuo 6—8
Nedaliomis: nuo 10 iki 12.

DR. CHARLES SE6AL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SFECIJ ALIOTAS

Džiovų, Moterų lr Vyrų Ligų 
▼ai.: ryto nuo 10—18 nuo 8—4 po 

plotų: 7—8:80 vai. vakar*.
Nedėllomis 18 lkl 18 

Telefonas Midvray 2880

Tel. ,Wentworth 3U00
Rez. TeL Stewa.it 8191

DR. H. BARTOM 1
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 S. HALSTED STREET 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vaL vakare.

T*L Hemiock 8700
Ro« TeL Proepect 061S

KKMLOCK 8181

DR. V. S. NARES
(Naryauokaa)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8488 West Marųuott* Road 

VALANDOS:
8 lkl 18 ryto, 7 lkl 8 vakaro

DR. B. ARON /
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofloao <1(1 South KoiMa 
Rea 6425 So. Callfomla Avo. 

VaL: I-A 7-8 v. v. lasmnsnt Kvtv.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5918

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

Ofiso vaL: nuo 1-8, nuo 8 JO-s 10

k

Stewa.it


%

6

C H I C A G O J E

NORTH SIDE

X 6v. Vincento a Pauliaus 
paskutinis susirinkimas buvo 
gana skaitlingas ir gausus nu
tarimais. Ši draugija dirba ki

bą centro naudai vakarus. Da 
bar, kaip teko nugirsti, sky
rius ruošiasi sukelti tam tikrą 
sumą pinigų dėl paminklo kun.

d. j Marąuette pairką. Komisi
ją sudaro veikėjos: J. Čepu
lienė, A. Mažeikaitė, K. Gedvi
lienė. Visus prašome atvažiuo
ti ir linksmai laiką praleisti.

X Baigusios praėjusį pava
sarį šv. Kryžiaus par. mok.

D B A Ū O A 8

Kudirkai; darbuotojai ketina j mergaitės S. Mikolaitė, M. Jo
nius. Ypač praėjusis susirin- i tkiūtė, Medaisaitė, Paukštaiiė

Inu darbą; šelpia visus vargo kimas buvo gausus klausimais.1 *r SimonaitS pradėjo lankyti 
ištiktuosius, bedarbius, palie- Draugijos susirinkimai įvyks- &v" Kazimiero Akademiją. Tš 
gelius, senelius, našlaičius ir ta kiekvieną ketvirtadienį, pa
kitus, kurie tik atsikreipia; rap. svetainėj, 7;3O v. vaka- 
niekad jų neatstumia. Susiri- re. Norintieji įsirašyti, kvie- 
nkimuose svarstoma, kokiu bū- čiami ateiti Į bile kurį susi- 
du teikti pagalbą tiems, kurie rinkimą.
yra jos reikalingi. Dr-jos rei- ,)aba,. draugija Bmarkiai 
balų vedėjas ir dvasios vadas ru0-iasi pri(, aav„ v(i|.arOi nps 
kleboną' visuomet būna susi. artinantig žieraai atsivas dau. 
rinkimuose ir tam paskirtą
laiką aiškina tikėjimo dalykus 
ir atsakinėja įvairius klausi- 
vietinis skyrius irgi darbuoja
si. Nors susirinkimai'būna re
čiau, bet turi geni rėmėjų:
Amžinųjų, Garbės ir nuolati-

1 berniukų — V. Mikolaitis la
nko Quigley Preparatoiry se
minariją.'Geriausių jiems sėk
mių moksle. X. Y. Z.

LIETUVIU SKALBYKLA 
MODERNIŠKAI ĮRENGTA

LAUKINIŲ KAUKIMAS 
“Gamta tavo Žalumoj” - kaip 
atvaizduota Amerikot ižymiautio gy
vulių tapytojo Paul Brantom . . . 
Įkvėpto žiauriot kovot tarpe draiku- 
no laukinio iuniet ir pikto vilko . . . 
kaip apraiyta ganioje J ach London 
novelėje apie kovą tu žalia gamta 
Šaltoje Šiaurėje.

MARQUETTE PARK. - 
giau vargdienių ir reikės juos i Buvusioji Metropolitan Wet 
kaip nors sušelpti. A isi atsi- (MTasb Laundry num. 6551-53 

So. Kedzie Avė.,’ jau gerokas 
laikas kai perėjus į kitas ran
kas ir vadinasi Marąuette Wet 
Wash Laundry. Ji yra operuo
jama taip pat lietuvių.

Visa mašinerija yra pritai
kinta prie moderniško drabu
žių skalbimo. Darbas dabar at-

kinkykit į tą vakarą. Parem- 
site gražų, labdaringą darbą.

TOWN OF LAKE ŽINUTĖS

nių, kurie susirinkę į skyriaus x RugSėjo 15 d. 3 pavyz- 
susirinkimą padeda draugijų dingos mergaitės įstojo į Šv. 
atstovams ruošti skyriaus ar- Kazimiero Vienuolyną: S. Ma- 
Y___  ___  steikaitė, A. Kazėnaitė ir M.

JOHN R RtlROEN
(John Ragd žilinąs Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St., Rm. 1642

Telephone Randolph 6727

2151 W. 22nd St. 6 iki 9 vak.
Telephone Roosevelt 9090 

Name: 8 Iki 9 ryto. Tel. Repub. 9600

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washlngton St 
Room 906 Tel. Dearbarn 7966

Valandos: 9 ryto Iki 4 po pietų

, . ,v *i liekamas gerai ir greitai. TatKupsaitė. Linkime ištvermės 1 ., .. . v , . i patartina paremti savo tau-; kilniam pasaukime. v • m ttK i tiecius naujame bizny. Tei. I’e-
X Mūsų veikėja p-lė M. Lau mlock 0254. 

rinskaitė dar visi tebeserga.
Ji buvo sunkiai sužeista auto
mobilio nelaimėj. Gyvena 4520 
So. YVhipple St. Laukėme Ma
rutės į savo tarpą, kad vėl da
rbuotus.

PRANEŠIMAI
D. R

. .-.-.va

Vakarais: Utarnlnkals Ir Ketvertais 
— 6 Iki 9 vai.

4146 Archer Avė. Tel. Lafayette 7117

Namų Tel. Hyde Park 1196

Tp. waitches
ADVOKATAS

62 E. 10,7 ST. prie MICHIGAN AVĖ. j rcrnifSc r)irin 
Tel. Pullm&n 5950—6377 ° r

Ateinantieji J. A. Valstybių 
prezidento ir kitų svarbių va
ldininkų rinkimai iššaukė gy 

X Rūgs. 17 d., 5 vai. po.ivs „ika|ą suorganizuoti Lie. 
pict Šv. Kryžiaus bažnyčioj ,llviy ,lemokratiSkų minSų „. 
priims Moterystės Sakranieu-, į „tiprių ir vie-
tų p-lė Onutė Malakauskaitė;ning(! kflną ir iSrinkti wntra., 
su Vicentu Petru. j |inę kluhų valdyb,> kuri n1.,

X Nekalto Pras. Pan. Šv. jpinsis išreklamuoti lietuvių 
mergaičių sodaiicija rengia ru- i vardą politiškoje Amerikos a- 
deninį šokių vakarą, rugsėjo j renoje.
17 d., par. svet. Muzika bus i Tiesa, Cbicagoje ir apylinkė 
brolių Metirikių. Darbšč os me- , se randasi keliolika demokra- 

S. Motuzaitė, A. | tiškų minčių organizacijų, ku-
4600 S WOOD ST —Ketverge 

Tel. lafayette 6393
vak.

1«S M T AS41IF RT—purei .nts.tl

Tel. Boulevard 5913.

Mikolaitė, Karčaūskaitė, A. A- 
įnbrozaitė, Kraučiunaitė, Pau- 
kštaitė ir Jesulaitė rūpinas, 

i kad viskas gerai pavyktų. Vi-

rios veikia aktyviai lokaliuo
se valdininkų rinkimuose ir 
t.t., bet pripažinimo lygių tei
sių, kokias turi kitos tautos

—ir
neturi vietos

Jo nėra Luckies 
. . . lengviausiame cigarete 

kokį kada nors rūkėte

MES perkame puikiausią, patį 
puikiausią tabaką visame pasau
lyje, bet tas dar neišaiškina kodėl 

žmonės visur skaito Lucky Strike 
lengviausiu cigaretu. Dalykas tame, 
kad mes niekuomet heužmirštame 
teisybės, jog “Gamta savo Žalumoj 
Retai Švelni ir Lengva” - todėl šis

žalias tabakas 
cigaretuose
puikus tabakas, jį tinkamai pa
sendinus, išnokinus, perleidžiamas 
per pagerinamą Lucky Strike valy 
mo procesą, kuris žinomas kaip - 
“It’s toasted”. Štai kodėl kiekvienu 
miesto, miestelio ir sodybos gyven 
tojas sako, kad Luckies yra tokie
lens12vi cigaretai.

It’s toasted
Tas pakelis lengvą Luckies

"Jei žmogus parašytą geresnę knygą, p,sakytų geresnį pernoksią, ar padarytą lobėlesnius sląstus pelėms 
gaudyti negu jo kaimynas, o ptsislttyią namus miško tankmėje, vistiek pasaulis iki jo Jurą prtmms taką.'

RALPH VALDO EMERSON
Ar Jis paraitomas neganėtinai paaiJkina kodėl pasaulis užgiris ir priima Lucky Strike?

P

CHARLES P. KAL si prašomi nepamiršti to va- į politiškoje arenoje, dar neiš-
ADVOKATAS 

756 W. 35tb Street
Netoli Halsted Str.

karo.
X Moterų Sąjungos 21 kuo

pa rengia išvažiavimą rūgs. 18

OLSZEWSKIS
Kuris pi-r 25 mcCus (1892—1918) sėkmingai vedė prlvailnĮ banką 

varstu OLS7.EWSKI BANK ir lekia laikraAt) “Lietuva.”
DABAR ATIDARĖ NAUJĄ BANKINĮ OFISĄ

3251 S. Halsted St. priešais užsidariusį Universal Banką
KURIAME DABAR LIETUVIAI GALI:

Išsimainyti savo čekius ant pinigų,
Apmokėti gaso, elektros, vandens ir kitas bilas,
Pirkti money orderius persiuntimui pinigų.
Daryti visokius notarialius dokumentus,
Inšiuruoti nuo ugnies namus, furničius, automobilius, langus ir t.t. 
Pirkti pirmuosius rnorgičius, municipalinius ir U.S. valdžios bondsus 

liuosus nuo taksų Pinigai Įdėti Į U. S. valdžios bondsus neša 4 
proc. o padėti pačte tik 2 proc. Tat kam laikyti pinigus pačte 
už 2 proc. kada už bondsus valdžia moka 4 proc. Kaip pačte 
taip ir bondsuose Įdėti pinigai yra abeji tos pačios U. S. val
džios rankose ir už abejus valdžia vienodai atsako.

Kurte pirkote morglčlus užsidariusiuose bankuose, tat a.pstžiurėkite 
ar turite visu,-j reikalingus dokumentus. Jei nėsate tikri, tai at
sineškite morgičĮ pas OlszevrskĮ, o jis patikrins, ir už patikri
nimą nieko jums nerokuos.

3251 S. Halsted St. priešais Universal Banką
VALANDOS: Nuo lt ryto Iki 5 vakaro. Subatotnls Iki 8 vakaro 
N. C. Krukonis yra Olszewskio asistentu ir vedėju Inšiurance 

Departamento.

kovojo. Priežastis yra ta, kad 
lietuviai iki šiol veikia atski
rai ir'nebuvo organizuoti, kai
po tauta į bendrą kūną, poli
tiškame veikime.

Apkalbėjus šį svarbų reika
lą susirinkimuose sekančių klu 
bų; Tbe South Side Litbuani
an Am. Demooratic Club ir 

'Litbuanian Democratic Club 
of West Side, prieita prie iš
vados, kad sušaukti visų esa- 

jnčių demokratiškų organizaci- 
Ijų ir pavienių veikėjų bendrą 
'susirinkimą ir išdirbti planus 
j dėl įkūrimo centralinės visų 
demokratiškų klubų organiza- 

| cijos.
Kalbamas susirinkimas į- 

vyks ketvirtadienį,

Kviečiam demokratiškas or- vak., MęKinley Park sVetai- can Legion” lietuvių posto. PLATINK ITF “DRAt
Iganizacijas atsiųsti po 3 atsto
vus į kalbamą susirinkimą, a- 
rba kad atsilankytų klubų va
ldybos. Taipgi ir pavieniai vei 
kėjai turės patariamą balsą 
šiame susirinkime.

Bendras kom'tetas..

Sekantis lietuvių ex-karei- 
vių susirinkimas ivyks penk
tadienį, rūgs. 16 d., 7:30 vai.

NAUJA GASOLINO STOTIS
Vartoja Sinclair Produktus

HIG H W A Y
SERVICE STATION

/rugsėjo , 7001 S. AVESTERN AVENUE 
(Sept.) 15 d., š. m., 7:30 v. S. E. »orner
vakare, adresu 6812 S. Wes-.Tel. Hemlock 1017 
tern Avė., Chicago. I Pranas Dargelis, savininkas

nėj (Brigbton Park’e).
Kurie dar neprisirašėt, kvie- j

čiami atsilankyti ir prisidėti ■ 
prie organizuojamo “Ameri- Į

Išsirenduoja du ofisai ir 5 
kambarių pagyvenimas su ap
šildymu. Tinka gydytojams, 
dentistams arba advokatams. 
Randasi 3147 So. Halsted St. 
Del informacijų kreiptis:

840 W. 33rd St.

B R
4^11T hiEvviėz

MORTūACE BANKERSjF-
REAL F. STATE 

Prisirašykite į mūsų Spulką 
Texy informacija suteikiama 

Dykai
2608 West 47th St

0

A. S. Prečinauskas,
laik. rast.

Phonc Roosevelt 2072
STANLEY FrtBIAN, Savininkas

WEST SIDE EXPRESS GO.
Coal, Wootl, Expressing and 

Moving
2146 So. Hovne Avenue 

Chicago, III.

R. ANDRELIUNAS
Užlaikome naujausios ma 

dos žiedus, laikrodžius, radios. 
taipgi elektrikinius laikro 
džius, movie cameras, projec- 
torius dėl judomų paveikslų 
rodymo. Kainos labai nupigin 
tos.
2650 W. 63rd St., Chicago, UI.

Tel. Hemlock 8380

Wm. J. Kareiva
8avlninkas

Dėti geriausios rųšlet* 
Ir patarnavimo, šau
kit

GREEN VAI.LEY 
l’KODIIOTS 

Olsclls šviežių kiauši 
nių. sviesto Ir sūrių.

4644 SO. PAULINA STREET 
Tol. Boulevard 1389

Jei manai pirkti automobllĮ,. ateik 
pas mus pirmiau, nes mes užlaikome 
vieną Iš geriausių rūšių automobi
lius — STUDEBAKER, kurie yra 
pagarsėję »avo stiprumu Ir gražumu.

Taipgi mes turime pilną pasirinki
mą vartotų karų labai prieinamą Ir 
nebrangia kaina.
MIDLAND MOTOR SALES

4493 ARCHER AVENUE 
Telephone Lafayette 7139

ŠVENTU PARAPIJOS PIKNIKAS
SEKMADIENYJE, RUGSĖJO (SEPT.) 18 ŪIENį 1932

/ * K 'A - <

Vytauto Parke Prie Šv. Kazimiero Kapinių
115-ta gatve, tarp Crawford ir Cicero Avenue

Piknike atsibus graži programa. Roselando choras ir Cbicagos artistai dainuos patriotine? 
ir liaudies daineles. J. Bagdonas graborius risis su Feliksu Jakaičiu. Taip pat St. Bagdonas, 
manažierins Universal Gimnazijos klubo, 814 W. 33 St. risis su John Smith iš New Yorko. Lietu
vos milžinai kilnos nepaprasto sunkumo vogas. Nors kartą žmonės turės progą pamatyti ką nors 
žingeidaus. Puiki muzika griež nuo 2 iki 9. Skanūs valgiai ir gėrimai prirengti. Bus daug poli- 
tikieiių, kurie savo kalbose parodys kas turi būti išrinktas į prezidentus. Bus daug laimėjimų. 
Naują iradio gaus tie žmonės, kurie prie gėtos nusipirks tikietų už 25c.

Visus širdingai kviečia KLEBONAS IR KOMITETAS


