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Chicagoj bus didinamas policijos skaičius
LIETUVOJE POLICIJAI ĮSAKYTA STROPIAI IK
tr

NUSIGINKLAVIMO KONFERENCIJA
REIKALINGAVOKIECIU ATSTOVO

MARIAMPOLIEČIAI AUGI
NA DAUG ŽĄSŲ

KŪTIGALVA2UD2IU BOMBININKIJ

Gudeliai, Marijampolės aps.
Apylinkės ūkininkai šįmet au STENGIAMASI IŠ ATLANTA KALĖJIMO
IŠIMTI CAPONę
gina daug žąsų. Greit prasi'dės jų pardavimo sezonas ir
dėl to jie rūpinasi žąsų kaino BUS DAUGIAU POLICIJOS NORI PALEISTI CAPONĘ
mis. Mat, vietos žydeliai už
geriausią žąsį tik 3 litus siū- Prieš išvyksiant į WaslnngWISCONSINO GUBERN. LA FOLLETTE
Iš Atlanta, Ga., praneša,
lo. Tuo tarpu už vištą moka-' toną Chicago majoras Cerma- kad žinomo Caponės advokatai
NELAIMĖJO KANDIDATŪROS
ma 3
4 litus. Ūkininkai ]{’as nusprendė padidinti po- deda ten pastangų jį išimti iš
Įskaito vieną kitą laikraštį ir linijos skaičių miestui, kad federalio kalėjimo.
NĖRA VOKIEČIŲ ATSTOVO
PAKVIESTAS NAMO
yra įsitikinę, kad laikraščiai, būtų sėkmingiau kovoti prieš
Distrikto prokuroras Green,
viską žino ir laukia, kad jie ■ plintančias piktadarybes,
Chicagoj, pareiškia, kad jis
ŽENEVA, rūgs. 22. — Tarp PARYŽIUS, rūgs. 22. — J.
praneš apie prasidėjusi žąsų ’
Policijos
viršininkas
įsakė
griežtai
priešinsis Caponės pa
tautinio nusiginklavimo komi Valstybių vyriausybė pasįkvie
pardavimą ir kainas. Dažnai
sija vakar susirinko svarsty tė namo. savo ambasadorių
tenka išgirsti, kaip susiėję du policijai būtinai surasti bom- leidimui.
ti nusiginklavimo klausimą. Prancūzijai, W. E. Edge. Sa
kaimynai vienas kito klausia: bininkus, kurie susprogdino
NUŽUDYTA 3 VAIKŲ
Pasirodė, kad neatvyko Vo koma, jis reikalingas Washin— “Gal tavo, kaimyn, laik bombą' ties teisėjo McGoorty
namais.
Už
tų
piktadarių
su

MOTINA
kietijos atstovas. Tad pasitari gtone asmeniškai pasitarti J.
rašty jau buvo parašyta apie
sekimą
ir
areštavimą
viršinin

mai nutraukti ir Vokietijai V. prekybos sutarties su Pra
Tai Filipinų salų vėliava, kuri naudojama ir šiame kraš- žąsų pardavimą ir jų kainas?’’
kas žada dovanas ir paaukšti Nežinomas žmogžudys tre
pasiųstas "laiškas, kad prisių ncūzija klausimu.
1 te lygiai kaip kitų teritorijų vėliavos. Vėliavos viršutinė da- J
nimus.
čiajam namų aukšte, 1212 Frostų atstovą.
i lis vra mėlyna, apatinė — raudona, o viduje baltas trikertis
PIGŪS NAMINIAI
ntier gat., nužudė Mrs. Mary
Į ir jame aukso saulė. Trikerčio kertėse yra po .vieną žvaigždę.
PRALAIMĖJO NOMI
PAUKŠČIAI
BOMBOS SPROGIMU DU Sineni, 32 m. amž., trijų vai
HINDENBURGAS MA
NACIJĄ
KALTINA AUŠKTĄJĄ
ARKIVYSKUPAS
LAIKYS
------------!
SUŽEISTA
kų motiną, divorsę. Policija
NEVRUOSE
Jėznas,
Alytaus
aps.
Pasku-Į
_________
ŠV. MIŠIAS
TARIFĄ
' ieško buvusiojo jos vyro.
MILYVAUKEE, Wis., rugs.';
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į
tu-.
Užvakar
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ties
teisėjo
BERLYNAS, rūgs. 21. — Į 22. — Įvykusiuose šios valsty- Į
SEATTLE, Wash., rūgs. 21. rgų atveža daug naminių pau-f J. P- McGoorty namais, 929 MIRĖ NUO NUODINGŲJŲ
vokiečių kariuomenės manev-’bės (Wisconsin) “primary” OMAHA, Neb., rūgs. 21.
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susprogo bomba,
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denburgas. Jis yra fieldmar- rnatorius La Follette pralai
Įde
Paul
draugijos
suvažiavi

sevelt’as čia kalbėdamas pa 3 — 4 lit., antys 1 — 1,50 lt., šaligatviu ėjusieji Mrs. Ada
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dienį jis valgęs namie prezefjos paskirtas W. J. Kohler.
visai neapsimoka pau-1
je. Šv. Mišias laikys Dubu- delių muitų tarifos siena. Už pigumo
kščius auginti, nes jie už dau-!P™“® k°ne visai išplėšg ^jvuotų grybų ir nuo to susirquės arkivyskupas J. Beck- sieniai negali čia siųsti savo
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KORIKAS PASIDARĖ
giau ,lesalo
— ns bus neregiu,
o » ojei pasveiks. ,570.
NORI, KAD VOKIETIJA
man.
Pamokslą
sakys
Dės
Moi!
Taip
pat
ir
Mrs.
Moyer
gal
pigių gaminių ir todėl neper rti.
GALĄ
DALYVAUTŲ
nes vyskupas Drumm.
neteks regėjimo.
ka šio krašto gaminių.
DIDELIS SPROGIMAS
LONDONAS, nigs. 21. —j WASHINGTON, rūgs. 21.
APLEISTAS VAIČAIČIO
KATALIKIŠKŲ FILMŲ
TYRINĖJA INSULL’O
Jewel Tea Co. sandely, BarPas,darė galį garsus Anglijos _ j Val8tybių prezidentas
UŽSAKĖ ALAUS
KAPAS
KOMPANIJA
KNYGAS
rington
’e, netoli Chicago, įvy
korikas John Eitis, kurs jau (Hoover ,is pareiskėi ka(, Ame.
ko didelis sprogimas. Sandely
kelinti metai buvo apleidęs tį rika nesikiša į vokie{il} sta.l DijBbrwAg ru„ ,, _ UNIONTOWN, Pa., rūgs.
Sintautai, Šalčių aps. Sin
Cook’o apskrities prokuro- I• dirbo apie 200 darbininkų. Ke
savo tarnyhį. bet mekur nėra-domus lygybfs ginklavimosi Dieviškojo žodžio draugijos 21. — Viešbučio savininkas tautų parapijos kapuose yra
ro
Sivanson’o keli padėjėjai lėtas sužeista. Sakoma, spro
.reikalavimus. Bet pageidauja,,jęun Bali skelbia sumanymą Heyn’as Vokietijoj užsakė 50 palaidotas žinomas Lietuvos tyrinėja Insull’o kompanijų
gimas ištiko besisunkiant ga22 metus jis išbuvo koriko kad Vokietija dalyvautų nusi->SU(jarytį katalikišką airių fil- statinaičių alaus. Alus bus pri poetas Pr. Vaičaitis. Jo kapą knygas. Norima susekti, ar tų
zui iš plvšusio vamzdžio.
aplanko įvairios eks- .
.. ......
tarnvboje ir daug žmonių pa-, ginklavimo konferencijoje, ku-įmų kompaniją. Katalikiškos siųstas bal. 15 d., 1933 m. He ,dažnai
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kompanijų
direktonai
nenusi, . ,_ • Iriąją Amerika interesuojasi. Įfilmos, kuriomis būtų galima yn’as mano, kad iki to laiko kursijos. Įspūdi ekskursantai! ,,
korė.
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DEMOKRATAI PARDAVI kalingos, pareiškia kun. Bali.
IR PRANCŪZIJA TURI
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m , 1.1° rankose.
Žuvo daug žmonių
400 STUDENTŲ TECHNY ir visas. žolėmis apaugęs. Tik .
.
MANEVRUS
NĖS MUILĄ .
Chicago Crime komisija pa
SEMINARIJOJE
į iš paminklo ir ant jo esančio
1B P,n1^GRĮŽO ARKIVYSKUPAS
skelbė, kad ji remia T. J. Conpoeto paveikslo galima tas,
PARYŽIUS, rūgs. 21. — RALEIGH, N. C., rūgs. 21.
CURLEY
BAIGIAS DIENOS ŠVIESOS rtney’o, demokrato, kandidaChampagne srityje Prancūzi — Jaunųjų demokratų kliubų
TECHNY, III., rūgs. 21. — brangus, kapas iš kitų atski
TAUPYMAS
turą į Cook’o apskrities projos kariuomenė turi manevrus. Amerįkoje prezidentas Taylor BALT1MORE, Md., rūgs. 21.lDieviSkoj° Žodžio draugijos rti.
-----------! kurorus.
paskelbė, kad šie kliubai vi — IŠ Europos grįžo vietos ar prirengiamojoj seminarijoj šie
Ateinantį sekmadienį Chica-į
Į VANDENĮ NUĖJO
CHOLERA FILIPINUOSE sam krašte pardavinės muilą kivyskupas Curley. Jo Eksce met yra jau 400 studentų jau
'goj baigsis dienos šviesos tau-l
KALBĖS MIESTO MA
37 ŽMONĖS
politinei kampanijai fondo su lencija dalyvavo buvusiam ta nuolių. Jie mokosi į kunigus
pymo laikas. Laikrodžiai bus j
JORAS '
ILOILO, F. S., nigs. 21. — kėlimui.
rptautiniam
Eucharistiniam misijonierius.
atsukti viena valanda atgal.
Šįmet, per karščiausius mė
Čia 7 asmenys mirė nuo cho
kopgrese Dubline, Airijoj.
Chicagos prekybos sąjungos
STASYS ŠIMKUS VES UNI- nesius — birželio, liepos ir ru
leros, 1 miršta ir 34 yra su NORI MAŽINTI IŠLAIDAS
NETIKRI PINIGAI
r
—---------susirinkime La Šalie viešbu:
gpjūčio — Lietuvoj nuskendo
sirgę.
VĮYSKUPO KONSEKRACIJA VERSITETO STUDENTŲ
ty spalių mėn. 5 d. kalbės ma37 žmonės, iš kurių 19 mote
NEW YORK, rūgs. 21. —
CHORĄ
Policija suėmė Tony Carsa-i jOras Cermak’as apie Europą.
rų, 14 vyrų ir 4 vaikai.
WALKER ITALIJOJE
Šio miesto naujas majoras Mc- NEYV YORK, nigs. 21. —
• llo ir Frank Marlowe. Pas juos
------------ |Kee veda atkaklią kampaniją,
K in. Kearaey vyskupu bus Nuo rugsėjo 15 d. Vytauto
Iš šito skaičiaus Nemunas j rasta netikrųjų pinigų-monetų
MIRĖ ĮŽYMUS GYDYNEAPOLIS, rūgs. 21. — Čia kad miesto išlaidas sumažinti k nsekruotas spalių mėn. 28 Didžiojp universiteto studen pasiėmė 26 aukas, Palanga — 47 pusdoleriniai ir 48 kvo-Į
TOJAS
atvyko buvusia New York o nors 100 milijonų dol. per me- d Šv. Patriko katedroje. Nau tų chorui vesti pakviestas ko dvi, o devynios aukos teko di teriniai.
—
j Chicagoj mirė įžymus gydymiesto majoras J. J. Walker. tus. Priešingai gi miestas pra ji s vyskupas skiriamas Salt mpozitorius Stasys Šimkus. desnėms Lietuvos upėms ir e- Carsallo jau seniau baustas, tojas, dr. Frank Billings, 78
Italų laikraščiai. apie jį tyli, ras visokį kreditą.
L ke vyskupijai.
Dėl to laukiama, kad studen žerams.
už pinigų dirbimą.
m. amž.
nes jis daugiau nėra majoru.
tų choras galutinai bus sutvaWASHINGTON, rūgs. 21
TRENTO, Italija, rūgs. 21. rkytas ir galės daugiau vieMūsų . dainininkas- Kipras Du galvažudžiai drabužių
ORO STOVIS
NEW YORK, rūgs. 21. —Į— Prezidentas Hoover’is su- • Netoli čia gaisras išnaiki- šai rodytis. Iki šiol tas choras Petrauskas latvių nacionalinėj dirbtuvėje, 402 So. Market
------------Vietos dideliapi Waldorf-Asto-, tiko politinę prakalbą sakyti no Bozano miestelį. 5 asmenys Į buvo gana silpnas ir net per operoj dainavo operoj “Bohe- gat., daug drabužių suliejo riiCHICAGO TR APYLINria viešbučiui reikalaujamas spalių mėn. 4 d. Dės Moines, sužeista ir apie 200 neteko pa- šių metų studentų šventę ne- moj'”, o kitu atveju toje pat gštimi. Nuostolių bus apie 2,- KĖS. — Šiandien numatomas
likvidnotojas.
Towa.
stogės.
dainavo.
operoje dainuos “Faustą.”
000 dol.
nepastovus oras; vėsiau.

Is Prancūzijos parimamas namo
J. V. ambasadorios

j
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Ketvirtadienis, rūgs. 22, 1932

DRAUGAS
nesusipratusių žmonių suvedžiotojai ir iSnaudotojai, bedievybės platintojų įrankiai.

“D R A U G A S”

Ar rasite tautiškesnius kunigus už Vys
kupų Valančių, Vyskupų Baranauskų, Arki
vyskupų J. Matulevičių, prel. Mačiulį—Mai
ronį, Vyskupų P. Bučį, prel. Dambrauskų —
A. Jakštų, kan. Tumų ir visų eilę garbingų
Romos Katalikų Bažnyčios kunigų, kurie sa
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
vo mokslu ir darbais švietė ir šviečia visai
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 musų tautai, kurie, būdami ne tik geri kuni
vai. po piet.
gai, bet ir dideli patrijotąi vedė ir veda tau
tų išganingais keliais. Tad ne kokiems lenk“DRAUGAS”
bemiams “nezaležninkams” tas gražus tau
tiško kunigo vardas priklauso, bet ištiki
LITHLJAN'IAN DAILY. FRIEND
miems Lietuvai ir Romos Katalikų Bažny
Publtshed Daily, Except Sunday.
čiai lietuviams kunigams, kurie visų savo
SUBSCKIPTIONS: One Year — $6.00. Slx Months
— 12.50. Three Montbs — $2.*00. One Month — 75c.
gyvenimų yra pašventę savo tautos ir savo
Europa — One Tear — *7.00. Slx Months — *4.00.
Jony — .00c.
tautiečių gerovei.
ISelna

kasdien,

itskyrus sekmadienius

PRENUMERATOS KAINA: Metanu — *6.00. Pussi Metų — *3.50, Trims Mėnesiams — 12.00, Vienam
Mėnesiui — 75c. Europoje — Metams 17.00, Pusei Me
tų — 14.00. Kopija .03c.
Bendradarbiams Ir korespondentams raAtų nego
tina, jei neprašoma tai padaryti ir neprlslunčiama tam
tikslui paAto tankių.
\
Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 12:0* ral.

nigu ir niekados nelaikė save
kunigu.
“Kun. H. Dylla suteikė S.
“NEZAU58NINKŲ” VA Šleiniui paskutinius Bažnyčios
DO MIRTIB IR ATSI
patarnavimus.”.
VERTIMAS
, Brooklynp laisvamanių “Vic
Lawrence, Mass. angliški nybėj” paskutinis “kun.” St.
laikraščiai ir kai kurie lietu- Šleinio laiškas, kuriame tarp
viški daug rašo apie “tautiš- kitko sako:
’

APŽVALGA

KODĖL NELEISTA ATIDARYTI
KATALIKŲ UNIVERSITETAS?

28 d., 9:30 vai. ryto visi susi
Žinia, kad Katalikų Unive rinko Bazilikon pasimelstų ir
rsitetas
Lietuvos katalikams pirmųjų universiteto atidary
.
mo dalį atlikti. Dalyvaujant
beįeisią atidalyti, trenkė į aaukštiems svečiams, (ir ame
nierikiečius lietuvius lyg borikiečiams, kurių tarpe prakos bažnyčios” (nezaležnin-i “Nelaimingos buvo tos va-ni',u’
visokių visokiausių
yktųp°^as Krušas) J. E. arkivyskukų”) vado St. šleinio nelai- landos, kuriose likau Tautines katalikų
mokIikvi
uždarymo,spaudimo,
organizacijų
Jp®8 atlaiko tik Raitytas mi(Fed.

Inf.

Biuras)

mingų mirtį, kuri vadinamųjų bažnyčios kunigu, nes joje nėdavimo, veikėjų nubaudimo ir įšias ir pa8ako trumpų pamoks“nezaliežninkų
parapijose’,’ ra Dievo Steigiamos Karulilėlį. Pamoksle pabrėžia Baž
sukėlė neramumų, abejonių ir jos, bet tikrai Šėtono, nes jei k. ir k., visiškai nelauktas 'šis
nyčios vaidmenį švietimo dar, ”,‘3
triukšmo. St Šleinys “klebo- Dievas būt, tvarkoj, tokios P^ufuie „jaudinau,
« 14 metų. Jie sakos nebūtų atsitikę. Tattti- Ma“S‘ valdas drįs sav0 te i pr;brendo niin’tis kurti KataJ.
navo” Lawrence
buvo vienas iš žymiausių “tau nėję bažnyčioje nėra meilės ir vynainiams geležine pirštine
drožti į veidų ir dųr kartų bo-illk«.Umvermtetų ,r mintis jau
tiSkos bažnyčios” Sulų, karia sutikimo, bot tiktai britas ir
irealiOTojama.
d5koja
Advertising In “DRAUGAS” brlngs best results.
savo gyvenimą ir darbais da-!pagieia. Ai mirštu ir skiriuo- Svirtiniu budu paneigtt šve-!
nrisidėinsie,ns n,i,. iAdvertising rates on appllcatlon.
Kokio vardo yra verti vadinamieji “ne ug žmonių snklaidino. Tačiau si sn šiuo pasauliu ir prašau! “čiausias katalikų teises — aulkėlimo ir vvkdylno y -• •
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chfcago
zaležninkai” ir jų neva bažnyčios, gerai pa prieš mirtį prisipažino prie To Dangaus Tbvo atleisti tąsiai jaunimų kaip. Dievas ir|
paikojo

TAUTIŠKA BAŽNYČIA“
Amerikos lietuvių tarpe veikia kelios va
dinamos “nezaležninkų” neva parapijos. Yra
žmonių, kurie jas- vadina tautiškomis para
pijomis, tautiškomis bažnyčiomis. Tai yra di
delė klaida. Tas vardas joms visai netinka,
lies jos nėra jokios tautiškos bažnyčios.
“Nezaležninkų” bažnyčios, tai ne mūsų
tautos padaras. Jos pirmiausia atsirado pas
lenkus. Kai kurie lietuviai laisvamaniai, ma
tydami, kad tai gera priemonė kovai su ka
talikybe ir geras įrankis bedievybei platinti,
padėjo nesusipratusfems, tamsiems mūsų tau
tiečiams keliose viętose įsteigti nuo Romos
nepriklausančias parapijas ir jas pradėjo va
dinti gražiu tautišku vardu. Tame darbe lie
tuviams padėjo ir lenkai “nezaležninkai,”
prie kurių dauguma ir lietuvių “tautiškų
bažnyčių” priklauso. Dėl to joms “nezalež
ninkų” vardas geriausia ir tinka, nes su lie
tuvių tautybe jos nieko bendro neturi. “Nezūležninkai” yra atsiskyrėliai ne tik nuo Ro
mos Katalikų Bažnyčios, bet taip pat ir nuo
lietuvių daugumos, latgi jie yra ne tik ka
talikybės griovėjai, bet taip pat lietuvybės
priešai, mūsų tautiškos vienybės ardytojai.
Nuo to laiko, kada lietuvių tauta priė
mė katalikybę, tikroji tautiška bažnyčia pilna
to žodžio prasme ir Lietuvoj ir visoj mūsų
tautoj yra Komos Katalikų Bažnyčia. Jų to
kia pripažino ir Didysis Vytautas ir visa tau
ta prieš suvirs 500 metų. Tokia ji per šimt
mečius buvo, tokia yra ir ateityje Katalikų
Bažnyčia pasiliks kaipo.tautiška lietuvių Ba
žnyčia, kuri paties Kristaus yra .įsteigta ir
Kristaus įpėdininkų popiežių valdoma.
Kui kas “nezaležninkų” kunigus vadina
“tautiškais kunigais”. Kodėl jie tautiški?
Ar dėl to, kad jų dauguma lenkų “nezalež
ninkų” “įšventinti,” kad jie pas lenkus
“išmoko kunigauti” ir kad tinkaiffo mokslo
.neturi ir stengiasi lietuvius atitraukti nuo
tikrosios Kristaus Bažnyčios. Tai ne tautiški
kunigai, bet paprasti padaužos, atskalūnai,

AMERIKOS KAT. AKCIJA IR
LIETUVIAI
(Kun. Jono Balkūno kalba Kat. Federa
cijos XXII kongrese, Pittsburgh, Pa.).

(Tęsinys)
Pažiūrėkime į N. C. W. C. skyrių vei
kimų. Ekzekutyvio skyriaus pirmininku
yra Jo Eik$. Arkiv. Edvvard J. Hanna, D.
D., San Francisco, Calif, gener. sekreto
riumi kun. John J. Burke, C. S. P., S. T.
Skyriuje veikia aštr.oni biurai: žurna
las “Catholic Action,” imigracijos, isto
rinių rekordų,'publikacijų, informacijų
bei garsinimų, filmų, prekybos ir suvedi
mo (auditing). Kaip matosi, šie biurai
apima plačių veikimo dirvų, siekia net
tarptautinius klausimus. Visuomeniniai
reikalai Jungtinėse Valstybėse ir užsieny
je yra ekzekutyvio skyriaus kompetenci
jojApšvietos skyrius tarnauja kaipo in-

D.

formacijų, paturimu biuras. Jis jungia
kntalikiškųsios mokyklas. Darbas dalina-

sako pats jų buvęs vadas St. Šleinis, kuris
prieš savo mirtį pasmerkia net tų valandų,
kurioj jis tapo atskalūnų “kunigu.” Šim
tus, o gal ir tūkstančius žmonių suklaidinęs,
prieš mirtį pats stengėsi pataisyti savo klai
das ir savo sielai išganymo ieškojo ne kur
kitur, bet Katalikų Bažnyčioj, kurių kadaise
jis niekino, šaukėsi katalikų kunigo, kurį jis
šmeižė.
.
*
~


klaidų ir stengėsi jas taisyti, mano padarytas klaidas, ir Bažnyčia įsako? Ar jau kata- kiečiams, be kurių aukųameri
nebū
dėl jų gailėtis.
’ 'prašau mirties valandoje krau-'likas lietuvis, krauju atpirkęs tų buvę galima imtis šio svar
“Darbininkas” apie tai pra ju mano paties apsiplauti nuo žemelV ir prakaitu atstatęs, ne baus darbo (lig šiol aukota
neša:
/,
tos erezijos, kurių skleidžiau, gaE“s gyventi> kaip jam patin arti 60,000 dolerių). Pamoksle
“Rugsėjo 19 d. netikėtai pa (Mūsų pabraukta. — ‘Dr.” ka, bet turįs klausyti obrusitė- lio gale pranešta, kad antros

lių, vokiečių, žydelių ir išsigi
sklido žinia, jog buvęs Law- redakcija/
dalies iškilmių nebus... — Ne
rence nezaliežninftų pryčeris
Ir tu, mano mylima moti mėlių valdininkų įsakymų? A- bus atidarymo “Saulės” rū
S. Šleinys rugsėjo 17 d. mirė na, tu kuri gimdei per skaus rgi Tėvynė tiek saugi ir už muose. Nežinantieji uždraudi
kaipo katalikas. Apie tai vie mus, negalėsi manęs mirusio tikrinta vidujine ir išlaikine mo sujudo, sužiuro... Klausia
šai paskelbė katalikų kunigas priglausti ir paskutinį patar taika, kad Smetona laisvai ga ma, šnibždasi publika, kodėl
PASTABĖLES
H. Dylla, lankęs sergantį S. navimų atiduot. O, mano bran lėtų spardyti didesnės visuo
arkivyskupas neskaito Šv. Tė
Šleinį ir buvęs liudininku S. gi motina! Tavo rankos, ku menės dalį valstybėje ir “get vo Bullos apie Liet. Kat. Uni
Galų gale tautininkų valdžia Lietuvoje Šleinio grįžimo į Katalikų rios mane mažų supo, mano away with it”? Taip. Tik ke
versitetų? Valdžia uždraudė...
jau paleido iš kalėjimo dr. Leimonų, prof. Bažnyčių.
mirties valandoje nepalaimins turiolika metų laisvo gyveni Jau slėgė tas neiškilmingumas
Dovidaitį ir prof. Eretų. Kažin, ar daug tau
tik
Prieš mirtį S. Šleinys ap- į tų amžinų kelionę kaip, kad mo Lietuvos respublikoje,
A
: pamaldose, bet visai prislėgė
tininkai pelpė tautoje simpatijos, kad per j gailestavo savo praeitį ir pa laimino išleisdama į Amen- dvidešimts septyni metai lais- o
.
T y lv.
, ,,
.
Smetonos ukazai. Tūkstančiai,
keletų mėnesių pavargino kalėjime valstybei liko štai kokį dokumentų:
vo žodžio, mokyklos, veikimo,
kų. ” . *:
Į
minios buvo privažiavusios
daug- nusipelniusius katalikų veikėjus?
, “Aš, žemiau pasirašęs^ pro Laiškas, kuriame šie žod o jau grįžta į juodus ruso na- Kaunan; miestas pasipuošęs
tiškai Visai sveikas, būdamas žiai parašyti, anot “V-bėš”, gaikos, tūkazų, turmų laikus. vėliavomis... Ęet spaudė lietu
•
Gerb.' kun. Jonas Ambotas, A. L. R. K'. ligos lovoje, pareiškiu, jog' aš buvo perskaityti prie liudinin Visos svajonės laimingos, šve
vio kataliko širdį skaudus smū
Federacijos Dvasios Vadas, Hartford, ‘Conn. padariau tamsiausių klaidų kų: Dyniewicziaus, J. Valai ntos, laisvos Lietuvos kaip dū
gis.
lietuvių parapijoj klebonauja 20 m. Ta proga Nepriklausomos Bažnyčios at čio, “V.” red., policijos vir mai nyksta. Neduok Dieve,
Po pamaldų veikėjai rinko
dėkingi parapijonai jam surengė pegerbtuvių žvilgiu, apgaudinėdamas daug šininko, inspektoriaus, teismo kad nepriklausomybė pražūtų!
si, klausinėjo, kuomi rėmėsi
puotų. Gerb. kun. J. Ambotas yra vienas iš katalikų ir atitraukdamas juos tardytojo ir United Press at Bet, Smetonos keliai prie to
veda... Tikri sūnūs Lietuvos1 valdžia savo ūkazui. Rytojaus
rimčiausių mūsų visuomenės vadų. Linkime nuo Romos Katalikų Bažny- stovų.
j dienų “Rytas” paduoda K. U.
gerb. veikėjui sveikatėlės, kad dar daug me cios. Aš atsišaukiu iš manoj Prie Šleinio»paskutinių žo- turi kentėti, laukti...
tų galėtų vadovauti ir savo parapijai ir A- širdies, gilumos, prašydamas J džių nė komentarų nereikia. Štai, nors katalikų kantry- i vadov?Ms pranešim,, kad umerikos lietuvių katalikų visuomenei.
Šventos Romos Katalikų Ba Jie ir be to aiskūs. Paminė bė senka, bet dręaiu n,oStelė-,”lversltatas naat,*?ar>',as .dė
' esminio pobūdžio kliūčių.
žnyčios dovanojimo ir visus sime tik šių “Darbininko” pa jimu, katalikų universiteto neleido Kaune atidaryti. Nors Koki°! tos kliū,ys? TarP sva‘
Kun. dr. Kazimieras Matulaitis, ilgų lai tuos, kuriuos aš apgaudinėjau, stabėlę :
kų buvęs “Draugo” administratorium, prieš raginu sugrįžti į Katalikų Ba “Žmonės palaikydami blo senai jau apie universiteto ,tei rb,ansl,!’ kad va,lov>'l>‘'’ PaSal
, ,,
v
, i konstitucijų
turėjo vadovautis
metus laiko išvokęs į Londonu, Angliju, da žnyčių.
...
gų yra didžiausiais kaltinin girnų kalbama, rašoma, aukos'
, . „ . , , ,v. - , . sesiais
punktais,
kaip,
duoti
v
r
\
bar grįžo Lietuvon ir redaguoja Marijonų Jei aš mirčiau, nuolankiai kais. Nezaležninkijos pradžio- renkbmos, bet valdžia niekad I
valdžiai, patekt, pekongregacijos leidžiamų laikraštį “Šaltinį.” prašau palaidoti mane Katali je paprasti žmoneliai gal ir neprasitarė neleisianti. Tik i
negalėjo atskirti tikrosios Kri- “I-ietuvos Aidas” ir “Lietu-!”0“10 8»ra5’ Pro«ram» ,r k
kų Bažnyčioje.
. .... iBe to, valdžia primeta “Sau“
\
Pasirodo, kad Lietuvoje tebėra tautinin Jei aš pasveikčiau, tai nu staus Bažnyčios nuo klaidin vos Žinios” smarkiai kritika-’
lės
”
namų
netinkamumų.
Iš
kų sudaryta Valstybės Taryba. Tačiau apie traukiu visus ryšius su Ne tojų. Bet šiandien, kuomet vo, šmeižė, žodžiu, susirūpino.
girdę tas kliūtis veikėjai nu
jos darbus nieko negirdime. Ji veikia grei
spauda ir vadai aiškiai parodo Rugp. 18 d. universiteto vado
sistebėjo! Jie — konstitucijos
čiausia tik ant popieros.
»
Tokį dokumentų S. Šleinys nezaležninkų klaidas ir jų va vybė padavė pareiškimų Švie
autoriai — to nežinojo! Neži
pasirašė rugsėjo 17 d., 1932 dų blogus darbus, tai negali timo Ministerijai apie univernojo dėlto, kad konstitucija
Indijos nacionalistų vadas Gandhi šian m. Jo pasirašymo liudininku būti pasiteisinimo, kad nežino- Įsiteto atidarymų. Tik rugp. 27
tokius paragrafus turi tik dėl
dien pradeda badavimų savo tėvynės naudai. buvo kun. Hugo Dylla, gyv. jo blogai darų. Šleinio mirtis <L, 2 vai. p. p. gauna vadovybės raki, (raš. rugp. 26 d.), gimnazj™’ progimnazijų ir kiJis tol badausiąs, kol Didžiosios Britanijos 36 Rocklanri St, Fall River, turėtų atidaryti akis visų tų,
. ,ons'
vyriausybė neišpildys Indijos nacijonaKstų Mass. Kun.‘H. Dylla pareiškė, kurie nori savo gvvenirn, pa- kad dėl esminio pobūdžio kliu!1? a“. tesaul ™ y
neleidžiama universiteto I
™>™rs,tato ^"mo,
reikalavimų. Indai, matyti, seka airius va jog prieš mirtį S. šleinys daug kreipti į tikrųjį kelių ir ati
t•
- južlaikvmo nepramato. Bet tau
..
y. .
dus, kurie prieš keletu metų badavo Angli kartų jam pareiškęs, jog jis taisyti padarytas klaidas, grį atidaryti. Visuomene, veikėjai,! . . , .
,
..... ,, ...
itinmkai susneskojo kliūčių!
d
*
jos kalėjimuose, kad tuo paskubinti Airijai , (S. Šleinysj niekados nebuvo žti prie Kristaus Motinos Ba dvasiški ja, delegatai jau Kaune suvažiavę iš vakaro. Rugp.'
laisvę išgauti.
Į Romos Katalikų Bažnyčios kū žnyčios.”

priklausoma Bažnyčia.”

(Tųsa 5 pust)

mas į penkias šakas: informacijų, tyrinę- bljanoje, Jeruzalėje, Aucklande, Montreajimo, mokytojų registracijos, sveikatos ir iėj ir visuose svarbiuose Amerikos miesknvgynų. Kas du metu leidžia “The Di tuose. N. C. W. C. News Service turi sperectory of Catholic Colleges and Schools”. ciales privilegijas spaudos galerijoje kon
Be to leidžia literatūros katalogus, infor grese (VVashington’e). žodžiu, katalikų
macijų biuletinėlius. Prisideda prie Ame akcijoj šis biuras užima svarbiausių vietų
rican Edueation Day ir May Day (tauti ir lošia neįkainuojamų rolę. Žymiausi žurnalistai sudaro šio biuro dįrektorijų Wanė sveikatos diena).
rSpaudos skyrius vedamas vysk. Phi shington’e. Radio, telegrafas ir telefonas
lip R McDevitt, D. D. Harrisburgh, Pa. yra plačiai biuro vartojamas, žurnalisti
N. C. W. C. News Service, svarbiausias iš kos klasėms biuras patarnauja 65 kat.
pasaulinių spaudos informacijų biurų,
universitetų ir kolegijų Amerikoje. Ka
damas šiame skyriuje. Jis tarnauja pus talikų spauda viskų panaudoja, kas išei
antro šimto laikraščiams Jungtinėse Val na iš N. C. W. C. News Service, žymiau
stijose, Kanadoje, Anglijoje, Irlandijoje, si Amerikos nekatalikiški dienraščiai-nau
Italijoje, Holandijoje, Australijoje, Kini- dojasi biuro patarnavimu.
joje, Hawaii, Porto Rikoje, Panamos ka- Į
Socialio veikimo skyrius gabiai venalzonoje, Britų Vakarų Indijoje
Danų damas Jo Eks. Vysk. Thomas F. Lillis,
Rytų Indijoje.
| D. D., Kansas City, Tex. Skyriaus tikslas
savaitę biuras paruošia vidutiniai supažindinti katalikus su Bažnyčios socia
apie 50,000 žodžių žinių ir keturioms špal- liu mokslu. 'Jis apima sritis industrijos
tonis pasaulinių paveikslų. Jis užlaiko ka-. santykių, pilietybės, socialio darbo ir žemtulikus žurnalistus bei korespondentus vi dirbių gerovę. Šiose srityse veikiama aišsuose pasaulio kraštuose, kaip, Romoj, kinti Katalikų nusistatymų darbininkų,
Paryžiuje, Londone, Dubline, Vienoje, Ko- ūkininkų, piliečių ir bendrai socialio klau-

<
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lonoje, Madride, Liuvene, Pragoję, Lju-

!
!
1

šiūrėles, knygas; ruošia paskaitas, šaukia
konfercncijas etc. Šis skyrius išleido net
lietuvių kalboje ■— “Katekizmų apie tei- i
sės ir pareigas At.irikos piliečio.” N. C. 1
W. C. per socialio veikimo skyrių bendra
darbiauja Su tarptautinėmis organizacijomis.fJi todėl turi atskirus komitetus socialiams klausimams gvildenti: The Catholic Conference in Industrial Problema,
The Catholic Rural Life Conference, The
Catholic Association for International
Leacfe. Kasmet šaukiami suvažiavimai sva- '
rbiausių katalikų lyderių viršminėtienis
dalykams spręsti.
Teisių skyrius vedamas Jo Eks. Arkivysk. John O. Murray, D. D. Skyrius
užlaiko federalių valstijų ir lokalių teisdarysčių rekordus. Jis duoda legalius pa
tarimus, žinias, informacijas ne tik anie
rikiečiams ir užsienio interesantams. Jis /
gina katalikų teises įstatymdavystėje. Teišių skyrius yra didelė parama visiems
skyriams konferencijoje. Žymiausi katalikai advokatai ir teisėjai tarnauja kaipo
patarėjai šiam skyriui (be jokio atlygi-

simd reikaluose. Tam tikslui laidžia bro- nimo).
1

Pasaulionių organizacijų skyrių veda energingas vyskupas Jo Eks. Josepli
Schrembs, D. D., CIeveland, Ohio. Visos
organizacijos yra šio skyriaus informuo
jamos apie Konferencijos veikimų. Per šį
skyrių organizacijos bendradarbiauja su
pačia Konferencija. Skyrių sudaro dvi
žymios šakos: National Council of Cat
holic Men ir National Council of Catholic
Women. Siekiai šių dviejų organizacijų
tie patys kų ir visos Konferencijos. Per
3as informuojamos visos kitos pasaulionių
organizacijos taip vyrų taip moterų. Jos
koordinuoja, viepija, vienodina jų veiki
mų, siekius, būdus, pasaulėžiūrų ir k. Jos
pasiekia kiekvienų vyskupiją, parapijų,
kuopį, net atskirus asmenis katalikų ak
cijoje. Vyrai ir moterys atskirai veikia,
atskirai valdosi bei tvarkosi, bet jungiasi
šiame skyriuje bendram katalikiškam vei
kimui. N. C. C. M. ir N. C. C. W, steigia
naujų organizacijų nr jų kuopas, bet vie
nija, padeda, vienodina veikimų. Joms pa
tarnauja “Catholic Actjon” žurnalas, ku
ris yra taipgi visos Konferencijos organu.

(Daugiau bus)

ŠV PRANCIŠKAUS SESERŲ VIĖNUOLYNO RŪMAI,

PnTSBURGH’O LIETUViy ŽINIOS
KUN. MAGNUS KAZĖNAS, redaktorius
2128 Larkins Wav, Pittsburgh, Pa.
Telephone HEmloek 1490
KOSTANTAS J. VAIŠNORAS, generalis agentas
1921 Carson Street, S,. S. Pittsburgh, Pa.
Telephone Hemlock 2204

dukrelę, kuriai kun. E. Vasi apsivedė ir paliko vienų savo
liauskas prie krikšto šv. davė motinų su mažais vaikais be
vardų Geraldina-Marija.
! priežiūros, nes tėvas jau 11
i
X Praėjusių savaitę mūsų 'metų kaip guli county kome
klebonas kun. E. Vasiliauskas Mykolas buvo vienatinė palankėsi pas kun. Jurgutį ir da 'galba senutei motinai. Tai ne
lyvavo Pittsburgho Provinci gražus pasielgimas.
jos kunigų susirinkime. Taip
pat buvo ir Pittsburghe svar Mūsų klebonas kun. J. Mibiais parapijos reikalais. K. sius praėjusių savaitę buvo 40
valandų atlaiduose BridgevilBENTLEYVILLE, Pa. — le ir sakė pamokslų.
Darbai prastai eina ir vis kas
Koresp. “Draugo” Draugas
kart blogėja. Dirba vos po 3
dienas į mėnesį. Už tad daug BRTDGEVILLE, Pa. — Šv.
žmonelių yra labai suvargu Antano lietuvių bažnyčioje
sių ir reikalauja pašalpos.
[praėjusių savaitę buvo 40 vaj landų atlaidai. Tai dar niekad
Mykolas Radis iš Cokeburg
(Tęsinys 4 pusi.)

bas. Reik daug laiko pašvęsti,
tad viens savo jėgomis nesu
gebėsiu atsakančiai to darbo
atlikti. Todėl visi, kam tik rūJau nuo labai senai reika- pi
katalikiškojo laikraščio
lingas yra Pittsburghe lietu- j Pittsburghe gyvavimas, prisikuriuose veikia mergaičių juvenatas ir akademija. Antroj šių rūnuj pusėj šiemet pasta
viams katalikams laikraštis. 1 dėkite prie jo palaikymo, užtyta graži koplyčia, kuriu pašventino pats J. E. Vyskupas H. Boyle laike Federacijos
Keliais atvejais mėginta jj iš-, sisakydami, platindami bei Te
kongreso. Spalių mėn. 9 d. Pittsburgh’e įvyksta šv. PrancišMaus Seserų vienuolyno rė
leisti, daug pastangų dėta, da- Į mdami ji skelbimais ir kitomėjų pirmas seimas. •
ug jėgų išaikvota, bet nieko kiais būdais.
nepadaryta. “Šv, Kazimiero Tat, visi, broliai, sesers, a- Philadelphia,visai nemanęs ir nkųl Darbuokitės Dievo dide mūsų gerbiamieji ir gerai vi Gerbiami “Pittsburgho Žinių”
S k a i t y to jai!
Paslas” vos pasirodęs susto teikite man j pagalbų. Tai bus nenorėjęs seime dalyvauti, bet snei garbei ir žmonių laimei. sų pažįstami biznieriai, Pa
Tr. krosniai minėjo sidabrinį ju
užkliuvęs
ten
visai
netikėtai
gražus
katalikiškosios
akcijos
jo. “Pittsburgho Dūmų ŽiRemkite tik tuos biznierius, kurie garsinasi Pittsburgho ži
jo
ten
atsilanbiliejų
(25
m.
sugyvenimo)
nios” negimusios mirė ir taip'darbas, o vaisiai bus gražūs i ir tas netikėtas
niose, nes jų lėšomis yra palaikomas Pittsburgho žinių pus
♦
' kymas padaręs gilų įspūdį, at- Šv. Kazimiero parapijinė lie moterystėje. Laimingai susi lapis. Jie remia katalikiškų spaudų.
turėsime savo laikraštį.
pittsburghiečiai lietuviai kata
.
gaivinęs jį ir paskatinęs prie tuvių mokykla yra pasižymė laukti auksinio jubiliejaus!
likai liko be savo laikraščio.
Pasitakedamas vis, Pittsbu. bendrojo katalikiSkojo veiki- jusi pradžios mokslo įstaiga.
Štai, netikėtai (p. L. Šimu rgho lietuvių ir iš apylinkės
mo. Džiaugėsi, kad pirmų syk Jos mokiniai nekartų yra pa Mūsų bazaro rengėjai sek
čio sumanymu) pasitaiko pro parama, pasilieku
jam teko dalyvauti tokiame sižymėję ir gavę aukščiausias madienį turėjo antrų susiringa lengvu būdu, mažomis lė
•, Su aukšta pagarba
rimtame seime. Baigdamas tai- dovanas įvairiuose kontestuo- kimų, kuriame dalyvavo ir jų 2100 CARSON ST., S. SIDE
401 STADIUM ST., W. E.
šomis išleisti savaitinį laikra
Kastas Vaišnoras pgi ragino visus Pittsburgho se ir už mokslų. Už tat nieko dvasios vadas kun. Skripkus.
štį “Pittsburgho Lietuvių Ži
Pittsburgh, Pa.
Pittsburgh, Pa.
stebėtino,
,
kad
jų
lanko
ne
vien
Dėl
geresnio
pasisekimo
pada

Provincijos
kunigus
į
bendrų
nias” su pagalba dienraščio PITTSBURGHO PROVIN
ir Svariausia valgo
lietuvių vaikai, bet ir įvairių ryta permaina dienose. Pasi mųDidžiausia
darbų.
Užlaikoma pirmos klesos valdo
daiktų krautuvė tarp Pitts
“Draugo”, užvedant ketvirta
CIJOS KUNIGŲ SUSI
burgho Ir apylinkės lietuvių.
mų daiktįų krautuvė.
tautų:
airių,
lenkų,
italų
ir
skyrė
sekančias
dienas:
spalių
dienio numeryje “Pittsburgho
Po įvairių diskusijų, visi
RINKIMAS
Išmėginkite, o visada sugrįšite
Malonus patarnavimas
net protestonų anglų tėvai siu 18, 20, 22, 24, 25 ir 27.
Lietuvių Žinių” skyrių, kurį
atgal.
vienbalsiai pristojo veikti vi
visiems
nčia savo vaikus įsigyti tik Nubalsuota, kad kas vaka 1 ■
patys pittsbiirgbiečiai turi ūžsjo 13 d same sulig Kunigų Vienybės
*>_____________________________________ ---------------rąjį pradžios mokslų, kurs yra rų kuriame nors name būtų
pildyta savo reikalais ir vieta- Bridgeville, p
klebonijoie centro pagamintų planų, o čia,
pamatu aukštesniam mokslui. surengta mažutės “card par
T----- '
nėmis žiniomis.
pas kun. A. Jurgutį įvyko Pi ant vietos, visų veikimų su Stebėtinas daiktas, kuomet ties,” iš kurių susidarytų
Kad tas žinias sutvarkyti, ttsburgho provincijos kunigų koncentruoti prie “Drauge” protestonai įvertina ir didžiuo šioks toks kapitalas bazaro
leidžiamų
“Pittsburgho
Žikad jos atsiektų tikslų, Pitts- susirinkimas, kuriame atgaijasi leisdami savo vaikus į Šv.’ pradžiai. Tam tikslui p-lė AGROCERY STORE AND MEAT
burgho provincijos kunigų ve- 1 vintą Kunigų Vienybės Pitts- į1“1*..” vir. Per
J*® eiti Prie. P, a* Kazimiero lietuvių mokyklų, Į gota Sutkaičifltė pažadėjo kie 2331 CARSON ST., S. SIDE
MARKET
, . v. . .
Kviečiant,
be*
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rčiamas ir “Draugo” vyriau- burgho Provincija.
! sauheen
305 HAMILTON AVENUE
j i bx ^cmnt
*vi *. juos į be- *ai fcune lietuviai nesupranta 1 k vienam vakarui po sidabrini
Pittsburgh, Pa.
ndrų
katahkiskųų
veikimų. Šri.ir nemoka
. į. vertinti
..
siojo redaktoriaus, p. L. Šimu-I Susirinkimų atidarė patsai , ,
ųų veikimų;
svarbog
:ir nemoka įvertinti svarbos dolen prizų,
Duęuesne, Pa.
būdų visi entuzrjastiš- •
.. ,
A ...
čio kviečiamas apsiėmiau re-; šeimininkas kun. Jurgutis, ku- ,darbo
Užlaikoma
pirmos
rųšies
valgo

- .. . .
.v ,..
savos, lietuviškos, katalikiš Įžanga į bazarų veltui vi
Parduodu geriausius valgomus
mų daiktų krautuvė.
ir pasizadeio rem- ,
...
,
. . .
daguoti “Pittsburgho Lietu-Irs paskui vienbalsiai buvo iš- kai pneme
produktus. Pabandykite, o visada
,
k r- x
kos mokyklos. Tat matote, ko- siems, .tik pažymėta, kad val
Lietuviškas
patarnavimas.
Lietuvių Ži- , .. . . . .
.
sugrįšite.
vių Žinias,” arba, teisingiau ,rinktas susirinkimo vedėju, o ti “Pittsburgho
,
.
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* . kių esama lietuvių katalikų ir dyba prižiūrėtų vaikus, kad
gali: raštais,
... , . .
. . , .
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pasakius, tvarkyti tas žinias I kun. E. Shteigmanas, iš You
. kas kuo
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. .. /.patriotų,
kūne sakosi, kad nepadarytų kokių nors “zbit1S. patarimais,
nnTflnmtiie
nlntini. '
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.
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žiniomis,
platini
\
ir raštus Pittsburgho Žinių Į ngstown, Ohio, raštininku,
be Vilniaus nenurimsių...” o kų.” Taipgi kad valdyba pri e
r
—
mu,
surandant
skelbimų
ir
t.t.
•skyriuje.
i Kadangi Kunigų Vienybės Pi
savo vaikų neleidžia į savo lie žiūrėtų švarumų.
Tai didelis, nelengvas dar- ttsburgho Provincija nuo kai Kad tų darbų sėkmingiau ir tuviškųjų katalikiškųjų moky Kitas ir paskutinis susirin
atlikti, vienbalsiai
bas ir atsakominga prieder- kurio laiko buvo apmirus, tat tiksliau
klų, kad susipažintų su mūsų kimas nubalsuota laikyti sek
1601 McCLURE AVENUE
401 E. 5th AVENUE
mė. Pats vienas neįstengsiu, pirmas klausimas buvo — at- “Pittsburgho Lietuvių Žinių” sostine VILNIUM...
madienį, spalių 9 d., tuoj po
Homestead, Pa.
Homestead, Pa.
kad visiems įtikčiau ir visus! gaivinti Kunigų Vienybės Pi- redaktoriumi išrinktas kun. M.
Laikas jiems būtų jau susi- sumos, šv. Kazimiero mokykJ.
Kazėnas,
2128
Larkins
Way,
patenkinčiau. Tad kviečiu vi- ttsburgho Provincijų.
J.
Pittsburgh, Pa. Telėphonė°„vaibus praiWti
j'0’6'
Užlaikau ptrm-os klesos valgo
Užlaikau pirmos klesos valgo
sus į pagalbų prisidėti prie to
mų daiktų krautuvę.
Neatsiradus priešingų, vien
mų daiktų krautuvę ir parduodu
auklėti. Tai daryti niekad nėuž žemiausias kainas.
didelio ir atsakomingo darbo balsiai šis klausimas priimtas HEmloek 1490. Generaliu age- •
IŠMĖGINKITE. O NESIGAI
DONORĄ, Pa. — Nepapra
ntu paskirtas Mr. Kastas Va»
I'1”’ ‘*.W)ai Pavojinga *
LĖSITE
Malonus patarnavimas
kas kuo gali; kas raštais, kas ir tuojau išrinkta valdyba, į
ra tų auklėjimų atidėlioti, nes stas įvykis, dar pirmas šįmet
---------------- -------------------- -------------------------- - ---------Žiniomis, kas patarimais, kas kurių Įėjo: kun. S. J. Cepa- noras, 1921 Carson Street, Pi-1
ttsburgh, Pa. Juos dar’taA 1 a«d«iojaut gali būti per vėtu, toks atsitikimas tarp Donoros
malda, nes be Dievo palaimos i nanis -— Garbės Pirmininkas *
kuomet vaikai suaugs.
M. lietuvių. Pas Jonų ir Onų Viir malonės nei vienas geras dar kun. Jonas Vaišnoras — pir’ užgirti “Draugo” vyriausia
liušins atsilankė “garnys” ir
VAIŠNORŲ BROLIAI
bas negali būti atsakančiai at mininkas, kun. J. V. Skripkus redaktorius p. L. Šimutis.
I Trečiadienį, rugsėjo 21 d. paliko jiems gražių, sveikutėlę
1514 Carson Street, South Side
Sekančiam susirinkimui vie- j
liktas.
— raštininkas ir kun. A. JuTodėl, visi į darbų, o sykiu , rgutis — iždininkas,
tų pasiūlė kun. Jonas Misius, į
VIENATINĖ LIETUVIŠKA VYRŲ IR VAIKŲ
DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ PITTSBURGHE.
visi nešdami vienų naštų lengDabar kun. A. Jurgutis pa Bentleyville, Pa., pas save per1
viau jų panešime ir gerų di veda naujai atgaivintos Pro šv. Luko atlaidus, spalių 18 d.'
Čionai parsiduoda drabužiai daug geresni ir už
delį darbų nudirbsime dides vincijos valdybai vesti susi- Visi vienbalsiai užgyrė ir tuo
pigesnę prekę negu kitur.
nei Dievo garbei ir žmonių rinkimų ir tuomi prasideda mi baigėsi Kunigų Vienybę*
MANDAGUS PATARNAVIMAS
naudai.
jau kaipo Pittsburgho Provin- Pittsburgho Provincijos kuni
Pasitikėdamas visų parama' cijos Kunigų susirinkimas:
gų pirin^ mėnesinis susirinki
iA
ir Dievo palaima, pasilieku
M.
Visų pirma pakviečiama ku mas.
Su tikra pagarba,
nigai: Kazėnas ir Vasiliaus
K. J. VAIŠNORA
Kun. Magnus Kazėnas,
kas, kurie buvo. Philadelphia,
SAUTSAIDĖ. — Praėjusį
REAL ESTATE
2128 Larkins Way,
Pa., Kunigų Vienybės seime, sekmadienį Tretininkai turėjo
Rėmėjų Suvažiavimas
1921 Carson Street, S. S. Pittsburgh
Pittsburgh, Pa.
kad praneštų šį bei tų iš sei- mėnesinį susirinkimų tuojdu
NEDALIOJ, SPALIO 9, 1932
Telephone. HEmloek 1490 mo. Pirmas referuoja kun. M. po mišparų. Dvasios vadas
Perka—parduoda namus ir ūkės. Apdraudžia namus
k
Kazėnas, kurs, tarpe kitų įvai kun. Kazėnas atidarė susirin
nuo ugnies, taipgi gyvastį prie Life insurance. Par
WEEK END TR1P — iš Chicagos, Detroito,
Gerbiamieji:—
duoda laivakortes. Sutaiso visokius dokumentus.
rių pranešimų, pabrėžė svar kimų malda ir padarė keletu
New York nuo PėtnyČios iki PanedėNOTARY PUBLIC.
“Pittsburgho Lietuvių Ži biausi dalykų apie reikalų su tretininkams naudingų pasta- j
lio ryto. Tikietas 18 dolerių round
tartino
visame
veikimo,
o
ybų,
tarpe
kurių
pabrėžė,
kad
,
nios” jau mėnuo eina, gyvos
trip. Iš Detroito 6 doleriai round trip.
pač
remti
per
Lietuvių
R.
K
ir
tretininkai,
sekdami
šv.
Pra
ir žingeidžios. Dabargi, turint
STOTIS: — Iš Chicagos — La Šalie Station
prišakyje kun. M. J. Kazėnų, Federacijų katalikiškųjį veiki nciškaus pėdomis, gali, ir prlIš Detroito — Michigan Central Sta.
K. J. STRAVINSKAS
nėra abejonės, kad jos bus kur mų ir, ant kiek galima, trau valo, prisidėti prie katalikiš
Iš New York — Pennsylvania Station
1814 Carson Street, S. S.
kas gyvesnės, įvairesnės ir ži kti į tų veikimų pasauliečius kojo pasauliečių veikimo — a-1
EKSKURSUOS — iš viršminėtų miestų stočių
VIENATINĖ
LIETUVIŠKA CEVERYKŲ
ngeidesnės. Tat, turinys bus žmones sulig Šv.. Tėvo Pijaus į paštalavimo. Ypač kvietė vi
— nuo Subatos iki Nedėlios vakaro.
KRAUTUVĖ PITTSBURGHE.
geras. Svarbiausis dabar da XI minties. Džiaugiasi, kad sus paremti “Pittsburgho Lie- i
Tikietas 6 doleriai round trip. Iš De
Čia galima įgyti geriausius čeverykus už pigiausių prekę.
tuvių
Žinias
”
ir
imti
dalyvuj
niekad
nebuvęs
tokiame
gyva

troito 4 doleriai.
lykas, tai finansiškas “Pitts
Perkant prie kožnos poros nemažiau kaip už $1.50 yra
burgho Lietuvių Žinių” išlai me ir taip rimtame seime, ku mų visuose katalikiškuose da-'
duodama gražus pencil box.
BUS’AIS važiuoti iš šių miestų išeina pigiai,
rbuose.
Vienbalsiai
pasižadė

riame
taip
vienmintiškai
bu

bet kelionė ilgesnė.
kymas.
Man-gi uždėta, kaipo gene- vo svarstomi įvairūs klausi- jo remti parapijos bazarų ir,
Kelias į Vienuolynų iš Pittsburgho stoties:
raliui agentui, priedermė “Pit mai. Galop kviečia iii ragina, kaip kitais metais, parūpinti
TAXI: — Per Liberty Tubes
A. L. WENSLOVAS
tsburgho Lietuvių Žinias” pla j kad ir Pittsburgho Kunigų savo lėšomis visus užkandžius.
Left tum to Route 88 iki Grove Road.
‘
ORABORIUS
tinti, steigti subagentūras į- Provincija prisidėtų prie to Taip pat žadėjo pasidarbuoti,
GATVEKARIU: Prie stoties, Sbannon Car 37
bendro
veikimo
sulig
Kunigų
kad
prikalbintų
vaikus
leisti
vairiose Pittsburgho dalyse ir
iki Grove Station.
2128 Carson Street, South Slde
Vienybės
centro
nurodymų
ir
j
į
savo
šv.
Kazimiero
mokyklų,
apylinkėje, ieškoti skelbimų ir
Vienatinis Lietuvis Graborius Pittsburghe.
Šv. Kazimiero tretininkai, kaip
. Kviečiame visus, kad ir ne rėmėjus.
bendrai rūpintis finansišku patiektų planų.
Parūpiname automobilius veselijoms ir krikštynoms.
“Pittsburgho Lietuvių Žinių”! Kalba kun. E. Vasiliauskas, jan kų užsiima, tai ir padaro,
išlsikymn. Ta; nelengvas dar- kurs, sakėsi, važiuodamas į Garbė jiems! Nenuleiskite ra ,
ŽODIS Į “PITTSBURGH
LIETUVIŲ ŽINIŲ“
RĖMĖJUS
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JONAS PUSKUNIGIS

ŠVENTO PRANCIŠKAUS
MOLYNO RĖMĖJAMS
ŽINOTINA

JONAS GREBLIUNAS
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D R A UG A S
ŠVENTASIS ėfiVAS TEIKIA i W. Boczkowski, J/Paserpskis, LAIŠKAS ĮŠ ROMOS
SPECIALI PALAIMINIMĄ J. Budrevičius, P. Skloris, W.
Jusaitis, V. Boczkowski.
ŠV. PRANCIŠKAUS
Lietuvos Valstybinio Unive
Po $1.00: P. Leskauskas, O. rsiteto prof. P. Šivickis, gerai
SESERIMS

PITTSBURGH’O
ŽINIOS

kultūros, senovės natūralinės, j kaimus darbo ieškoti. Anks jų, kurie turės atlikti žeiųės
arba kaip paprastai vadinama. į čiau per metus Berlyne padi- rūšiavimo darbus. Žemės rū
pagoniškos kultūros. Roma gi i dėdavo maždaug iki 80,000 gy- šiavimas bus atliekamas per
turi daugybę pavyzdžių pago entojų.
į 3,5 mėnesių. Jeigu kasmet bus
^^^kosios, o be to ir kriksčioX Liesi žmonės greičiau mi- ■ skiriama po tiek rūšiuotojų,
muziejus aš nelabai
n^kos. J muziej
. . ...
.
,
P'šta iki 30 metų amžiaus, gi tai 1934 mė žemė bus visai su
tenoriu ir eiti, nors jų čia dali- . , .
......
. .
.
riebus po 30 metų savo am- rūšiuota.
guma už įėjimų nieko neima,
ziaus.
nes visas miestas turi muzie
X Ereliai pakyla nuo žemės
jinio pobūdžio. Visur kur tik
VfiL YRA SAVO OFISE
CICERO
iki
3
;
0(X)
metrų,
varnos
iki
1,pasisuki matai moderninės ir
4930 W. 13th St.
senovės kultūrų kūrinius ge 400 metrų, vėversiai iki — 1,Ofiso valandos:
10-12; 2-4 p.
riau, negu kokiame nors mu 000 metrų, o gandrai iki 900
p., 7-8 vakare
metrų.
ziejuje.”
Panedėliais, se-

ĮScliukis, Al. Luckiene, J. Dia- 'žinomas amerikiečiams vasaRugpiūeio -6 dienų, jk> ja-rr^. praleido vakarų
- innis,
ibnis, j
J.. AnorusKevicius,
Andruškevicius, iv
K.. iPa-praleido
vakaru Europoje
Euronoie
taip gražu nebuvo, kaip šį-'spūdingo, pilno kilnių minčių laima, M. Abramavičius, J. Zi-!jr rugsėjo pradžioj dalyvavo
met, ypač pirmų ir paskutini Ipamoksio,
i pamokslo, kuriame reiškė,
reiske, kad
kau inkevičius,
| n nevienus, T.
r. Matulevičius,
įuatuievrcius, D.
v. iI4_tame Tarntautiniame
Tarptautiniame FiyinFizio
vakarų. Mat, pinnų vakarų čia ^kiekvienas dokumentas tūri J Varkevirius, Ldliosa A. Cisa- ii0gjj0s kongrese Ryme Savo
įsirašė j Marijos Vaikelių dr-,antspaudų, kiekvienas sakinys«lik, C. Perkauskas, Wm. Duls- senam kolegai Pranui Gudui
jų apie 40 mergaičių, kurios taškų ir kiekvienas didis dar-:kas, A. Pangonis, K. Raukus,|prof fiįvickis be kitko šitaip
paskutinį vakarų dalyvavo pro įbas vainikų, gerbiamas kun. J. Dumkus, A. Sbakey, M. Jo-jrago.
cesijoje ir giedojo: “Garbė ir Magnus J. Kazėnas pranešė desky, Jos. Bendinskas, K.
™
šlove.... ’ Be galo darė gražų ; Seserims labai džiaugsmingų! Marčulomenė, M. Zableckienė, Į jįjoje gjuo jaįj-u Romoje Da
m
įspūdį, tik kaiii kurių mergai- naujienų, kad ir jų dešimties | J. Dočkus, V. Milus, A. Kin- lvvnil’-n
lyvauju fiziologų kongrese, k u
čių peraukštas, net iki pat ka metų darbas buvo vainikuotas įkus, J. Kayser, P. KamošaiĮVAIRUMAI
ŽEMŲ RŪŠIUOS 50
ris yra labai didelis. Užsiregi
klo, pasiraitojimas rankovių Paties Šventoj Bažnyčios Ga-Jtis, J. Seek, J. Senekevičius,
- ŽMONIŲ
♦
'
stravusių kongresistų ir teisė
gadino eisenos skoni. Atrodė lvos palaima. Prieš suteigsiant A. Sadauskas, M. KasparaViPernai dėl krizės Berlyne
tų svečių apie 1200. Visų sa
lig einančios į
“sviming palaiminimų Šv. Sakramentu, j čienė, P. Molušis, C. Tarasevaitę posėdžiaujame, daugiau sumažėjo 43,000 gyventojų, -Žemės ūkio ministerija šipool...”
jis perskaitė žodžius, po ku-: vičius, J. Sukaitis, J. Arlausiš miesto met paskirstė 50 žemės tyrėsia klausome ir diskusųojame dauguma išvažiavo
v
t
Mergaitės, dalyvaudamos to riais Šventasis Tėvas savo ra kas, M. Lapinskas, P. Baro
įvairius fiziologijos tyrinėjimų
kiose svarbiose procesijose, tu nka parašų padėjo:
nas, F. Zagunis, G. Krasnicpranešimus. Turėjau ir aš pra
retų bent kiek rimčiau pasi “Šventasis Tėve:—
kas, J. Žalis, A. Budginas, A.
įnešimų iš savo srities, iš fizirodyti. Atleistina joms, nes tai Švento Pranciškaus Seserų Bagdonavičius, K. Kunauskas,į ,
«x. • •
T „ .
’jologijos reiškinių regeneracijo
SENAI LAUKIAMA
pirmų syk ir ant greitosios. Viršininkė, kurių Motiniškas J. Kristopavicius, M. Stepą-1 •
-v,.v, - ,
t
. .
1 je. Skaičiau angliškoje
kalboj•
Be abejo kitų syk “pasipro- Namas yra Pittsburghe, Pa., nauskas, V. Lapinskas, A. Svi-101 •
i r •
i
t x» i,
T
L
o
•
iškaičiau
pirmųjų
mokslinių
vins.
atsiklaupusi prie Jūsų Šven rskas, J. Laičius, J. Budrevir /
v- .. . ~ „ Isesijų dienų. Šiandie (rugsėjo
Per visas tris dienas žmone- tenybės kojų, labai nužemin mus, B. Marčiulionis, G. Za-(o , . ,- . , .
T „ ,
,
'3 d.) lig pietų tęsis mokslilių kimšte prikimšta bažnytė tai maldauja, Jos Kongrega garinskas, J. Sukauskas, A. I
»• • ir
• tuo
+ Tbus .bai-•
"
v
’
,
’
,mai pranešimai
lė ne tik rytais ir vakarais, cijos dešimties metų įkūrimo Klinicauskas, J. Agurkis, J. I ,• m •
.......
__ .
_ ... . .
. gti. Tuojau po dvylikai eisime
bet ir dienų netrūko adoruo sukakties proga sau ir visoms Novakas, B. Šileikis, S. Pagei- •
- v.
, ■ ’
, . ’
® lin corpore pas popiežių.
Korjančių. Aiškiai matyt, kad ka seserims“, ir Vienuolyno dar gala, A. Retkeviciųs, S. Ma- L ,
- - , ,
Knyga Jau Gatava
"
’ .. .
i teles gavome visi, bet ar visi
talikiškas veikimas atgija ir bams specialio Apaštališko Pa zeika, S. Lesauskas, P. Valms-i
, . ,
, ,. T,
’
. . ’
j eis, tai duosis matyti. Po piekad žmonės noriai klauso sa laiminimo.
Joje Telpa Apie 400 Receptų Del
,.kas, Ign. Maciejūnas, J, Kalė
. _r
v.
T
.. v. ,tų bus baigiamieji bendri povo nenuilstančio dvasios vado
PiusXI”' da, v. Valinėms, J. Valaičius, -.v. ...
.
. ■ GaminimoĮvairiųValgių
A. .
.
...... ... sėdžiai ir kongresas bus baigparaginimų. Kunigų į pagal Šios valandos džiaugsmasį prof.
A. Grigoraitis, V. ĮvrimPuslapių 173. Su paveikslais '
\ /
i.
bų kun. Jurgučiui ir gi nema pasiliks ilgai kiekvienos sesers nūs, A. Truškoįvski, M. Zerde-1 ’
^‘6
žai buvo per visas tris dienas. atmįatyje. Kaipo ištikimos Šv. ekaitė.įj. Angustaitis, J. ŠtrieL ®"mOjC es“,
Kaina su prisiuntimu $1.00
T/?“
Pamokslus sakė kunigai: Vai Bažnyčios dukterys, jos laiko lka, K Butoyį6inS> K,
Sveikatos atžvilgiu ta knyga lūfeflsį rastis kiekvienoj J
šnoras, kanauninkas Moosman, aukštoj pagarboj Šventojo So- į nis. J. Lenkas, E Ikionė,
Lietuvių šeimoj
J
i
T Sluzelis,
oi *
ir • su buvęs ir matęs daug miesJ. Misius, A. Šimkevičius ir sį0 tėviškų pripažinimų jų 10 oS. u
Bubnvs,
J.
Mr. ir
. „
bet-,s BĮ V1S’J
Roma
Eug. J. Sliteigmanas iš A oung ]netų Dievui ir Bažnyčiai nu- M...
Mrs. Walsko, A. Aleksandra
Užsakymus siųskite šiuo adresu:
pasilieka įdomiausis. Kitur ra
stown, Oliio. Ant užbaigos, be veiktų darbų. Šis pripažinimas vičienė.
paminėtų, buvo dar šie kuni- ragįns seseris prie dar dides- Lai Dievas visiems šimterio ndi vienų kitų dalykų įdomų,
AMERIKOS LIETUVIS
o čia viskas įdomu. Graikija
gai. J. Pikulis, Vasiliauskas, nių pastangų Bažnyčios nau
pai atlygina.
kad ir buvo kadaise kultūros
14 Vernon Street - Worcester, Mass.
J. Skripkus, M. Kazėnas, Če- dai.
Dėkingos,
židinys,
bet
tik
vienos
rūšies
pananis, V. Abromaitis ir ke Nuoširdų ačiū Seserys reiš
Šv. Pranciškaus Seserys
letas svetimtaučių, kurių pa kia gerbiamam ir mylimam
vardžių neteko sužinoti.
kun. Magnui J. Kazėnui ir di
Vienu žodžiu šįmet 40 vai. džiam Vienuolijos prieteliui ir
“LIETUVIŲ DIENOS ’
atl. Bridgeville buvo begalo vadui, kun. prof. J. Vaitkevi
SĖKMĖS
sėkmingi, iškilmingi ir naudi čiui, M. I. C., Romoje, per ku
ngi visais atžvilgiais. Tai ačiū rių pastangas ir užtarymų jos Šv. Pranciškaus seserų gemūsų didž. gerb. klebono kun. minėtų malonę apturėjo. Tas radariai ir aukotojai lietuviai
A. Jurgučio pastangoms ir da- brangus dokumentas visados iš SehuylkilI, Nortbumberland '
įvyjts
rbštumui.
puoš Vienuolyno arkyvus.
ir Luzerne Countįes, per “Lie
tuvių Dienų” vėl pasižymėjo ,
Dėkingos Seserys
X Rugsėjo 11 d., tuoj po
SPALIO (OCTOBER) 27 D-, 1992
savo dosnumu. Šįmet sudėta
sumos bažnytinėje svetainėje
ST. AGNĖS GYMNASIUM
įvyko mėnesinis S. L. R. K. A. AUKOS IŠ MAHANOY CITY, vienuolijos reikalams $379.09
PENNA.
suma.
Archer & Washtenaw Avės.
vietinės kuopos susirinkimas.
'
:
,
CmCAGD, ILL.
'
Rimtai svarstyta kuopos rei
Seselės nuoširdų ačiū taria
Sv.
Pranciškaus
Vienuolyno
gerbiandems
klehonams:
kun
.
kalai ir nuspręsta pasigelbėti
Kontestininkai bus iš Wisconsin, Illinois, Micliigan, Indiana, Oviens kitam šiose, bedarbių die nauda, rinkliava, padaryta j Karaliui; kun. p.
bio,
Pennsylvania ir kitų valstybių.
nose ant kiek tik galima. Nors Mahanoy City, Pa., parodė tolklm s Norbutui> Dr. j. Kon.
ir Ta.
Patrick (Packey) McFarland, kadaise buvęs lengvo svorio (lightvisi nariai medžiagiškai suva miesto lietuvi, geraširdystę ifj^ kun y
weight) championas remia “Draugo” Lithuanian Boxing Kontestų
rgę, bet kuopa gyvuoja neblo užuojaut,. Si, aukoto.,, dnos-,MTbos narian,8: A. A|auskui
ir pasižadėjo pribūti kontesto vakare ir suteikti savo pagalbų.
nia
ranka
sudėta
$230.00,
už
giausiai.
ir J. Klimui. Širdingai ačiū
■ »
•
.
.
kų Seserys labai dėkingos.
Registravimo laikas baigsis Rugsėjo 30 d.
taip
pat
visiems,
kurie
kokiu
X Praėjusių savaitę Ignas
Po $10.00: kun. P. C. Česna;
Prašoma iki tam laikui visų užsiregistruoti, kad būtų galima po
Mazietis važinėjo į Pittsburg- Po $5.00: kun/Mikaitis, P. nors būdu prisidėjo prie vir
šui
minėtos
aukos.
Savo
mal

to
padalinti
teamus pagal valstijas kaip reikia.
.
hų svarbiais Life Insurance ir P. J. Cisarik, C. Janevičiedose Seservs visuomet atmins
reikalais* ir lankėsi pas kun.
LAIMĖTOJAMS BUS DUODAMA ATSIŽYMĖJIMO DOVANOS.
nė, P. Kaminskas, K. Pango-isavo dosnus geradarius
Kazėnų Sautsaidėje.
1 •
. -•
nis, T. Maciejūnas.
Išpildę
aplikacijos
blankų
pasiųskite:
Dėkingos,
"* •
Po $3.00: P. Kubert, A. Tamalonis.
Šv. Pranciškaus Seserys
DRAUGAS LITHUANIAN BOXING CONTEST
Po $2.50: V. Anceravičius.
Po $2.00: A. Zilanevičįus, Skaitykite ir platinkite
2334 South Oakley Avenue

(Tęsinys nuo 3-čio pusi.)

•

VALGIU GAMINIMO IR NAMŲ
PRIŽIŪRĖJIMO

M

t,

DR. J. SHINGLMAN

redomis Ir p'ėtnyčiomis
po
pietų gydo li
gonius ofise už
pusę kainos iš
priežasties sun
kių laikų. Reuniatizmu gy
dymas — specialumas.
Ofiso Tel.
Cicero 49
Rez. Tel.
Cicero 365B

Buy gloves with what
it sgves
Nerelk mokėti 50c. už
dantų moqtj. Llstertne Tooth Pasus gaunama po 25c.
rėmyk. kaip gerai ji vėl• kl^u
vajlotadamag j*?
metus sutaupai $3 00-

GARSINKINTES
“DRAUGE”

*—

A.

OL8ZEWSKIS

Kuris per 25 metas (1892—1918) srlcmtaigal vedė prlvatlnĮ banką
vardu OI,HZ F. WS RI BANK ir lekia lalkraAlf “Mcluvą.”

DABAR ATIDARĖ NAUJĄ BANKINĮ OFISĄ
3251 S. Halsted St. priešais užsidariusį Universal Bankų
KURIAME

DABAR LIETUVIAI

dienraštį “Draugę” ir
remkite visus tuos pro
fesionalus ir biznierius,
kurie garsinasi jame.

CHICAGO, ILL.

,

UIT!
BOBUTĖ
ATEINA

Išsimainyti savo čekiu, ant pirtlrų.
Apmokėti gaso. elektros, vandens ir kitas bllas.
Pirkti money orderius persiuntimui pinigų.
Daryti visokius notarlalius dokumentus,
Inšiuruoti nuo ugnies namus, furničius. automobilius, langus ir t.t.
Pirkti pirmuosius inorgičius, municipalinius ir U.S. valdžios bondsus
Valdžia, bondsai neša 4 ir 5 proc. ir yra linosl nuo taksų. Tai
kam laikyti pačte pinigus už 214 rroc. kada valdžia už šiuos
bondsus moka 4 ir r> proc. ir už Aituos bondsus gali gauti savo
pinigus atgal kada tik nori.
Kurie pirkote morgičius užsidariusiuose bankuose, taf apsižiūrėkite
ar lurite visuu reikalingus dokumentu.. Jei nesate Ūkrl, tai at
sineškite morgičj pas Olszcwskj, o jis patikrins, Ir už patikri
nimą. nieko Jums nerokuos.

3251 S. Halsted St. priešais Universal Bankų
VALANDOS: Nuo 11 ryto Iki 5 vakaro. Subatclnis iki 8 vakaro
N. C. Krukonis yra Olszewskio asistentu Ir vedėju Inšiurance
Departamento.

VARTOK WELDONA TABLETI S

Aptiekose. Knygutė su paveiks
lais 24 puslapių “History of Rheumatism” dykai. Kreipkis į:
WELDONA CORT.
Desk 8, Atlantic City, N. J.
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Ketvirtadienis, nigs. 22, 1932

Yna krūvoj? Lietuviški bedie! viai.
Du karaliai nesutelpa vie
TeL Cicero 6756
Į Office Phone
Kės. and Office
v-------------------- Rašo prof. Kampininkas . ................ ■
nam mieste? — Butlegeriai.
Tel. Canal 6764
ĮRcospect 1028
2359 So. Leavitt St.
Vienas
žmogus tarnauju
VOŽNŪS APDŪMOJIMAI ] 1jietuvos Vyčių organe “VyCanal 0706
dviem
ponams?
—
•
Šiaudinas
jtyje” “Pasišiaušusi Bostono
--------- —
NEZALEŽNINKŲ ŠLEINIO
DENTISTAS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS
katalikas.
Labanakt visiems! Ale atsi- Į Pupa ’’, prisiminus Vyčių seiMIRTIS
1446 S. 49th CT., CICERO
X—SPINDULIAI
PHYSICIAN AND SURGEON
prašau, tas labanakt da ne da-jmų, vienoj vietoj sako: “Kai Du kabliukui sudėti į vienų
Vai.: 10-.’3 ryto: 2-6 ir 7-9 vakare
2403 W. 63rd St., Chicago
Ofisas: 2130 W. 22nd St.
bar ir ne visiems. Labanakt i kurie delegatai tarp savęs kai puodų susikabina? — Mūsų LAWRENCE, Mass. — šeOFFICE HOURS:
2 to 4 and 7 to 9 P. M.
Valandos:
nuo
2
iki
8
vai.
vakaro
bus tada, kada Rasiejaus “ro- bejosi, kad Seimo atmosfera laisvamaniai ir nezaležninkai. gtadienio naktį, rugsėjo 17 d. Phone Boulevard 7042
Sunday by Appointment *
jus ant mūsų žemes užvieš jau darantis nepakenčiama,
š. m. mirė Union ligoninėj,
Rez.: 3051 W. 43rd St.
PRA&AU NESIJUOKTI
pataus ir labanakt bus tiems, bet visa užsibaigė kopuikiauFall River, Mass. nezffiįežnin(Prie Archer Avė. netoli Kedzie)
DENTISTAS
kurie nebalšavikiškas galvasksiai, kuomet papietavę delega
kų
pryčeris
Stasys
Šleį/ys.
Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryto
Senelis sėdi kėdėj ir snūdu
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
4645 So. Ashland Avė.
ant pečių nešiojate, kurie Vo- tai sugrįžo antram posėdžiui.
Dr.
Perron,
kuris
buvo
pa

Tel. LAFAYETTE 3057
4721 WEST 12th PLACE
riuoja. Greta žaidžia jo ma
•Arti 47th Street
rkerio, Pruseikos skylių nelo Nepajutom, diena prabėgo, ir
šauktas
pas
Šleinį,
pareiškęs,'
Vai.: 7 iki t v. v. išskiriant Seredou
žytis anūkas: savo žaislais, ar
lr Pėtnyčlos, kuriomis dienomis
Ofisas Tel. Grovehlll 6617
pote ir Čikagos balšavikų po visi Seimo delegatai traukė į
Res. 6737 S. Artealan Avė. bus.
kliais, bubnu, kardu daro di- kad Šleinio viduriai esu už Tel. Canal 6122
TeL Grovehlll 0617
3924 W. WASHINGTON BLVD.
peliui aukų neduodate, pikni parapijos salę pavakarieniau
džiausį triukšmų. Bet to jam nuodyti stipriais nuodais. ŠleiKitos vai. ant Washlngton Blvd.
kų nerengiate ir nuo buržujų tų. Ištisų, Bostono panelės ir
nys
pereitų
penktadienį
iš
La4:30 — 6:30 kasdien
maža. Jis paima dūdelę ir pra
Telefonai: Kedzie 2450 — 2451, arba
DENTISTAS
ponios pagamino daug skanių
užpuolimo neginate!
Cicero (62. Re*. teL Cicero 8888
GYDYTOJAS IR CHIRURGAIS
deda pašėlusiai dūduoai. Se wrenee, Mass. nuvyko į Fall ’ 2201 West 22nd Street
8428 West Marųuette Road
Nors tokia balšaviktp roku- valgymų ir gėrimų.”
River,
Mass.
pas
lenkų
neza(Kampas Leavitt St.)
nelis staiga pabunda ir trinda
VaL: 1-4 lr 7-9 P. M. Ket. 6-18 AM. Tet Lafayette 6763
Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
nda visoms nebalšavikįškoms Iš to darosi aiški rokunda,
ležninkų
pryčerį
jau
sirgda

Nedėlioj susltaras
mas akis sako anūkui:
Nuo 1 iki 8 vakare
galvoms čia senai pastanavy- kad gerų seimo atmosferų pa
mas.
Ten
bebūdamas
dar
laSeredoj pagal sutartį
—y Nurimk pagaliau! savo
TEL LAFAYETTE 7650
ta, ale mes, buržujai, jos dar laikė pietūs ir vakarienės. Ak, dūdavimu tu neleidi man už- bįau su81rS° ir ^tadienį nū
VaL: 3 Iki 6 po pietų, 7 Iki > vak.
Boulevard 7589
nežinojom. Ir gal būtumėm daugelis šių čėsų delegatų ir migti.
Office: 4459 S. California Avė.
'r^'
Rez. Hemlock 7691
nežinoję, jei ne vienas balša važiuoja į seimus tik paval
Nedėliojo pagal sutarti
— Gerai, seneli, aš dabar Prieš mirtį Stasys Šlainys
Gydytojas ir Chirurgas
vikų jomarkas vienam Detroi gyti ir atsigerti. (Dėmesio bu
nedūduosiu ir lauksiu, kol tu pareiškęs policijai, kad jį už
4140 Archer Avė.
Ofiso: Tel. Victory 6893
to parke, kuriame viena mo
DENTISTAS
simųjų seimų rengėjai!).
užmigsi, -r- Pažadėjo anūkas. nuodijęs tūlas Joseph J. Tu
Vai.
2
—
4
ir
7
—
9
vai.
vakare
Rez.: Tel. Drexel 9191
terėlė ėmė ir išpliurpė. Ji pa
rėk. Policija Lawrence arešta 4712 So. Ashland Avenue
Bes.
2136
W.
24th
St.
Jei
neatsiliepia
šaukite Central 7464
Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakare
sakė, kad “Jūs visi parazitai Mainosi čėsai, mainosi ir niū
vo Turekų ir Alfredų Cilcių
Tėvas
(sūnui):
Tu
latre,
vėl
TEL. CANAL 6402
būsite revoliucijos nušluoti sų seimas ir jų atmosferos.
X—RAY
V
pridirbai skolų! Kas dabar jas ir juodu nugabeno i Fall Ri- Tel. Cicero 1260
nuo šio žemės kamuolio. Jūs,
Tel. Canal 0257
Res. Prospect 6659
ver.
Šleinys
pamatęs
Turekų,
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
sumokės ?
NAUJOS MĮSLĖS
biaurybės, laukan ne tik iš šio
Specialistas odos ligų ir
Sūnus.* — Bet gi, tėveli, ir policija sako, pareiškęs: “Tu
LIETUVIS DENTISTAS
parko, bet ir iš šios šalies.’’
blogas
vaikas,
Juozai.
Tu
pa

Vai. kasdien nuo *10 v. ryto iki 9
veneriškų ligų
tu darydavai skolų, kai buvai
valandai vakare
Kas yra?
Gydytojas
ir
Chirurgas
Ot, ir labanakt!
ėmei
mano
$200
ir
davei
man
Nedėliomis ir Seredopils susitarus
Ofisas 3102 So. Halsted St.
1821 SOUTH HALSTED STREET
Vanduo ir ugnis nesugvve- jaunas.
nuodų.
Aš
mirštu.
Tu
turi
,
bfl4847
W.
14th
St.
Cicero,
UI.
Kampas 31st Street
Tėvas: — Žinoma, asile, bet
Residenclja 6600 So. Artcslan Avė. Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4. 7—9 v. v.
jas sumokėdavo mano tėvas. ti nubaustas.”
GRABORIAl:
Nedėliomis ir šventadieniais 10—13
Valandos: 11 ryto Iki 4 po pietų
Policija, pasiremdama Šlei- Dr. C.K. Kliauga
6 iki 8:30 vakare
nio pareiškimu, Turely kaltiLACHAVICH imi—? Kuo tamsta dabar užsi na žmogžudystėje, O Cilcių SU- 3420 w- Marųuette Kd. arti VVestcrn
. ,
.
‘
.
.
I
Avė.
Phone Hemlock 7828
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
PIGIAUSIA.! LIET. GRABORIUS
laikė kaipo svarbų liudininkų Panedėllais. Seredomis lr P«tnyčU>ml«
IR SŪNUS ,
Forničiais
prekiauju.
,
, .
, . .
T i ; _ _
, |
1821 So. Halsted Street
CHICAGOJB
t
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
4142 ARCHER AVENUE
toje byloje. Joseph J. Turėk
LIETUVIS CRABOEIUS
—
Daug
parduodat?
X—Spinduliai
Laidotuvėm." pa
Tel. Virginia 0036
— Pakol kas, tik savo par esųs lenkas ir visų laikų buvęs Tel. Republic 2266
tarnauju
geriausia Patarnauju laidotuvėse kuopigiausla.
Ofisas 2201 West 22nd Street
Lr pigiau negu kiti Reikale meldžiu aLiftaukU. o mano
cor. So. Leavitt St. TeL Canal 6122
Šlcinio tarnu. Al. Cilcius budarbu busite užganėdinti.
daviau:
todėl, kad priklau
Tol.
Roosevelt
8816
arba
2616
Rezidencija: 6628 S. Richmond Ava
sau prie grabų 14vęs Šleinio geras draugas.
dirbystėe.
Telephone Republic 7868
2314 W. 23rd PL, Chicago
DENTISTAS
KODĖL NELEISTA ATIDA
Žmonės, ypač lawrenciečiai,
OFISAS
Valandos: 1—3 lr 7—8 vaL vale.
Gydytojas ir Chirurgas
RYTI KATALIKŲ UNI
668 West 18 Street
2403 W. 63rd STREET
Nedėlioj: 10—12 ryto.
netiki, kad Turėk nunuodijęs
Telef. Canal <174 1439 S, 49 Oourt, Cicero, UI
3243 So. Halsted Street
VERSITETAS
SKYRIUS: SS8S S.
TEL. CICERO S997
Šleinį, bet spėja, kad jis pats Phone Hemlock 2061
Halsted Street, Tel.
Office Tel. Victory 7188
nusinuodijęs, nes po to, kada
Victory 4998.
Res. Tel. Hemlock 2615
(Tęsinys iš 2 pusi.)
Telefonas Yarda 1138
i jį nezaležninkai prašalino, jis
Moterų ir Vaikų ligų
“Saulės” rūmai, statyti mo-'”markiai gėręs.
DANTISTAS
TeL Grovehlll 1596
Phone Boulevard 4189
Specialistė
GAS EXTRACTION
kjklai, gražiausi Kaune, neti-j glėbys apįe
nwtu buvo Valandos: 9-9. Nedėliomis 9-12
4145 ARCHER AVĖ.
6558 SO. UESTEKN AVĖ.
Gr&borius ir Balsamnotojas nka uniieisitctui! \ vtauto D-|Law,renco |iezaležninkų vadas.
Ofiso Tet LAFAYETTE 7337
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GRABOBTUS
Vai.: 9-11 ryto 2-4 Ir 7-8 vak.
Ofiso vaL kiekviena dienų nmo 6 Iki
Turiu aut o mobilius visokiems Universiteto pirmieji rūmai ne j-Q ^„5^ parapijįęėiai laPRANEŠIMAS
buvo ne kiek geresni, gal blo bai blogai apie Šleinį atsilie
12 ryto (Išskyrus Beredomls). Taipgi Seredomis po pietų lr Nedėldieniai*
* Musų patarnavimas
tik susitarus
reikalams.
Kaina
prieinama.
nuo 4 tu 8 vaL vakaro Utarninkais
visuomet sąžiningas Ir
gesni. Bet valdžiai užkliuvo. pia. Sako*, Šleinio buveinė bu
3422 W. MARQUETTE ROAD
lr
Ketvergals.
nebmngua, nes neturi
3319 AUBURN AVENUE Vadinasi, pirmiau namus pame išlaidų eilalkymul
DENTISTAS
Res. Tel. Hyde Park 8395
vus Sodomos centras, Vėliau
•kr*»
Rea Phone
Sugryžo
iš
Europos lr vėl pradėjo
Chicago, HL
sistatykit, kokius valdžia pri perkeltas ant Broadway.
praktikų senoje vietoje.
Englewood (641
Office Phone
Vai.: nuo 10 iki 12 ryte;
Nauja, graži ko
pažins tinkamais, tada jie vėl
Wentworth 3000
Wentworth 3009
2 Iki 6 po plet;
7 iki 9 vakare.
plyčia dykai.
paieškos - kliūčių! Nori šunį
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Sekmadieniais ir Ketvirtadieniais
.
8335 S. HALSTED ST.
OFISAS
mušt,
rasi
lazdų.
3307 Antan Atom
ORABORIUI IR LAIDOTUVIŲ
Tel. Boulevard 9199
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
4645
S.
ASHLAND
AVĖ.,
Bet Kaune ir provincijoj ai
▼EDEJAI
Ofiso valandos; nuo 3 Iki 4 lr nuo 6558 S. HALSTED STREET
Katalikų Federacijos 12 sky
ADŲ GYDYTOJAI
4 Iki 8 vai. vak. Nedėliomis pagal
1650 WEST 46th STREET škiai visi kalba, kad valdžia
Vai.: 1-4 Ir 7-9 vai. vakare
sutartj
bijosi konkurencijos ir katali- Į riaus susirinkimas bus labai
Kampas 4tth Ir Paulina eta.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Namų Tol.: Prospect 1630
Tel. Boulevard 6368-8418
LIETUVIS G R ABORTUS
kų inteligentų. Kita, nepasla- svarbus. Visas draugijos pri
Didelė graži koplyčia dykai
Nuliūdimo
valandoje
kreipkitės ptis, kad Kaune veikia dvi ma siųskite savo atstovus. Bus ra
4910 80. MICHIGAN AVENUE
prie manęs,
patarnausiu
simpatiš
718 WEST 18th STREET
Tel. Lafayette 1016
Tel. Kenwood 5107
kai., mandagiai, gerai lr pigiau negu sonų ložės — francūzų ir vo- portas iš Federacijos kongreValandos:
Tel. Roosevelt 7532
kitur. Koplyčia dėl Šermenų dykai.
kiečių. Daugelis valdininkų so.
Nuo 9 iki H valandai ryte.
Nuo 6 iki 8 valaidal vakare
jau masonai. Žodžiu, tikros Susirinkįmas įvyks rugsėjo
apart šventadienio ir ketvirtadienio
Gydytojas ir Chirurgas
---------------------------------------1---------------- M
priežastys niekados nebus nu- 25 d., 1 vai. popiet, 8 parapi1800 WEST 47th STREET Ofiso Tel. Vict-ory 3687
rodytos. Todėl katalikai vadai jos mokyklos kambary.
Of. ir Rez. Tel. Hemlock 2874
LIETUVIS AKIŲ
ir veikėjai nors labai pesimia-!
Anastazas Valančius
SPECIALISTAS
tingi, bet pasiryžę kovoti.
Į
Palengvins akių Įtempimą, kuris
*
am
Bstl priežastim
galvos
skaudėjlmp,
3133 S. HALSTED STREET
Mums amerikiečiams, gyve- Į ’
Gydytojas ir Chirurgas
ivalcimo, akių aptemmlo, nervuotųAntru Ofisas ir rezidencija
LIETUVIŲ
nantiema laisvoj Saly, neįma- Universiteto Vadovybė laukia, mo, skaudama aklų karšų. Nuimu 4631 SO. ASHLAND AVĖ.
6504
S0. ARTESIAN AVĖ.
Atitaisau trumpų re?ystp
norai LiMuvos juokingi jstaty- kad k«tahk’i visuomenė sup- iriataractus.
tolimą reąystę.
'
Tel. Yards 0994
GRABORIŲ ĮSTAIGA
Ofiso vai: nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
Prirengiu teisingai akinius visginę
vak.
Antro Of. vai.: nuo 3-6 po
mai, valdžios žalingi žingsniai, ras padėties rimtį ir padarys (.tsitiklmuose.
egzaminavimai
daro

Rezidencijos Tel. Plaza 3200 plet. Utarn. lr Subat. nuo 3-6 vak.
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
dar
ir
pasiryžimus
jį
turėti
muos su elektra, parodančių mažiautautininkų nusistatymai. Joki
Šventadieniais pagal sutarimų.
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes
«ias klaida*.
veikiantį,
galimu.
Katalikų
UVALANDOS:
formalumai, kvaili reikalavi
8 pėdaiA atyda atkreipiama moky
nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
Nud 10 Iki 12 diena
klos vaikučiams.
niversitetas
ir
jo
reikšmė
—
Tel. .Wentworth 3000
mai neįtikins mus Lietuvos va
Nuo 3 iki S po pietų
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto cbdie*.
Valandos nuo 10 ryto iki 9 vaka
Nuo
7
Iki
9
vakare
netrumpalaikis
dalykas,
todėl
re. Nedėliomis pagal sutarti.
'Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
ldžios nekaltumu. Mes galim
Rez. Tel. Stevvart 8191
Nedel. auo 10 iki 12 dienų
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRTJM
ir
pasiryžimas
jį
turėti
veikia

oainug ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti
?4 LAIKA SU NAUJU IŠRADIMU.
gerai įsivaizduoti ir daug mu
Daugelių atsitikimų akys atitaiaom<w
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų
ntį,
galima
tikėtis,
bus
pakan

ms papasakoja grįžę iš Lietu
be akinių. Dabar kainos perpu. pi
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
kamai tvirtas, kol sumanymas gesnės, negu buvo. Muso kainos o4.
vos
žmonės,
kų
turi
kęsti
mū

Gydytojas ir Oliirurgaa
geeni8, o—-p kMų.
*
—« •»»
rint į tai, u* jūs kų pirkaite, ar ne.
Perkėlė. savo ofisų po numeriu
bus
realizuotas.
”
*
sų broliai katalikai “laisvoj”
<712 S. ASHLAND AVS.
6558 S. HALSTED STREET
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių grabelius, kuris
i
Jasys
4729
SO.
ASHLAND
AVĖ.
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare. I
Lietuvoj. Bet mes Amerikos
IĮ teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu
Tet Boulevard 7589
I' patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
SPECU
AUSTAS
j lietuviai -nenutilsim, protesDžiovų, Moterų lr Vyrų Ligų
X Didžiausių pasauly verDėl Šermenų. Pašaukite EUDEIKI pirm negu kreip
Tel. HeųJock 8 709
, tuosim, smerksiin kiekvienų
Tel.
Yards
1829
Rea. Tel. Proepect 0419
▼ai.: ryto^ auo 10—12 nuo 2—4 po
ėtės kur kitur.
pietų:' 7—8:30 vai. vakare.
Sinetofios žygį silpninti kata pvkla yra Anglijoj. Joje dir
Nsdėllomta 10 iki 12
likų akcijų. Mes reikalausim ba 3,000 darbininkų. Verpyk
Telefonas
Midway 2880
katalikų universiteto atkiaTyJ1* 'aro motorai varomi 14,000 LIETUVIS AKIŲ SPCIALISTAS
GYDYTOJA« IR CHIRURGAS
Oflaat 6165 South J&ndrie
mo ir materialiai jį remsim. Rlkl.*0
HEMLOCK 8151
Res. (<3( So. Callfomia Avė.
▼ai.: l-(, 7-» v. v. įtekinant Kete
Tencsiranda nė viena pampiX Sirijos kraštas turi dauJŪSŲ GRABORIUS
ja, nė viena draugija, kuri šių giausia švenčių negu kuris kh
Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5)18
Didysis Ofisas
(Naryauckas)
Ofisas lr Akinių Dtrbtuvė
teisingų reikalavimų nepalai- tas kraštas. Ten be sekmadieGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4605*07 South Hermitage Avenue
kytų.
'
nių dar yra 46 šventės, vadi- 756 WEST 35th STREET
2429 West Marųuette Road
Kampas Halsted 8t.
Visi Telefonai; YARDS 1741 ir 1742
VALANDOS:
Teisingai pabrėžia universi ims, beveik po šventadienį
756 W. 35Ui STREP.T
Valandos: nuo 10—4; nuo 6—8
9 Iki 13 ryto, 7 Iki 9 vakare
teto vadovybė: “Ii 'savo pusės kiekvienų savaitę.
OIUo
wj.: auo 1-1, nuo
Nudiltomis: nuo 10 Iki 12.
Utarn. If Ketv. vak. pagal sutarti

f

Prašau Į Mano Kampelį

I

LTOIAI
AMERIKOJE

A K T A R A I:

DR. ATKOČIŪNAS

DR. A. RAČKJJS

DR. G. Z. VEZELIS

DR. G. I. BLOŽIS

DR. J, J. KOWARSKAS

DR. S. A. DOWIAT

DR. J- J. SIMONAITIS

DR,A, J. JAVOIŠ

DR. F. C. WINSKUNAS

DR. A. P. KAZLAUSKAS

DR. A. A. ROTH

DR. GUSSEN

J. F. RAKIUS

DR. P. L ZALATORIS

BR. S. BIEZIS

DR. K. DRANGELIS

DR. JOSEPH KELLA

A. MASALSKIS

DR. T. DUNDULIS

- DR. P. M. ŽILVITIS

DR. SUZANA A. ŠLAKIS

STANLEY P. MAŽEIKA

DR,A. L.YUŠKA

DR. C. KASPUTIS

I. J. ZOLP

DR. M. T.

GIGERO, ILL.

DR. A. R. McGRADIE

S. M. SKUBĄS

DR. VAITUSH, OPT.

A. L. DAVIDONIS, M. D.

DR. F. J. LŪWNIK

Seniausia ir Didžiausia

Eudeikis

DR. MAURICE KANN

DR, J. P, POŠKA

DR. CHARLES SEGAL

DR, H. BARTON

BR, B. ARGN •

DR. G. SERNER

DR. V. S. NARES

........................................ -■ ■■

........ . . n ■■

......

DR, A, J. BERT ASU

1,1

—

1

1

' "

—

------------------------- —■

11

—

DRArGAS
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CHICAGOJE
IŠ AKADEMIJOS RĖMĖJŲ dukrelė p-lė Filicija virš trys
CENTRO SUSIRINKIMO į mėnesiai, kaip išvykus atosto-

Ketvirtadieni^

LIETUVIAMS LAIŠKAI
CENTRALINIAM CHI
CAOO PAŠTE

922
924
933
937

Martinkonis Julia
Miniotas Stasys
Serpetis L.
Ūsienei Konstancijai

•\

...^

^

?

j

------------gorus pas savo kolegijos drau6v. Kazimiero Akademijos gę Omahoj, Nebraska. Šiomis
Rėmėjų centro susirinkimas *į-, dienomis turėjo grįžti. Tačiau,
vyko rūgs. 18 d.
įjos draugės tėveliai laišku pra ,
Kaip kas mėnuo, taip ir į šjjšė pp. Nausėdų,'kad nekvies- jj Su daugeliu specialių trau
sus-mų suvažiavo gražus bū- tų į Chicagų iki neatšals oras. kinių, važiuojančių kas antrų
relis atstovių.
Mat, ten nepaprastai graži ga- i valandų į abi pusi Nortli SlioDarant pranešimus iš sky-, mta, tat p-lė Filicija viešės ire Linija, bus antra dolerinė
round-trip ekskursija tarp
rių veikimo, pasirodė, kad vi- ilgiau.
Raporteris
Cliicagos ir Mihvaukee, Racisi veik skyriai smarkiai darbuojasi, kad sukeltų po pasi KONCERTAS NAMUOSE ne ir Kenoslia, Wis., sekma
dienį, rugsėjo (Sept.) 25 d.
žadėtų šimtinę į Sidabrinio
Jubiliejaus Fondų. Tai gražus Praėjusio antradienio vaka Kaip ir pirmoj ekskursijoj,
reiškinys, kad rėmėjij ir dos ras buvo lietingas, todėl nepa vaikams pusė kainos.
nios visuomenės nepuola ūpas, togu buvo eiti kur nors iš na I Iš Cbicagos specialūs trau-1
išvažiuos iš miesto
nųrs ir sunkūs depresijos lai mų, o praleisti linksmai vaka- I kiniai
j(I-ioop)
nuo
7:30 iki 9 vai. rykai.
irų namuose padėjo gražus liePo to, tartasi, kaip paminė-Į tuvių radijo programas, duo j to, stojant reguliariškai tarp
ti Sidabrinį Vienuolyno Jubi- tas iš stoties WiGES, pastai!- I Roosevelt Road ir Howard ga- [
lieju. Nutarta rengti nepapra gomis Peoples Furniture ko jtvės, kad paimti pasažierius,'
Įbe sustojimo per “Skokie Vastų vakarienę lapkričio 13 d., mpanijos krautuvių.
Įlley Route” į Kenosha. GaliVienuolyno Auditorijoj su graDŽIUNGLIŲ TERORAS
.
, Kiek teko girdėti nuo kitu
žiu programų, kokius visuomet ».
,,
. . .. I ma išlipti limituotose susto
“Gamta tavo Žalumoj'’ - kaip atvaiz
, ®
. i šių programų klausvtojų (ir
jimo vietose: Kenoslia, Ruči
seseles surengia. Manome, ju-» x
\
duota didžio gyvulių tapytojo Paul
.......
, .
!as pats prisidedu prie jų), rei
t
Bratuom ... Įkvėptat leopardo žiauriot
ne
ir
Mihvaukee.
Iš
Milwaukee
bilieimes
vakarienės
....
,•
J
.
. progra-l,'kia
tikrai girti ir komplimenkovojančiot jėgot ir nenuilstamo aukot
specialūs traukiniai eis nuo 8
mas pralenks visus kitus bu-'
...
,, , t->
medžiojimo, kat jį padaro Afrikot
.
. _
tuoti jų leidėjus Peoples Furdžiunglių vitiemt gyvuliamt teroru.
iki 10 vai. ryto imdami pasa
vusius programus. Per tų va- .,
~
v
v
, .
, . mture Co. uz taip gražus ir
i’.-z.’.Tsrp.’ ■
••• :
žierius Racine įr Kenoslia į
kanenę išgirsime pirmų syki .,
,..
Y
. . . . .
, . įdomus radijo programus.
:
<
.....
••
Chicagų. Grįžimas į abi pusi
nepaprastų dainininkų, kurių i
nekuomet da nesam girdėję.
Praėjusio antradienio prog- bus galimas ant regularių trau
Netruks ir kitokių pamargini- ramas, ištikrųjų, buvo gražus, kinių bile valandų popiet ar
mų.
[Rinktinės dainos, padainuotos vakare.
Gerb. kapelionų, rėmėjų priei rinktinių dainininkų, graži mu
Traukinius operuos Stand
•
•
telį, kun. Urbonavičių, atsila- zika, juokai, naudingos kalbos ard laiku, kadangi šviesos tau
nkiusį, narės sutiko nuošird- aPie sveikatų, įdomūs prane pvmo laiko (dayliglit saving
šiau atsistojimu ir gausiu ra- Simai ir t.t. Aš pilnai tikiu, time) periodas pasibaigia šeš
puikus tabakas, jį tinkamai pa
Jo nėra Luckies
nkų plojimu. Jis sveikino rė- kad tie programai neša gar- tadienio vidurnaktį. Regularis
sendinus, išnokinus, perleidžiamas
... lengviausiame cigarete
mėjas reikšdamas noro,kuom h? mūsų tautai ir džiaugsmų traukinių operavimas pagal
per pagerinamą Lucky Strike valy
kokį kada nors rūkėte
nors joms padėti pasidarbuoti. .14 klausytojams.
dabartinę tvarkų sugrįš su
mo procesą, kuris žinomas kaip “It’s toasted”. Štai kodėl kiekvieno
Susirinkimas vienbalsiai išri-Į Todėl a^iū -jurnS) leidėjai; Standard laiko sugrįžimu.
ES perkame puikiausią, patį
miesto, miestelio ir sodybos gyven
puikiausią tabaką visame pasau
nko kun. Urbonavičių jubilie- -jūsų programai mums labai
tojas sako, kad Luckies yra tokie
lyje,
bet
tas
dar
neišaiškina
kodėl
jinės vakarienės, programo ve- patinka.
AR IEŠKAI GEROS
lengvi cigaretai.
žmonės visur skaito Lucky Strike
dėjum. Su nekantrumu laukO. J Mnifrilis
KNYGOS?
lengyiausiu ei garėtu. Dalykas tame,
sime minėto vakaro.
(
•
«•
kad mes niekuomet neužmirštame
Atstovė į Federacijos Cbic.
teisybės, jog ‘Gamta savo Žalumoj
Kad šiais laikais Ameri
apskritį patiekė pranešimų iš
Retai švelni ir Lengva” - todėl šis
Tas paltelis lengvų Luckies
kos lietuviai mažiau knygų
mėnesinių susirinkimų.
. . ,
..
Šiandien vakare bus radijo skaito, tai visiems aišku. Bet
"Jei žmogui paraiytą geresnį knygą, ptiakyhf grremį pamokslą, ar padarytą tobulesnių! iląstus petimi
-Baigiant sus-mų, Motina Ma
kad
dar
yra
žmonių,
tebetu

gaudyti
argu jo kaimynai, o pasistatytą namus milko tankmėje, vistiek pasaulis iki jo durą pramins taką.”
’ r, .
. |programas iš stoties WHF<J.
n ,a atvede v.eSnę, Kaa ,k,ų
Taj rinčių troškimų kų nors gero
RALPH VALDO EMERSON
The AravietB.
Tobacco Co. i
Ar iii pareiikimu neganėtinai paailkina kodėl pasaulis ulgiria ir priima Lucky Strike?
Moterų Organizacijos Atstovę,
pgi vakare bus didelės iškil pasiskaityti, tai taipgi žinoma.
p. Goodman, kuri sveikino Rė
Knygų mylėtojai neretai
mės — “Show” Budriko krau
mėjų dr-jų ir kalbino rėmėjas
tuvėje. Dalyvaus garsus Juo turi vargo iki užtinka tikrai mokyklos pažymėjimais buvo main. trimestre gaus tris dve- važiavimo dalyviai pagerbė
įstoti į kilnių Katalikių Motein's. Dalyvavo per 150 žmonių.
dukų Jazz Band, akordionas sau patinkamų knygų. Torų Organizacijų. Narystes mo- . ...... _
...
kiems čia norime nurodyti j iteikto
iš i1! priimta tik , jetukus, bus iš gimnazijos ša- šįmet mirusį sųjungos narį
ikestis
a- <»., nn
x
ir
-i • tir
Daug
$1.00 metams.
Veik-vi' dainininkai.
. . ,
.. artistų . iš
37 ir tie, kurie turėjo geriau- iinanias.
prof. Matulionį. Sųjungon įsto
. .. . x ••
!Majestic kompanijos. Kiekvie- vienų knygų, kuria niekas neNAUJA GASOLINO STOTIS
sos rėmėjos jstojo.
I
d .
.f
, .
apsivils, ypač tie, kurie mėg- sius pažymius. Prašymų egza- ;
jo 13 naujų narių. Prezidnv iį Vartoja Sinclair Produktus
mluo ir
• ,baigtas
. , susirinkimas.
• • i•
nas , galės dalyvauti
damaviMIŠKININKŲ SUVAŽIA
.
,r
'man buvo išrinkti: urėdas Če- '
II I A II 11/ 1 V
mo konteste. Bus įteikta Ma- I sta dvasiškus, religinius pa minus laikyti buvo įteikta per Iį
siskaitymus.
Karštai
visus
ra

VIMAS
KAUNE
rkeliūnas, urėdas Kemėšis, taII I U II Ir A 1
40. Visi, kurie išlaikė egza- |
____________
.
jestic radijo, kurį laimėjo lieuginame
įsigyti
knygų
vardu
SERVICE
STATI0N
es. Gaigalas, girininkas Žebminu? dėl vietos stokos, ne- I
BRIDGEPORT. — Pp. IziJtuvaitė Rose Dubinska, 6001
buvo priimti. Dabar pirmoje I Kaune įvyko Lietuvos miš- 'rauskas. Suvažiavimų sveikino 17001 S. WESTBRN AVENUE
! DIEVIŠKASIS IŠGANY
dorio ir Antaninos Nausėdų S. Sacramento Avenue.
S. E. corner
i klasėje yra 64 mokiniai. Dėl kininkų sųjungos narių ketvir- organizacijos ir atskiri asmeTOJAS
Tel. Hemlock 1017
Tiai yra didokas veikalas, tokio mokinių užplūdimo pe- tas suvažiavimas. Suvažiavimų
Pranas Dargelis, savininkas
turįs 476 puslapių. Pagal vo- daS- taryba visiems mokinia- atidarė sųjungos pirmininkas J
kiškų originalų lietuviams tų ms Pa?tatė sųlygų, kad gerai miškų inž y žemaitis Su
(John Ragdztunaa Borden)
veikalų prirengė tėvas Jėzui- mokytųsi, nes, jei kuris pi r- į_______________________ ‘
ADVOKATAS
Wm. J. Kareiva
Savininkas
105
W.
Adams
St.,
Rm.
1642
tas
B.
Andruška.
GERIAUSIA KAINA
I
D8I geriausios rųžles
Dr. Magnus Hirschfeld, gerai Žinomas Sexalogtjos autorite
Telephone
Randolph
6737
ir patarnavimo. Sau
i Yra tai platus aprašymas
CHICAGOJE
tas ir Direktorius Institute for Sexual Science of Berlin. Germa
kit.
2151
W.
22nd
St.
6
iki
9
vak.
ny sutverė
«
gadynės prieš pat Išganyto
GREEN VAIsLEY
10 kambarių furnISIu*- 30 dienų se
Telephone Roosevelt >090
PRODUCTS
numo, rankų darbas. Parlor sėt covjui
ateisiant
ir
paskui
viso
TTTUSPEARLS
Olsells Šviežių kiauši
ered in expensive materlal, famous Name: S Iki 3 ryto. T«l. Repub. >609
nių. sviesto Ir sūrių.
construction .................................... 335.00
Kristaus gyvenimo ir mokslo
Luatrnus 9x12 Imported ru< 325 00
4644 SO. PAVMNA STREET
pagelbėti milijonams žmonių, kurie yra praradę arba pradeda
SeamlesR 9x12 American rug 310.00
Tol. Boulevard 1389
išdėstymas. Tas viskas išdėta
prarasti gyvtngą. fizinę jėgų. 35 m. praktikavimo ir tyrinėjimo
REAL ESTATE
Massive Walnut dlning .room
taip pat parodė, kad šitokia silpnėjimas yra priežastis daugelio
sėt ............................................. 335.00
jdomiai, gražioje, aiškioje, vi Prisirašykite j mūsų Spulką [junps,
kitų bėdų: Didi kraujo priespauda, užkietėjimas arterijų, fizinis
radlo, itallan drapes, lounge
rnivargtinas darbe, galvos svaiginlmas, sloginlmas, neurasthenlja.
Phone Roosevelt 2072
suteikiama
chalrs many other fine Pienes
siems suprantamoje kalboje. . 'exų~ informacija
ADVOKATAS
ir taip toliau.
J
Savininkas parduos 3228 Maryland
STANLEY FABIAN, Savininkas
Visas šitas bėdas galima prašalinti su Titus—Pearls. Dau
Avc., one block ea«t of Cottagc Grove Miesto Ofisu 77 W. Wuhlncton St
Įsigykite tų knygų, jų skai
Dykai
guma gydymų buvo Jvykinta per Dr. Hirschfeld, Berlyno Insti
Tol. STEWART 1876
Room 303
TeL Dearborn 7366
tute.
tysite nuo pradžios iki galo su
2608 West 47th St
Valandos: t ryto Iki 4 po pietų
L. 8. (Valstybės Oflcialas; 60 m. vedęs) skundėsi fiziniu nuo
vargiu, svaigtnlmu ir drebėjimu. Lengvai pailsdavo. Minties ga
Parsiduoda Grocemė iir De- Vakarais: Utarnlnkats Ir Ketvertais
dideliu pasigrožėjimu ir dva
lybė nerangi ir silpnai veikianti. Trukumas fizinėj jėgoj per 5
Coal, Wood, Eupressing and
— 3 Iki t vai.
metus. Didi kraujo priespauda. Duotas 2 Titus—Pearls 3 kartus
licatessen.
Prieinama kaina.
siška
nauda,
skaitysite
jų
daug
Moving
4143 Archer Ave. Tel. Lafayette 7337
dienoje. 2 savaitės vėliau medikalis raportas buvo šitoks:— Abelnai sveikesnis. daugiau spėkos, svaiginlmas sumažintas Ir jėga
i
5601 S. Hermitage
sykių
ir
vis
didėjančiu
pasi

2146
So.
Hoyne Avenue
grąžinama. Gydymas nepaliautas, po 2 savaičių L. S. raportą SlNamą Tel. Hyde Psrk 3331
Chicago, m.
tok) Išdavė: nuovargis ir pailsimas dingo, kraujo priespauda su
1
Tel. Hemlock 5978
tenkinimu. Kaina $2.00. Krei
mažėjo ir 60-tose metuose atgavo fizinę Jėgą ir vyriškumą. kur|
ptis:
turėjęs pradžioj gyvenimo.

ir žalias tabakas
neturi vietos cigaretuose

M

Itls toasted’

PRANEŠIMAI

JOHN B BORDEN

Jaunystės Stiprybė

A. A. SUKIS

WEST SIDE EXPRESS CO.

Pradėk atgauti Jaunystę dabar. Šiandien. Po 2 savaičių Jausi
naujų vyriškumų savyje. Pristųsk 35.00 (cash regtstered arba ar
ba money-order) už 2 savaičių gydymų.

Pasisaugok klaidų ilpildydamaa šj kuponų:

TKTTONTA IMPORT A EXPORT SERVICE OO., DPT. »SM
211 Fourt.li Avenue, New York City, N. Y.
Gentlemen; Please forward to ths following ad-dress..........

Bovea Tltua-Pearls, for whlch I enclose 3.........................
My name Is.............................................,, City................... •♦..................
My address Is............................................. State .................... .. ................

TUMONIS COAL
COMPANY

i

R. ANDRELIUNAŠ

J. P. WAUCHES

ADVOKATAS
107 ST. prie MICHIGAN AVE
i ^Užlaikome naujausios ma 63 E Teb
Pullman 5950—6877
WOOD, COAL dos žiedus, laikrodžius, radios, ♦ 600 R. WOOD
ST.—Ketverto vak
Tel. Lafayette <8*8
taipgi elektrikinius . laikro
COKE .
SJ t A SAITE «T -Sere!
MOKSLEIVIŲ ANTPLŪDIS
džius, movie cameras, projec______
12132 Union Avc.
torius dėl judomų paveikslų,™ Boulevard son.
Raseiniai. Nežiūrint krizės, i
Phone PULLMAN 8296
rodymo. Kainos labai nupigin
šįmet į gimnazjų stoja didelis;
Wabagh Ave.
tos.
ADVOKATAS
moksleivių skaičius. J pirmų,j^s. Phone Pullman 8092
2650 Wu 63rd St., Chicago, UI.
756 W. 35th Street
klasę prašymų su pradžios5a. TUMONTS
R. MIKSIS
Tel. Hemlock 8380
Netoli Halsted Str.

“DRAUGAS” PUB. CO.
2334 So. Oakley Avė.
Chicago, III.

CHARLES P. KAL

Jei manai pirkti automobili, ateik
mus pirmiau, nes mes užlaikome

▼leną II geriausių ružlų automobi
lius — 8TUDEBAKER. kurie yra
pagarsėję savo stiprumu ir gražumu.
Taipgi mes turime pilną pasirinki
mą vartotų karų labai prieinamą Ir
nsbrangla kaina

MIDLAND MOTOR SALES
44M ARCHER AVENUE
lafeyetle 1111

Tel-phone

