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METAI-VOL. XVII

Telefonas: Roosevelt 7790

Trys Anglijos ministeriai apleido kabinetą
ISPANIJOS RADIKALU VYRIAUSYBE
KOVOJA PRIEŠ KATALIKUS

VOKIETIJOS KANCLERIS PAPEN’AS
ATSAKO PRANCŪZIJAI

MADRIDAS, rūgs. 28. — I- Ispanija yra katalikiškas kra
spanijos bedieviškoji vyriau štas.
sybė spaudžia katalikij kuni Vyriausybė žengia dar to
giją. Atvirai nedrįsta perse liau. Ji pačius katalikus ima
spausti. Teisybė, ji neuždaro
PORTO RICO PO URAGANO JAU IMA
kioti vysk. ir kunigų, išėmus
bažnyčių, bet varžo ir draud
ATSISTATYTI
jėzuitus, kuriuos neteisingai ir žia katalikiškų laikraščių lei
nežmoniškai ištrėmė iš krašto dimą. Krašto katalikai neturi
ir jų turtus, galima sakyt, pa nuosavų laikraščių, nežino, ka8
ATSISTATYDINO 3 ANGLI VON PAPEN’AS ATSAKO
HERRIOT
’
UI
vogė. Bet ji randa priemonii} jų krašte darosi. Paliekami be
JOS MINISTERIAI
Nauji pietų Kalifornijos universiteto knygyno rūmai. Tai milijoninko E. L Doheny, jau kunigiją neigti. Štai 1933 me žinių ir be jokio balso valsty
tų valstybės išlaidų samata bės reikaluose. Turi tenkintis >
LONDONAS, rūgs. 29. — BERLYNAS, rūgs. 28. — nesniojo, dovana. Šiomis dienomis šis knygynas atidarytas.
Vokietijos
kancleris
von
Pakunigijai mokamas valstybinis tik valdiškais pranešimais. Ko
Anglijos ministerių kabinetą
GELBSTI RESPUBLI
pen
’
as
atsako
Prancūzijos
prePORTO
RICO
ATSISTATO
užlaikymas sumažinamas net ne taip, kaip raudonojoj Ruapleido 3 ministeriai: Ph. Sno
keturiais penktadaliais. O juk I sijoj.
KONAMS
wden, lordas antspaudininkas; i ajerui llerriot ui, kuris prie
SAN JUAN, Porto Rico, rū
it. Samuel, namų sekretorius, Jšinai-i. Vokietijai įgyti lygybę
gs. 29. — Ši sala baisaus ura
Respublikonų partijos vadai
ir A. Sinclair, škotų ofiso se- į np^jginklavime.
ŽMOGUS NETEKO KAN
j.r
j Kancleris pareiškia, kad Vo gano ištikta jau ėmėsi atsi
kalba, kad demokratų kandi
TRYBĖS
Jie visi trys prętestuoja ,
Ga nereikulauja taip nesą- statymo darbo. Namų griuvė
datas gub. Roosevelt ’as saky
siai
pašalinami,
žuvusieji
lai

prieš padarytą praeitą vasarą inon*n8'ai ginkluotis, kaip yra
Vienoj gatvaitėj du plėšikai damas prakalbas gelbsti vien
PER 240 DIENŲ
800
draudėjus, o šiemet jau — 26,apsiginklavusi
militaristinė
dojami,
o
sugadinti
trobesiai
Ottawoj ekonominį imperijos
užpuolė J. B. Gwen’ą, 30 m. jiems, respublikonams.
347. Sumokėtų premijų suma
GAISRŲ
Prancūzija. Nori tik šiokios taisomi.
sutarimą.
lamž. Atėmė 30 dol. ir net ba
šiais metais taip nepadidėjo.
•tokios lygybės tuo svarbiuoju Salos gubernatorius BeverPOLICIJOS ĮSPĖJIMAI
telius
nuavė.
Pernai visi draudėjai sumo
Daugiausia
dega
ūkiai.
2,600,Snowden yra darbietis, o ki-; klausimu. Herriot’as nurodo, ley ,pareiškia, kad žmonės ne
Apiplėštas vyras nesuspėjo
kėjo 2,802,000 lt., o šiemet —
000 litų nuostolių
ti du — liberalai.
ikaip Vokietija savo jaunimą privalo veltui leisti laiko. Kie
Policija
paskelbė
įspėjimų,
pasišalinti, kada vienas plėši
lavina. Bet nutyli apie pran kvienas turi imtis tokio -dar
Valstybės draudimo įstaigos 2,867,000 litų.
kad įvairiose viešose vietose
kų
grįžo
pasiimti
pamiršto
gro
Ekonominiai sunkumai atsiKINŲ SUKILIMAS MAND- cūzų sistematinį jaunimo lavi bo, apie kokį kiek nusimano.
ir ant stulpų Chicagoj nebū žiniomis, šiais metais rekordibio.
Tada
Owen
’
as
nutvėrė
liepė valstybės draudimo įstai
. ŽIŪRIJOJ
nimą. Reiškia, kad Prancūzi Tiesa, didelė katastrofa, bet
tų lipinami nė koki politiniai į nis gaisrų skaičius.
i
plėšiką už skvernų ir ėmė šau
gai tuo, kad padidėjo gaisrų
jai viskas yra leistina ir ga žmonės neturi nusiminti.
skelbimai. Už tai numatomos Per 240 dienų buvo apie 800 .
ktis
policijos.
Plėšikas
suim

ir
darbo. Kainoms sumažėjus
ŠANCHAJUS, rūgs. 29.
lima, o kitai valstybei — nie- Tikras žuvusiųjų žmonių
gaisrų.
bausmės.
tas.
ūkininkai keičia apdraudimo
Mąndžiūrijoj vyksta naujas ki ko.
skaičius dar nežinomas, bet
Pernai per visus metus bu sumas reikalauja išdėstyti pre
nų sukilimas. Sukilėliai ūžė-1
bus ne mažiau, kaip 200. Dau
PATIKRINA' MOKYTOJUS vo 620 gaisrų. Iki rugpiūčio 1
NETURĖS PRAKALBOS
mijų sumokėjimą, o visa tai
mė kone visus ntiestus išilgai VOKIEČIŲ PART.AivrP.NTO giau kaip 1,000 sužeistų.
dienos valstybės draudimo į- reikalauja iš įstaigos daugiau
rytų geležinkelio nuo Harbino
TEISMO SPRENDIMAS
Pranešta, kad demokratų Krašto prekybos departame staigai pareikšta apie pustre- (jar|)0
iki Sibiro pasienio. Tsitsihare
HAVANOJE KARO STOVIS
partijos kandidatas į prezide nto ekspertai atvyko į Chica- čio milijono litų nuostolio. Pe Ekonoininiais sunkumais
japonų garnizonas dar laiko BERLYNAS, rūgs. 28. -—
go ir čia patikrina įvairiose rnai nuostolių buvo pareikšta
si. Bet šaukias pagalbos.
Vokietijos parlamento teismas HAVANA, Kuba, rūgs. 28. ntus gub. Roosevelt’as atvyks lakūnybės mokyklose lakūnų per visus metus apie milijoną Įima paaiškinti ir tai, kad šie
ginti konstitucines/teises nus — Vakar popiet šiame mies į Chicagą penktadienį (rytoj),' mokytojus.
litų daugiau, būtent 3,695,000 met proporcingai nepadidėjo
bet
nesakys
prakalbos.
Šešta

apdraudimo premijų suma, pa
TURI 100 VIETŲ PAR
prendė, kad parlamento pirmi te sukeltas nepaprastas tero
lt.
lyginti su draudėjų skaičiumi.
ninkas turėjo teisę neduoti ba ras. Nužudytas senato pirmi dienį jis aplankys basebolini- SĄJUNGA REIKALAUJA
LAMENTE
Nors pernai per visus metus
nkų
žaismes.
Gal
spalių
mėn.
lso kancleriui, kada vyko bal ninkas Bello ir jo šoferis. Pa
TAIKOS
gaisrų iš viso buvo mažiau, Gyvybės draudimo operaci
gale
grįž
į
Chicagą
sakyti
pra

ATĖNAI, rūgs. 28. — Pati savimai, o kancleris turėjo tei skiau nužudyti dar trys poli
negu šiemet per aštuonis mė jos kol kas dar eina palyginti
krintais balsų apskaičiavimais sę paleisti parlamentą, kada tikoje dirbę prezidento Macha- kalbą.
ŽENEVA, rūgs. 28. — T. nesius, tačiau, kaip matome, silpnokai. Žmonėms sumažėjo
Graikijos premjeras Venizelos šis reiškė nepasitikėjimą vy do oponentai, broliai de AnSąjunga pasiuntė reikalavimą jų nuostoliai yra didesni. Mat, pajamos ir dėlto maža kas sku
TURĖTŲ GREIČIAU
parlamente laimėjo 100 vietų, riausybe.
drade. Be to, keletas asmenų
Bolivijai- ir Paragvajui, kad pernai buvo nemaža stambių binasi savo gyvybę apsidrau
VAŽINĖTI
o monarchjstai — 90.
sužeista. Bello buvo prezideūtos respublikos nutrauktų sa gaisrų: degė teatras, rudeniop sti. Žinoma, čia tik pradžia,
čILĖJE NAUJI SUKILIMAI to Šalininkas.
vo karo žygius dėl Čako sri Šančių fabrikus ištiko didelis ir reiškiama nuomonės, kad ir
Amerikos
Elektrinių
Gele

RADO ŽEMĖJE ĮŠALUSIUS
- Po šių įvykusiųjų politinių
pas mus ši draudimo rūšis iš
ties. Sąjunga nurodo, kad jos gaisras ir kt.
žinkelių
sąjunga
suvažiavime
BUENOS AIRES, Argenti- žmogžudysčių mieste paskelbpasiduotų kitų Amerikos res Šiemet daugiausia dega ū- siplės, nes tendencija yra vis
KOPEN RAGENAS, Danija, na, rūgs. 28. — Gautomis ži- ta karo stovis. Nė vienas žmo Chicagoj nusprendė, kad mie publikų sprendimui.
dėlto geron pusėn.
!
kiai.
stuose gatvėkariai ir busai
rūgs. 29. —
Iš
Grenlandijos
niomis
Čilės
respublikoj
vykgžudys
nesuimtas,
Žymiausia dalimi čia yra Gyvulių draudimas taip pat
♦
daug greičiau važinėtų. Šian
grįžo danų ekspedicija. Jos va sta nauji sukilimai. Šįkart AnAMERIKA LAIMĖJO
kalta statyba.
I
menkas. Ūkininkai mažai su
dien lėtu važinėjimu, sako, tik
das pranešė, kad jie ten rado tofagasta provincijoj.
RASTAS LĖKTUVAS SU
TROFEJĄ
Žmonės
stato
trobas
me

interesuoti gyvulius drausti,
laikas gaišinamas.
žemėje iš senų senovės įšalu
JAPONAIS
keno neprižiūrimi, nekontro nes jų kainos taip labai nu
GYVENTOJŲ SUKILIMAS
sius vikingų lavonus.
BAZELIS, Šveicarija, rūgs. liuojami. Blogai įrengia kros kritusios, kad draudimą laiko
NESKIRIA FONDO
WASHINGTON, rūgs. 29.
28. — Tarptautinėse balionų nis, dūmtraukius.
neužsimokančiu.
Dabartiniu
SANTIAGO, Čile, rūgs. 28. — Iš Alaskos gauta žinia, kad
DAUGIAU ŽMONIŲ AUKŲ
lenktynėse trofeją laimėjo J.
Žmonės
vis
dar
negali
su

metu valstybės draudimo įstai
- čia pripažįstama, kad žie tenai rastas dingęs japonų lėk Prokuroras Swanson’as rei Valstybių karo laivyno balio prasti, kad rūkymas kluonuo gos draudžiami tiktai brange
ATĖNAI, Graikija, rūgs. 28. mių respublikos daly prieš vy tuvas su lakūnais. Japonai kalavo, kad Cook’o apskrities nas.
se taip pat palyginti dažna sni grynos veislės gyvuliai.
— Žemės drebėjime Chalcidice riausybę ima veikti civiliniai skrido į J. Valstybes. Šis radi komisijos finansinis komitetas
gaisrų priežastis.
skirtų 50,000 dol. kriminali
ir apylinkėse yra žuvę daugiau gyventojai. Vyriausybė turi mas dar nepatvirtintas.
IŠTEISINTAS DETEKTYVO
Kai kur gaisras yra kilęs
2 ŽUVO, 4 SUŽEISTA
niams tyrinėjimams. Komite
kaip 150 asmenų. Visas už Sa vilties, kad ten jos kariuome
NUŽUDYME
ir dėl blogos valios. Šiemet ir
tas neskyrė.
lonikų pusiausalis yra griuvė nės garnizonai įstengia palai
pati gamta, kaip gaisro prie- TRIESTAS, Italija, rūgs.
kyti tvarką.
siuose.
SPRINGTIBLD ,111., rūgs. žastis, yra pasiekusi rekordą.'28. — Goado saloje nusileidVIENAS UŽTROŠKO, KITAS
28. — Angliakasių riaušių me Nuo perkūnijos šiemet sude- žiant apsivožė keleivinis Vo
SERGA
PRŪSIJA KOVOJA PRIE* DEZERTIRAI PRIEŠ PRAN
BOSTON, Mass., rūgs. 28.
tu nušautas vienas detektyvas. gusių namų skaičius yra dides- necijos Triesto linijos lėktu
CŪZŲ LEGIJONĄ
LAISVAMANIUS
— Čia ir kituose šios valsty Vakar rytą ties Cicero avė. Suimtas Herrino angliakasių nis, kaip kitais metais.
vas. 2 asmenys žuvo ir 4 ŠU
bės miestuose policija saugoja ir 47 gat. sargo būdelėje ras unijos prezidentas Smith, pas Visos draudėjų sumokėtos žeista,
BERLYNAS, rūgs. 28. — PARYŽIUS, rūgs. 28. — Ži įžymiuosius asmenis nuo ko tas iš kakalio besisunkiančio- kurį rastas revolveris 45 ka premijos jau išmokėtos pade
Prūsijos seimo komitetas pri niomis iš Moroko, prancūzų munistų. šių priemonių imta mis anglių dujomis užtroškęs libro. Paskiau patirta, kad de gėliams. Tačiau iš viso šiais
ORO STOVIS
ėmė fašistų (nacionalistų) su legijono dezertirai įtraukė į sa si, kada teisėjo Thayer namai miestinis dumpavimo sargas tektyvas nušautas 38 kalibro metais žmonės, ypač ūkinin
manymą, kad Prūsijoj panai vo spąstus legijono būrį kal Worcesterv bomba sugriauti. Fr. Lnzer, 55 m. amž. Kitas revolveriu. Tačiau Smith kai kai, daugiau draudžiasi, kaip CHICAGO IR APYLINkinti laisvamanių ir bedievių nuotoj srity. Dezertirams gel- Policija spėja, kad tai komu šu juo buvęs vyras atgaivin- į tinamas vieno angliakasio pa pemai. Taip, pernai valstybės KĖS. — Šiandien saulėta; vėorganizacijas.
bsti vietos sukilėliai.
nistų darbas.
tas ligoninėje.
šovimu.
draudimo įstaiga turėjo 25,384 siau.
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Ketvirtadienis, rūgs. 29, 1932

“dvasiškiai” puikiai fai žino, bet neturi vy
rėti pasisekimo. Nei bent lai
riškos drųsos prisipažinti ir apgaudinėja žmo
kinai tarp didžiausių tamsuo
nes, kol jų neišvaro iš vietos už kokį nors
lių. Juk ko pats neturi ir ki
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius
Rugsėjo 19 d. buvo šven
prasižengimų,
arba
kol
negailestinga
mirtis
tam neguli duoti.
PRENUMERATOS KAINA: Metams — >6.00. Pu
NEZALEŽNINKAI IR
tė Šv. Januariaus. Šventasis
sei Metų x— *S.5O, Trims Mėnesiams — >2.00, Vienam nepažiūri jiems į akis. Tuomet, kai žmonių
AUTORITETAS
Katalikų Bažnyčių įsteigė gyveno ketvirtame šimtmety
Mėnesiui — 75c. Europoje — Metams *7.00, Pusei Me
nuomonė mirštančio akyse neturi jau jokios
tų — >4.00, Kopija -OSc.
pats Kristus. Savo įpėdiniais je Dio^leciono laikais, kada
Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrų- vertės, kai kurie nezaležninkų “dvasiškiai”
šlna, jei neprašoma tai padaryti ir neprisiunOiaina tam
Brooklyno tautininkų lais Bažnyčiai vadovauti paliko'^ tikėjimo daugelis krikštikslui pašto ženklų. prisipažįsta prie klaidos, bet—kiek jau žalos vamanių “V-bė” buvo ir yra
popiežius. Popiežius skiria vy'čionių buv0 nužudytL Tarpc
Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 12:00 vai.
padaryta! Kas tų atitaisys? Tūkstančiai žmo stipriausia nezaležninkų rėmė
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
skupus, vyskupai šventina ir J kittJ kankinių iv šventas JaSkelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 nių atkritę nuo tikėjimo ir jau nebegrįžta į ja. Jo redaktorius buvęs arti skiria kunigus. Čia yra auto- 1 tvuarius, Beneventos vyskupas
tikrųjų Bažnyčių ar tai dėl sarmatos, kad mas St. Šleiųio draugas. Bet
vai. po piet.
įitetas, tikras tikėjimas ir ti-.padpjo galvų dėl Kristaus, 304
taip ilgai braidžiojo tamsioje klaidoje, ar tai katalikų spaudoj pasakytoji
„ Bažnyčia. Nezaležninkų nietais. Jo kūnas tapo palaidėl užsikirtimo, ar tai dėl tuščiai išeikvotų teisybė apie nezaležninkus są
“D R A U G A S”
bažnyčios to autoriteto ne- dofas Neapolio mieste,
pinigų, kuriuos, neapsižiūrėję, taip gausiai
ryšyje su Šleinio mirtim buvo turi, nes tai pačių žmonių pa
LITHUAN'IAN DAILY FRIEND
aukojo klaidai platinti ir kuriuos dabar vel taip aiški, kad “V-bė” 112 nr.
daras. Jų ‘"kunigai” šventini Daug įvairių stebuklų da
Published Daily, Except Sunday.
tui tikisi atgauti. Daugelis žmonių pradžioje
turėjo pripažinti, kad nezalež mus gauna ne iš popiežių ski rėsi prie Šv. Januariaus kapo.
SUBSCRIPTIONS: One Tear — >6.00. Siz Montbs
pristojo
prię
nezaležninkų
iš
tikros
širdies,
— *>.50. Three Montbs — *2.00. One Montb — 76c.
ninkų “bažnyčios” negali su rtų vyskupų, bet dažniausia Keli iš žymesniųjų buvo se
Europe — One Tear — *7.00. Siz Montbs — *4.00.
klaidingai
manydami,
kad
tai
tikras
katali

1
Copy ■— .OSc.
silaukti visuomenės paramos, iš tų pačių lenkų nezaležnin kantieji J
Advertising ln “DRAUGAS” brings best results.
kų tikėjimas, tik politiškai atsiskyręs nuo
nes jose- nėra reikiamo autori kų. Ir stebėtina, kad dar at 483 metais Neapole pakilo
Advertising rates on applicatlon.
Airių vyskupų ir kai kurie jų vadai įkalbė
teto. Tas laikraštis rašo:
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago
siranda žmonių, kurie tų klai sunki kimbanti vidurių liga
davo žmonėms, kad nezaležninkai tai tikri ka
datikių sueigas vadina “tau (cholera). Žmonės nesustabdaMechaninis žmogus, (roboftalikai, nes, girdi, visos jų apeigos tikrai ka “Iš vienos pusės gal būt tas
nčiai pradėjo mirti. Dvi sesu
tiškomis
bažnyčiomis.
”
Jos
as), kuris gali kalbėti, dainuo
talikiškos. Žmonės urmu stojo į jų eiles, bet yra bloga, bet iš kitos gera,
DIENOS KLAUSIMAI
tės, gimusios iš krikščionių tė
tokiomis
nėra.
ti, švilpauti, "juoktis, su kitu
paskui, pamatę klaidų, užnuodintomis ir kar nes iš tikrųjų mūsų Tautinių
vų, dorai auklėtos ir turinčios
kalbėtis (per pusvalandį), pa
NEZALEŽNINKŲ KLAIDOS
čiomis širdimis visiškai pameta tikėjimų, taip Bažnyčių pasekėjai, dažnai jau
gilų tikėjimų, užsikrėtė taja
sakyti laiką ir dieną, revolve
3,000 AMERIKIEČIŲ
kad galima sakyti, jog nezaležninkystė yra čia save daugiau žinančiais
liga. Vienai tų' mergaičių sa
riu iššauti ir laikraštį skai
St. Žleinio, Lawrence, Mass. nezaležnin- tikros durys į bedievybę. Nezaležninkų vadai apie tikybų ir tikybos reika
LIETUVOJ
pne buvo patarta eiti mels
tyti.
Šį mechaninį žmogų pa
kij “dvasininko”, mirtis daugeliui suklaidin tai žino ir todėl pamėgdžioja Katalikų Baž lus negu kunigai. Tas pasirei
tis prie Šv. Januariaus kapo.
tų lietuvių atidarė akis. Kas tik norėjo, tas nyčios apeigas, kad tik daugiau žmonių įtrau škia, dėl to, kad tautinėje Ka Amerikos Lietuvių Ekono ten jos pasveiksiančios. Ank dirbo jaunas anglų mokslinin
galėjo pamatyti, kad St. Šleinis nebuvo jokiu ktų į tų balų, ir štai dėlko nezaležninkystė talikų bažnyčioje nėra tvarkos minių Informacijų Biuras pra stį rytų abi sesutės skubinosi kas; dirbo per 14 metų ir jam
ir disciplinos. Kiekvienas ku neša, kad jų žiniomis, šiais ine prie Šventojo kapo. Besimel kainavo $18,000.
kunigu, o vienok per kelioliką metų “klebo paremta veidmainiavimu.
nigas daro kaip jam patinka tais į Lietuvų lankėsi nema džiant abi tapo sveikos. Su
navo” neva bažnyčiai, kuri nėra jokia baž
Aišku,
kad
susipratusieji
katalikai
neina
ir jaučiasi už kitų daugiau ži- žiau kaip 3,000 Amerikos lie- grįžusios namo sveikos tuojau įvyksta stebuklų, ypač daug
nyčia, bet atsiskyrėlių nuo Katalikų Bažny
prie
nezaležninkų,
nes
žinodami
esminį
Ka
nųs ir galingesnis. Nesusipra tuvių. B jų Lietuvoj apsigy. pra„e5i! k,imy„amS. Ir kas'tik būna nusidėjėlių atsivertimų;
čios, tikrosios Kristaus Bažnyčios, sueiga.
talikų
Bažnyčios
mokslų,
išsyk
įžiūri
nezalež

time tarp kunigo ir parapijos, venti l.ko apie 1,000 kiti grįžo „„ tik-jimu
Tos įstaigos vadams ne Dievo žodis skelbti
mel8tiSj
jie pradeda daryti atgailą ir
ninkų
sektos
klaidas.
Ir
iš
tiesų,
sveiko
proto
rūpėjo, bet kenkti Katalikų Bažnyčiai ir už
nesusipratimų tirti ir tarpini- atgal. Šiemet Lietuvoj Aineri- tapo išgydytas. Šventojo užta grįžta prie Viešpaties Dievo.
žmogus
protauja
taip:
jeigu
jau
laikytis
ti

nkanti nėra kam, tenka pa kos lietuvių daugiau apsigy rymas padarė tai, ko dakta Daug yra Šv. Bažnyčios prie
kažkų keršyti katalikų kunigams. Tai piktos
kėjimo,
tai
tikrojo,
o
jau
bezdžionininkauti
čiam kunigui vienam su para- veno negu pereitais ir užpe- rai tais laikais neįveikė: To šų, kurie nenorėtų pripažinti
valios žmoniij darbas. Tokia būtis ir tokia
tai
gali
tik
vaikai,
silpnapročiai
ir
tamsūnai.
pijonais kivirčytis ir taikytis, reitais metais.
dvasia vyrauja visose nezaležninkų neva baž
kiu būdu ta baisi liga tapo stebuklų, bet to stebuklo —■
Ir
štai
dėlko
nezaležninkystė
tamsūnų
palai
tačiau tokiais atsitikimais da Apytikriai apskaičiuota, kad sustabdyta ir dėkingi Neapo kraujo atgijimo, kurs tik tų
nyčiose.
•
koma.
žnai taikos negalima pasiekti. kiekvienas atvykęs Lietuvą a- lio gyventojai apsirinko Šv. dienų ir per šv. Mišias įvyks
Apie nezaležninkų klaidas “Darbinin
Mūsų išeivija jau baigia persirgti neza- Bažnyčia, kaip ir kitos visuo- tlankyti Amerikos lietuvis pa Januariij miesto globėju.
kas” taip rašo:
ta, niekas negali nė užginčyti,
“Buvusis Lawrence nezaležninkų “dva ležninkvstės liga. Bet girdėt, kad nezalež- menės įstaigos, turi turėti vir- lieka Lietuvoj apie $1,000, o
Po ilgų metų, kada statė nė kitaip išaiškinti. Kiekvie
siškis” St. Šleinys pasimirė nuo nuodų. Kas ninkų vadai planuoja užnuodyti ta liga visą, šininkus autoritetus, o ne iš- jei apsigyvena, atsiveža nuo bažnyčią ant Šv. Januariaus nas tik gali palenkti savo gal
jam jų davė, kol kas neištirta. Bet prieš mir Uetuvą. Aršiausia, kad tautininkij vyriausy sklaidytus ir vienas prieš ki $3,000 iki $10,000 ir daugiau. kapo, žmonės atrado jo gyvą vų ir sakyti “Tikiu.”
Ten būvęs Kun. J. V. S.
tį jis paliko dokumentų, kuriame pareiškia, bė palankiai žiūri į nezaležninkij pastangas tą užsispyrusius ir viens ki
Iš atsilankiusiij ekskursijo kraują. Nuo to laiko kas met
tam
kenkiančius
kunigus.
ir
laisvamanių
spauda
jau
gamina
dirvą
tai
kad niekad nebuvo tikru kunigu, kad gailisi
mis Lietuvoj amerikiečių šiais Šv. Januariaus kraujas atgipristojęs prie “tautinės” pažmyčios ir nori sektai, kurių, didesniam išpopulerizavįmui, “Visuomenė negali nuošir
VARPOS BE GRŪDŲ
nietkis mažATaūg palikta apie ja, atsinaujina Šv. Januariaus
mirti kataliku. Ir ne tik žodžiais tai pareiš vadina patraukiančiu vardu: “tautinė baž džiai remti to kuris nemoka
$300,000 — $400,000 grynais dienoje per šv. Mišias.
kė, bet ir pasikvietė katalikų kunigų, kurs nyčia.” Kokia bus tų pastangų paseka, sun tinkamai susiorganizuoti ir siani£aif!, neskaitant įvairių (lo Nemaža buvo atsitikimų, BIRŽAI. Kirklių kaimo laujam suteikė visus Katalikų Bažnyčios patar ku kol kas numatyti, bet galima drąsiai sa stematingai ir gražiai tvarky- Tvanų
ir daiktų, kuriuos ame-.^ad kada Vezuvijus pradėjo Jkuose yra iš senų laikų užsinavimus. Tuo būdu Šleinys mirdamas pripa kyti, kad pavojus yra rimtas, nes'Lietuvoj ti savo reikalų.”
rikiečiai atveža savo giminė Neapolį lieti lava (deganti že likę nedideli kapeliai. Apie ka
žino, kad pats buvo klaidoje ir kitus klaidi nestinga apsileidėliij ir tamsūnų, o toks ele Taip, nezaležninkų “kuniga
mė, kuri išeina iš kalno), per pelius vieta pakili ir smėliuo
ms.
no. Tokį pat pareiškimų galėtų padaryti visi mentas pats tinkamiausias nezaležninkams ms” trūksta ir autoriteto ir
Šv. Januariaus užtarymų rnies ta. Kiek kartų ūkininkai ten
Jei
šiais
metais
Lietuvoj
apnezaležninkų “dvasiškiai,” jei jie turėtų pa veistis.
, mokslo. Be to jiems trūksta
tas ir jo gyventojai buvo iš pasėdavo javus, ypač rugius,
kankamai sųžinės ir drąsos pasakyti tiesų.
Amerikiečiai turėtų perspėti Lietuvos ka- geros valios ir nuoširdumo, si^veno apie 1,000 Amerikos gelbėti.
kasmet esti tuščios varpos. Tu
lietuvių,
tai
jie
jei
turėjo
tik
talikns
prieš
naują
jiems
gręsiantį
pavojų.
”
Tačiau
ir
to
negana.
Svarbiau
Taip vadinama nezaležninkų sekta yra
d.1 nnA X • X
.1
- I I)aug !va*rių stebuklų dėjo- ščios varpos būna per 20 met
Aišku, kad nezaležninkai veisiasi tik ten, sįa jiems trūksta tikėjimo. Ne- po $1,000, tai tas sudaro jau|si rfe g¥_ Januariaus relikvi. rų radiuso apie kapelius, to
tikra mūsų išeivijos nelaimė. Nezaležninkystė
yra pastatyta ant klaidos, paremta veidmai kur tamsiausias žmonių elementas gyvena, turėdami autoriteto, geros va $1,000,000 grynais pinigais ar jų. Ypač per šv. Mišias, kada liau varpos ‘pradeda pilnėti ir
niavimu ir palaikoma žmonių tamsumu. Es Jiems įsiveisti padeda visokio plauko bedie lios ir tikėjimo, jie negali tu- ba 10,000,000 litų.
Šventojo kraujas atgija, daug subręsta grūdai. Vietos seni
minė jos klaida yra ta, kad nezaležninkai vybės platintojai. Kad tai tiesa, pafodo tas
žmonės visaip spėlioja; vieni
yra
suprasti.
Pef
tamsių
žmonių
minių
jie
taus Bažnyčios ir pasiduoda suvadžiojimams. mano, kad būk kapeliuose pa
neturi kunigystės, nes jie atsiskyrę nuo kata faktas, kad 'socialistų ir laisvamanių laikraš
savo
tikslo
siekia.
čiai
mielu
noru
skelbia
nezaležninkų
visokį
Juos reikia gelbėti. Bet kaip? Plačiai išvys- laidotiems žmonėms esu per
likų vyskupų, o be vyskupų negali būt tikrų
Palyginus lietuvių katalikų visuomenę, tykime katalikiškąją akcijų, išplatinkime ka mažai vietos ir nori toliau ka
kunigų, nes tik vyskupas gali išventinti ku veikimą. Juk vienas socialistas advokatas
nigus. Neturėdami kunigų, nezaležninkai ne net nezaležninkų “bažnyčių” sąjungą organi nezaležninkų sąjūdis menkas yra dalykai. talikiškųjų spaudą, tada nė nepajusime, -kaip pelius plėsti; kiti aiškina, kad,
turi nė mišių, nė Sakramentų, ir visos jų baž zavo ir apsiėmė būti jos patarėju. Kokiu tiks Bet skaudu yra, kad ir maža mūsų tautiečių pradės nykti tie mūsų tamsieji gaivalai, ne3igal būt, bakterijos sunaikina
| javų žiedus ir t.t.
nytinės apeigos yra tik tuščia paroda. Jų lu bedievybės apaštalai tai daro, visai pigu dalelė paklysta, atsiskiria nuo tikrosios Kris tamsa šviesos bijo.

APŽVALGA

“D R A U G A S”

pasidarė,, kad net akyse pažaliavo:
— Uždegt! — sušukau. — Tuč tuo
jau uždegt!
Karininkas apsigrįžo ir nuėjo prie ka
(Iš žymaus komunisto — atsivertėlio
reivių.
raštų).
Įėjęs į šventorių pasiunčiau kareivį,
kad jis tuč tuojau atvestų knnigą. Ka
1.
reivis sugrįžo ir susirūpinęs pranešė:
—1919 metų pabaigoj, — pasakoja
buvęs komisaras Starovskis, — turėjau
— Kunigas laiko mišias ir su manim
šaVo žinioje pulką kareivių ir man buvo
nekalba...
pavesta pietinėje Rusijos dalyje naikinti
— Nušaut! — įsiutau.
bažnyčias, kunigus, popus, taip pat ir ti
Nebeiškentęs įėjau į bažnyčią. Bet
tik spėjau peržengti per slenkstį, keletas
kinčiuosius. Tuo laiku aš jau buvau su
vyrų mane sulaikė. Dviem revolverio šū
deginęs 11 bažnyčių, sušaudęs 7 kunigus,
24 popus, apie 1,000 tikinčiųjų ir 32 baž
viais nudėjau vienų kaimietį vietoje. Kilo
triukšmas. Žmonės nutraukę maldą pra
nyčias bei cerkves pavertęs visokiais pa
dėjo veržtis iš bažnyčios, lipti viens per
silinksminimo namais ir smuklėm. Už tuos
— Mano manymu, ar ji yra, ar jos
kitų, šankti. Grūsdamies bažnyčion karei
darbus.bolševikų valdžia mane gyrė, sky
nėr... Be to, matot, aš joje priėjau prie
viai bėgančius žmones ėmė daužyti buo
rė man dideles algas ir visokių ordenų.
pirmosios komunijos... Taip pat netoli jos
žėms, brauningais, spardyti kojom.' Net
Pats garsiausias bolševikų budelis Derpalaidota mono motina. Pagailo...
vargonai nutilo. Tik kunigas vienodai me
žinskis kartą visos vyriausybės akyse ma
žiūrėjau j jo akis ir savo ausims ne ldės, tik jis taip pat stovėjo prie alto
ne apkabino ir pabučiavo.
— Dėkui tau. Tik atvirai pasakyk, tikėjau. Mano senas draugas, žmogus, ku riaus, taip pat maldingai žiūrėjo į mišių
ar visuomet įstengsi tokiu būti, ar tau ris taip pat kaip ir aš buvo komunistas, knygų ir iš jo poelgių atrodė, kad bažnykurs varė kunigus prie duobės, dėl kurio ! čioje nieko neįvyko,
ranka nesudrebės?
bedieviškumo aš neturėjau jokios abejo- į
Man pasidarė neapsakomai pikta, ftaNiekados, drauge Deržinski!
2.
nės ir jis prisimena pirmųjų komunijų ir
nkos virpėjo kaip drugio krečiamos. Kaž

Kaip jis pantio Dievą

sius darbus tęsti. Nuėjom 30 kilometrų.
Pamačiau nedidelę bažnyčią. Iš tolo girdė
jos vargonų garsai.
— Stot! — sušukau kareiviams, —
o vyresnįjį karininką pasišaukiau pas sa
ve. i
— Kas čia per šposai ? — piktai jo
paklausiau.
Karininkas nubalo. Jis suprato, kad
aš ant jo pykstu, nes seniau buvau jį
pasiuntęs tą bažnyčią nugriauti, o jis kaž
kodėl to nepadarė.
— Dovanokit, — ištarė karininkas, —
aš maniau, kad tokią špokinyčių galima
palikti...
— Kodėl?

Vienų dieną aš išėjau savo baisiuo-nenori griauti bažnyčios 1 Man taip pikta

kokia jėga stūmė mane prie kunigo ir aš

ŠVENTAS JANUARIUS

ėjau prie jo nieko negalvodamas, ranko
je laikiau stipriai suspaudęs brauningų.
Mane sekė išbalęs karininkas ir 4 karei
viai.
Rankas aukštyn! — sušukau lyg be
protis brauningų į kunigų atstatęs.
Kunigas nė nežvilgterėjo. Jis ramiai
dėstė kieliką, meldės, tik jo akys labiau
sužiflro į Nukryžiuotųjį.
— Rankas aukštyn! — dar smarkiau
sušukau ir nebėsusivaldęs, kita ranka
smarkiai jį pastūmiau.
Bažnyčioje moterys ėmė verkti, kiti,
vyrai grūmoti ir šaukti prie pasipriešini
mo. Mat, ne visa bažnyčia buvo tuščia.
Tokiu neaiškiu momentu, aš visai, kaip
žvėris įsiutau ir paspaudžiau gaidukų.
Pasigirdo šūvis. Kunigas nė žodžio nespė
jęs tarti kruvinas gulėjo prie altoriaus
laiptų ir buvo nebegyvas... Dar mano pro
tas neprasiblaivė, dar aš nespėjau bažnyv, ,.
t
- n • •• *
čios ne akim apmesti, o jau likusieji zmo.
- ,.
.
-i, nes griebe mane j glėbį ir išvilko iš bažnyčios.

*

nės. Kareiviai puolė mane gelbėti, daužė
šautuvais, badė durtuvais įpykusius žmo
nes, bet jiems nesisekė. Įsigandusiomis
akimis as sekiau, kai žmonės nebijodami
nė kulkų, nė šautuvų, puola kareivius. Oniai pamačiau, kad mano karininkas pri
puola prie manęs ir skelia man per gal
vų. Viskas aptemo. Aptemo altorius, baž
nyčia, aptemo visų veidai...
8.

t
Praėjo metai. Mano karininką sušau
dė. Aš vis dar gulėjau ligoninėje, nes ma
no koja nesitaisė.

Man buvo skaudu ir liūdna. Gulėda
mas ligoninėje turėjau progos prisiminti
visą savo gyvenimą, įžvelgti į savo sielą
ir rimtai susirūpinti. Svarbiausia: aš nie
kuomet negalėjau užmiršti kunigo žvilgs
nio, niekuomet negalėjau užmiršti, kad
kunigas, matydamas ir jausdamas mirtį
i ,
,.. .
.. ..
4
J°R nePabiJojo, nepasitraukė nuo maldos,
nuQ pĮCV0

.

— Užmušt!
— Išlaužyt kojas!!

—■ Akis išbadyti!!1
Pakilo didžiausias triukšmas, skerdy-

(Daugiau boa)

Ketvirtadienis, rūgs.

29,

1932

3
iMiiĮ.y
nijas su Juomi per šv. Komu
nijų. Sodalietė rodo ypatingų
meilę Marijai. Sodalietė yra
ištikimoji Kristaus įsteigtai
Bažnyčiai. Ji noriai gelbsti sa
vo dvasios vadui — parapijos
klebonui apaštalavimo darbe.
Ji noriai patarnauja savo pa
rapijos parengimuose. Gražiai,
mergaitės, pradėjote darbų sa
vo naudai ir visų džiaugsmui;
tęskite jį toliau be jokio svy
ravimo, pirmutinio karščio at
slūgimo. Ne pradžia, bet ga
las vainikuoja darbą.
Vyrai: jauni ir seni neatsi
likite nuo gyvenimo. Pasekite
mergaičių pavyzdį. Vardo Jė
zaus draugija — tai jūsų sie
los gyvybės šaltinis. Jokios
naštos, o naudos daug. Visi
skubėkite rašytis į Vardo Jė
zaus draugijų. Nesigailėsite
padaryto žygio.

sidėti prie rengiamojo para praeitų savaitę jau vėl buvo tai šviečia. Vyrai mitinguoja,
pijos naudai bazaro. Visos uo suruoštos tretininkams rekole patylomis tariasi, kad tik lie
liai pasižadėjo paremti para kcijos, kurias vedė Amerikos tus palytų, tai visi, kaip vie
Ilgas laikas, kai serga Ka
pijos bazaro rengėjų darbuo lietuvių tretininkų generolas nas, eitų grybauti. Grybai ne
KUN. MAGNUS KAZĖNAS, redaktorius
tę ir tam tikslui sumetė kele Tėvas Pranciškus iš DuBois, blogas daiktas. Sunkiems lai zimieras Pieta. Kankina jį as2128 Larkins Wav, Pittsburgh, Pa.
kams užėjus ir grybai ne vie thma. ,Vargiai jis kada bega
tu dolerių aukų. Kadangi ki Pa.
Teleplione HEmloek 1490
tų savaitę sueina metinės su Žinoma, mes, braddockiečiai, nų pasotins. Man rodos, ar ne lės dirbti sunkų darbų.
KOSTANTAS J. VAIŠNORAS, generalis agentas
X Išėjo iš proto Juozas Pe
kaktuvės nuo a a. kun. Jono didžiuojamės turėdami tokį reikėtų mums taipgi patylomis
1921 Carson Street, S. S. Pittsburgh, Pa.
Sutkaičio laidotuvių, tat už jo veiklų klebonų, tik gal mes pasitarti apie šiokį-tokį veiki trauskas iš Treveskyn, Pa. Ke
Teleplione Hemlock 2204
sielų kitų savaitę užprašė šv. ne visuomet ir ne visi įverti mų. Dabar, artinanties žiemai, liolika metų atgal ta pati ne
,
name jo pastangas ir pasišve reiktų kų nors pradėti. Gal laimė patiko jo žmonų. Ir da
į X Žiemai neužtenka vien Mišias.
bar ji tebevargsta pamišėlių
| šilumos, reikia šeimynėlei ir
X Rūtos klubas labai spar ntimų mūsų labui. Susipras- mūsų klebonėlis mums kų nors
Kaimynas sugaištų. Mes mielai dirbtu namuose Woodville, Pa.
maisto, todėl seserys raugia čiai rengiasi prie bazaro. Su kiių!
Northsaidė pasauliui la kopūstus, burokus, morkas, ve judimas neišpasakytas. Gali
me.
M.
X Mūsų šauniosios sodaliejai mažai tėra žinoma, o vis- rda obuolių košę ir t.t. Visi tie ma tikėtis gerų sėkmių. Žino
tės, p-lei Juzei Masaičiūtei va
p ten nemažai yra apsigyve- produktai išauginti seserų so
dovaujant, pradėjo mokytis
ma, neatsilieka ir kitos drau
įusių lietuvių. "
giedoti bažnytines giesmes.
duose ir daržuose po rflpestin- gystės. Ekstra pasikalbėjime
X
Zderskiūtė
Ona
iš
New
Northsaidės istorija prasi- ga priežiūra jųjų gerb. kape- visi nutarė, kad bazarų pra
Kalėdoms žada užtraukti net
Castle, Pa., atlankė savo sese Darbai dar nei kiek nepage naujas mišias. Bravo! Dieve,
leda nuo susitvėrimo Į Dan liono, kun. J. Skripkaus.
dėti su lietuviškais ir ameri rį Onų Griškiėne.
rėjo. Bus sunku atėjus žiemai. jums padėk.
jų Žengimo R. K. lietuvių pa
koniškais šokiais spalių 18 d.,
Jau
dabar daug žmonelių ne
X Magdelena Nelson svečia
rapijos sausio mėnesį, 1906 m.
X Trečiadienį mūsų klebo
7 valandų vakare, o baigti gi
turi
kų
valgyti,
o
kas
bus
to

vosi pas savo motinų Elzbietų
’irmuoju jos klebonu-kūrėju
nų, kun. A. Jugutį, atlankė
su “card party” spalių 27 d.
liau...
Rutkauskienę.
Magdalena
ne

)uvo a. a. kun. Ignas Abrogarbingas svečias, kun. Jonas
Nieko dar nesigirdėti, kų daro
senai
ištekėjo
už
Robert
Nel
naitis. Jo rūpesčiu tuojau nuo
Praeitų savaitę pas kun. Ka dėl bazaro mūsų St. Casimir’s
X Rugsėjo 18 d. įvyko S. Vaišnoras iš Pittsburgh, Pa.
jrotestonų nupirkta bažnytėlė zėnų lankėsi J. M. pralotas M. Lyceum Boys. Paprastai, jie son, managerio, arba lietuviš L. R. K. A. 92 kuopos susirin
Parapijonas
Zosė
įr skersai gatvės namas klebo- Krušas, kurs dalyvavo Eucha slaptai rengiasi ir tik su syk kai sakant, užveizdėtojo trijų kimas. Jokių naujų nutarimų
įijai. Kun. I. Abromaičio dar- ristiniame Kongrese, Dubline, pasirodo, kų jie gali. Allright, didžiausių restoranų New Yo nepadaryta. Tik visi sumokė Ilgai minėsime praeitos sa
jštumu, trumpu laiku beveik lankėsi Lietuvoje, Švedijoje ir boys, we are expecting from rk, N. Y. Dabar gyvena New jo mėnesines duokles ir išsi vaitės įvykius: 40 vai. atlai
Yorke.
dsos skolos apmokėta ir jau kituose Europos kraštuose.
dus, mergaičių sodaliečių vie
skirstė.
f
you something extraordinųry.
Per praėjusius trisdešimt
rengėsi prie mokyklos statyšų pasirodymų bažnyčioje, jų
X Dr. Pranciška Keefer (Ki
Taip pat čia buvo sustojęs
Sautsaidės Ciocė
X
Labai
sunkiai
serga
Sta

no, bet jam jau neteko moky ir kun. M. Urbonas iš DuBois,
sutartinį giedojimų “Garbė meti} teko tėmyti Pittsburgh’o
veriūtė), duktė Andriaus ir
sys
Ramanauskas.
Gali
ligo

čių įkurti, nes tapo iškeltas, Pa., važiuodamas iš Braddock,
ir šlovė,” “Tantum ergo,” pa lietuvių biznierių savitarpinį
Magdalenos Kiverių, kelias sa
(Tųsa 4 pusi.)
į jo vietų paskirtas kun. Pau Pa., kur pas kun. Abromaitį
vaites svečiavosi pas tėvus. ninėje Pittsburgh, Pa. Linkė- i mokslininkų jausmingus žod
cštė, kuris, visai neilgai čia tretininkams davė rekolekci
Dr. Keefer, tai vienatinė lietu tina, kad ko veikiausiai pas- Į žius, didžiai paveikusius mūsų
debonavęs, išvažiavo. Jo įpė- jas. Taipgi čia buvo užėjęs Nedidelis miestelis, apie 12 vė dantistė Pittsburgh’o apy veiktų.
protus ir širdis. Valio, “Ma
liniu yra dabartinis kun. A. senas kun. Kazėno prietelis mailių atstu nuo didžiulio Pit linkėj.
X Rugsėjo 18 d. Antanas rijos Vaikelių” draugijos na
Rimkevičius, kuris, maždaug, kun. J. Kopera iš Cecil, Pa. tsburgh’o, garsus plieno dirb X Elena Jonaitienė, pirmiau Jakimavičius važiavo su savo rės, taip gražiai pradėjusios.
įuo 1909 sėkmingai, visų my
X Rugsėjo 21 d. čia mergai tuvėmis. Jame yra gana gra buvus Šv. Juozapo bažnyčios šeimyna vakare pasivažinėti į Džiaugiasi jūsų mamytės, tė
1426 Juniata St.,
limas ir gerbiamas, iki šiai die čių “Marijos Vaikelių” drau žus būrelis apsigyvenusių lie vargonininkė, aplankė savo tė farmas automobiliu ir susidū veliai į jus žiūrėdami. Bažny
N. S. Pittsburgh, Pa.
lai tebeklebonauja. Jo pastan gija turėjo “Card Party” ir tuvių. Nuo pat čia jų apsigy vus, Izidorių ir Mortų Nai rė su kitu automobiliu. Jį už čia jus laimina. Dangus links
Gaminu sveikiausių ir ska
gomis atnaujinta ir išpuošta kitokius žaislus. Daugiausiai venimo, dvasiniai jų reikalai nius.
mušė ant vietos, o šeimininkė minas, matydamas kaip jūs niausių duonų. Reikalaukite
jažnytėlė, su Seserų Pranciš- pasidarbavo draugijos pirm. būdavo aprūpinti iš HomesX Uršulė Takazauskiūtė bu liko sunkiai sužeista. Jo sūnus siekiate tobulybės, susibūru- mano duonos nuo savo krauciečių pagalba užvesta šven Aleksė Pocevičiūtė, jai padėjo tead, Pa., antroje pusėje Mo- vo išvažiavusi aplankyti savo kų tik išvažiavęs mųkytis Į sios po Marijos vėliava. Toli tuvninko.
tadienė mokykla, kurioje vai- Elena Jaškūnaitė, Elena Did- nongahela upės. Bet labai ne drauges Russelton, Pa.
State College į gydytojus. Vos mesniame savo gyvenime nie
cučiai ruošiami prie Pirmos jurgiūtė, M. Kateliūtė ir kitos. patogus* būdavo važinėjimas;
X Kun. Vasiliauskas su tik atvykęs į Kolegijų gavo te kados nepamirškite, kad soda
Komunijos šv. ir mokinami Garbė mūsų mergaičių pirmi ypač žiemų ‘ ‘ street-car ’iais ’ ’ kun. S. Idzik aplankė savo se legramų, kad tėvas užmuštas. lietė turi būti pavyzdinga, su
Įietuvių kalbos.
ninkei, kuri taip gražiai su sa- ne vienam skaudžiai įgriso. minarijos draugų kun. S. De- Didžiausiame nusiminime vai sivaldanti, pamaldi mergaitė. VALGOMŲ DAIKTŲ KRAUTUVĖ.
Čia yra nemažai įvairių bi- vo pagelbininkėmis suruošė to Tad, maž daug, jau nuo 1916 mbinskį, New Kensington, Pa. kinas turėjo grįsti atgal į tė Sodalietė visa širdimi myli
.
#14 CHEATAU ST.,
N. S. PITTSBURGH. PA.
erių; duonkepių, kriaučių, kį linksmų ir smagų vakarėlį. m. įsikūrė savo parapijų, įsi
X Mūsų kleb. kun. E. V. vo laidotuves. Apie šį įvykį Nukryžiuotųjj, pasislėpusį ŠŠ.
Užlaikau pirmos rūšies valgomų
daiktų krautuvę.
rautuvninkų, knygnešių ir t. Mergaitės turėtų didžiuotis tu gijo bažnyčių ir klebonijų. Pi dalyvavo 40 vai. atlaiduose, kitame numeryje plačiau ap Sakramente. Kas mėnuo ji vie, bet visi kaž kodėl apsnūdę, rėdamos tokių darbščių pirmi rmuoju klebonu buvo a. a. Ig Charleroi, Pa., Šv. Cyriliaus rašysiu.
Korespond. A. A.
ažai teprisideda prie katali- ninkę ir jų paremti visuose nas Abromaitis, kurs čia kle bažnyčioje.
škojo veikimo. Šiek tiek vei- darbuose. Gaila, kad iš 99 me- bonavo iki vasaros 1923 m.
X Antanina Jakaitienė ir
lesnis jaunimas, ypač mergai- rgaičių. beveik didesųė dalis Tais metais velionis rezigna- Elzbieta Rutkauskienė apsiės susispietusios po “Mari ne tik kad neprisideda prie vo iš parapijos, pasišventė ko- m<1 dalyvauti Raud. Kryžiaus
os Vaikelių” vėliava. Būtų jokio naudingo ir kilnaus dar lektuoti po visų Amerikų tuo- dr-jos susirinkime, Donorą,
Dienraštis “Draugas” rengia lietuvių imtynes.- “Drau
Čia gyvena nemažas būrelis gas Lithuanian Boxing Contest,” kurios įvyks šv. Agnie
rai, kad jaunimas dabar pri bo, bet nekartų dar trukdo ir syk naujai besikuriančiam Se- Pa., kurį šaukia dėl pašalpos
lietuvių. Turi savo Šv. Pran tės Gymnasium, Chicagoje, 1932 m. spalių mėn. 27-tų die
sidėtų prie “ Pittsburgh o Lie- pajuokia. “Marijos Vaikelių” serų Pranciškiečių vienuoly bedarbiams.
uvių Žinių” — savaitinio lai- mergaitės visos turėtų iš vien nui. Tų darbų jis dirbo iki pa
X Antanas Vasiliauskas, ciškaus parapijų ir klebonų uų. Į šias imtynes gali stoti visi lietuviai iš visų 48 valstybių.
raščio. čia galėtų rasti sau dirbti po ypatinga Panelės Šv. skutinės savo gyvenimo die kun. Vasiliausko tėvas, aplan kun. Eug. Shteigmanų, kuris Aplikacijos blankų rasite
“D R A U G B.”
Regis
labai
gražiai
tvarko
parapijos
aug pavyzdžių ir matytų, Marijos vėliava. Prasta Mari nos.
kė savo sūnų. Jam labai pa
travimo laikas baigsis rugsėjo 30 d. Ispildę blankas, siųs
reikalus
ir
vadovauja
mūsų
aip kitur veikiama, tada ga- jos garbintoja, jei neina Jos
Po a. a. kun. Igno Abromai tiko Donorą. Kai kurie narakite sekančiu adresu: Draugas Lithuanian Boxing Contest,
ėtų ir čia pas mus daugiau pėdomis, meilės takais, kurie čio buvo kun. Tomoliūnas, pijonys jį labai gražiai priė visuose dvasios reikaluose. Jis 2334 So. Oakley Avenue, Chicago, Illinois.
uveikti. Manau, kad “Pitts- veda per Marijų prie Jėzaus. kun. Garmus ir kiti, o nuo mė. Nenorėjo nė išvažiuot iš to dažnai atvyksta į Pittsburgh ’ų
rargho Lietuvių Žinios” neat
Vakarėlyje matėsi daug mū 1927 m. čia sėkmingai klebo dūmuoto (nors dūmų nematy į pagalbų tenykščiams kuni
gams. Už tad ir pittsburghieisakys patarnauti ir patarpi sų biznierių, net iš tolimojo nauja kun. Vincas Abromai ti) miesto.
“DRAUGAS LITHUANIAN BOXING
ninkauti nurodant būdus kata Braddock, Pa.: Naujokas ir tis, buvusio 22 Lietuvių R. K.
X Jonui Viliušiui praėjusį čiai kunigai per mūsų atlai
CONTEST’ APLIKACIJOS BLANKA
likiškojo veikimo, ypač. prie Vitartas.
Mamė Federacijos Kongreso raštini- pavasarį atsitiko didelė nelai- dus skaitlingai dalyvauja ir
Šiuomi pranešu, kad įstoju į “Draugo” organizuo
kurio šv. Tėvas Pijus XI taip
nkas, kuris labai gražiai sugy- mė: sudegė jų namas. Gaisras gražių pamokslų pasako. Rei
jamų “Lithuanian Boxing Contest,” kuris įvyks 1932
uoliai visų katalikiškųjį pa
X Sekmadienį, rugsėjo 25 d. vena su parapijonais ir už tad J padarė daug nuostolių. Bet, ktų ir mums prisidėti prie pa
m. spalių mėn. 27 d., St. Agnės Gymnasium.
saulį ragina. Jaunime, įdarbų, Šv. Rožančiaus moterų drau yra visų mylimas ir gerbia-J ačiū Dievui, dabar pasistatė laikymo “ Pittsburgh’o lietu
Vardas ir pavardė
J..
»es tavyje ateities pamatas.
gija turėjo susirinkimų. Jame mas. Jis nesigaili nė darbo, nė t sau naujų namų ir jame gyve- vių Žinių”.
Adresas.................
Senas Parapijonas dalyvavo ir mūsų Dvasios Va sveikatos; visas atsidavęs žmo na.
Redakcijos pastaba. Labai
O. K. Donom
mums būtų malonu, kad youRedakcijos pastaba. “Pitts- das kun. Kazėnas. Ragino vi nių dvasios reikalams. Nepra
burgho Lietuvių Žinios” no sas nares per spalių mėnesį, leis nei vienos progos, kad kų Šių savaitę Donoroje viskas ngstowniečiai prasidėtų prie
Kiek metų?... . ................. . . . . Kiek sveri?.....................
kurs
yra
pašvęstas
Panelės
nors
nesurengtų.
Kų*
tik
nese

‘
Pittsburgh
’
o
lietuvių
Žinių
’
ramu.
Trys
rūkę
kaminai
be
riai apsiima visiems nortlisai“Draugas Lithuanian Boxing Contest,” 2334 S.
diečiams patarnauti, o ypač Švč. Šventojo Rožančiaus gar- nai, praeitų mėnesį, čia buvo veik jau neberūksta. Dangus platinimo ir gerinimo. Siųski
Oakley Avė., Chicago, III.
jaunimui. Tad, drųsiai siųski lei. Taip pat kvietė visas pri- 40 valandų atlaidai, o, žiūrėk, jau prasigiedrėjo. Saulutė šil- te žinių, straipsnių ir t.t.
te žinias iš savo padangės.

BRIDGEVILLE, PA.

PITTSBURGH’O LIETUVIU ŽINIOS

NORTA SIDE

DONORĄ, PA.

BENTLEYVILLE, PA.

SOUTH SIDE

VIENYBĖ ŽYDI

BRADDOCK, PA.

PIVARUNO

DUON-KEPYKLA

FRANĮC DARIGIS

Lithuanian Boxing Contest

YOUNGSTOWN, OHIO

MT. PROVIDENCE, PA,
MT PROVIDENCE, PA. —
Praeitų savaitę Seserų Pran
liškiečių Vienuolyne, Mt. Providence, lankėsi garbingieji
svečiai: Jo Eks. H. C. 'Boyle,
Pittsburgh’o vyskupas, J. M.
pralotas M. Krušas, grįstus iš
Lietuvos ir gerb. kun. M. Ur
bonas, taipgi grįštųs iš Brad
dock, Pa., į DuBois.
Ateina žiema. Tat ir seserys
rengiasi jų sutikti sekančiai.
Dabar veda šilumų į naujųjų
koplyčių iš to paties pečiaus,
kuris šildo visų vienuolynų. |

BiLL'r'sjintęLĖ

I

Ketvirtadienis, nigs. 29, 1932

P RA U OA S

per atostogas beveik visai atų 20 metų sukaktuvėms pa įksto parduodami tik po 25c.; Į
pie tai pamiršo.
minėti. Į tas iškilmes bus pa-lprie durų bus 35c. Ateikite iri
I‘o šešių mėnesių vienų rytą
kviestos visos Cicerus drau paremkite labdarius, nes pas|
atėjęs pas kun. Martinų kleba
iteracijos susirinkimuose, šv. gijos. Iškilmės bus spalių 30 mus daug yra pavargėlių.
Kunigas Martinas, būdamas1 nas pranešė, kad Švč. Jėnans
Šv. Kazimiero Akad. Kėnio I
Vardo dr-jos tik vienas atsto d., parap. svetainėje, G vai.
VIENYBĖ ŽYDI
seminarijoje, rotai matėsi su širdies stovyla jau atgabenta;
vas buvo susirinkime. Kur dk vak. Bus gružus programas jos turės nepaprastų vakarui
. " ’ 7T.
v
broliais. Kelis mėnesius po pri! kad ją paaukojo ponia l>aven- Ifi FEDERACIJOS 12 SKY 'Ingo kiti du? Žinau, kad tryeikokio dar Cieoro
Na spalių 20 d. Juo minės Šv. Ka
„i..:.. ■ zimiero
• __ o
....... nr
. ±._ jubi• i?
( ęsinys nuo o o pus.) niicijų, kuomet buvo asisten- į puvt ir kad jis liepęs jai ateiti
RIAUS SUSIRINKIMO - ... .
* pamirškit dienos. Kas. __
praleis,
Seserų
25 metų
gyvenimų. Biznieriai nedrą- j tu Švč. Jėzaus Širdies Į»rapi- i ketvirtų valandų apžiūrėti nau
lieju. Visi skyriai yru kviečia
Fed. 12 skyr. sus-mas įvyko Į Nekalto Prasidėjimo dr-ja ni© visų gyvenimų gailėsis.
šiai, lig ko bijodami, lig viens joje, parašė jiems kad anksti,jųją stovylų. Paskui pasakė,
Dievo Motinos dr-ja taip pat mi atsilankyti tų vakarų į šv.|
rūgs. 25 d., parapijos mokyk- j kados nedalyvau.ja Fedcraei
kitam pavydėdami nežinia ko, vasarų turės dviejų savaičių ka«l netikėtai vyskupas jį parengia
banketų, kuris bus 1» Antano parapijos svetainę.
los 8 kambaryje.
įjos susirinkimuose. (Tai blo
šalinosi viens nuo kito, nors atostogas ir prašė padaryti šaukęs atvykti į kokį tai su-1 c ....
Ta; lllwk bai įdomus..
Raportas iš Apskričio išduo|
tuomet
mažai ir buvo. lSiz., planu, kad v»si trys sykiu ga- slrlnkllll, lr prašė kun. Marta .
_
’ .
.
Visų Šv. dr-ja >r-gi turės tas ir priimtas.
pirm. K. Žilvitis.
UriFM taip negali būti; pasr
nierius nesiekė susipažinti su lėtų išvažiuoti. Abu broliai' ną, ar jis negalėtų priiiųti tų
Raportas iš Fed. kongresol
I banketų. Toji dr-ja visados
savo tautos biznierium, bet pi tuoj atsakė, kad linksmai su-( moterį su dukterim, kuomet Valdyk buvo visa. Perskai itais>'kit’ mergaitės). Šv. 1<»................
(Tųsa 5 pusi.)
tyta nutarimai ir priimti. Taip lzunicr° 9 skyriaus — vienas, | pasižymi savo darbais. Visi©
tinka. Jie nutarė kelionę atit jos ateis. Kun. Martinas žadė pat pakaitytas laiškūs išMal1*™^* Kolegijos Rėm. 21 i ms verta remti jos darbuotė,
rko nuo žydelio.
Laikui bėgant, pamažėli ė-1ikti su automobiliu. Nutarė va jo tai padaryti.
rijūnų Kolegijos Rėmėjų, ku Skyriaus, turbūt negyvuoja,'Tal draugijai pnklauso ir niu
žiuoti
į
Denver
ir
ten
linksmai
Joms
atėjus,
kun.
Martinas,
sų gerb. klebonas.
mė rodytis vienybė, dirbant
VfiL YRA SAVO OFISE
...
riame kviečiama* i Rėmėju sci kad savo atstovų neatsiunčia
laikų praleisti.
CICERO
gražiai
pneme
ir
pasakė,
kad
1
.
,
’
„
'
Labdarių 3 kp. daug turi
Bažnyčios ir Tautos darbų. Mū
į susirinkimus. Vargas tam
Kun. Martinas gavo leidimų Į klebonas, turėdamas išvažiuo-;
Spahų 23 d?.
Var. S|
4930 W. 134h St.
sų vertelgų tarpe apsireiškė
Ofiso valandos: I
.tų parapijos salėj. Laiškas pri skyriui, kad negali susitvar- darbo. Pirmas darbas — vio
važiuoti
birž.
1G
dienų.
Kuo,
fį,
pavedė
jų
reikalų
jam
,10-12: 2-4 p. Į
susipratimas, kad tai gražus
kyti.
Narių
yra
septynias
dę
j
šoji
rinkliava,
kuri
bus
spalių
imtas ir atstovai išrinkti: A1'
p., 7-8 vakare]
šimts devyni, bet nežinia dėl'9 d .Visos moterų draugijos
ir naudingas yra obalsis “Sa met jau jis buvo bevelk P*’*- į likti.
PanedSIiais, se-l
sintošęs, štai, gauna telegra-1 Nusivedė jas į skiepų, kame 1 Motiekaitis, Bronislovas
„f
pėdomis ir pėt-l
Jan- ko N susirinkimai neįvyksta, j kviečiamos eiti tų dienų aukų
vas pas savus.*’
nyčiomis
pol
mų, kad vienas iš brolių išsi- ,|jUVo stovyla. Atvynioję jų vipietų gydo Ii-1
nianau, kad jei kuris iš Ma- rinkti. Rinkėjoms tą dieną bus
gonius ofise už]
Rugsėjo 25 d. vakare gavau narino kojų ir dėlto turėsiu, sį stebėjosi jos gražumu. Tuo- kaitis, taip pat paskirta pen
pusę kainos iš,
duodama užkandžiai ir auto
rijūną
kunigu
atsilankytų
pas
pakvietimus ateiti į Lietuvių atidėti savo atostogas dviem jmet po,ūa pasakė kunigui, kati kl dolenai aukl*
pri ežast iv s s u n -1
kių laikų, lte- Į
mus geri). kleboną, tai galėtų mobiliu išvežiotos ir parvežtos.
Piliečių svetainę, kad dalyvau savaitėm.
umatiziuo
gy-1
Peršaukta draugijos. Pasil0.,BU8til|rinti
Būty
j jį aukoja tų stovylų už gautąKitas darbas — tai lapkričio
dymas —■ spe- [
čiau “Surprise Party’j,” ku Bet kuomet antru syk buvo1^ maionę. jį klausė kunigo,
dė, Šv. Antano dr-jos
' naudos kolegijai. Tėveliai Ma-įbJ d. gražus perstatymas- kn
clalumas.
ria ponia N. Grajauskienė pa prisiruošę į kelionę, klebonas i ar jįs neatsimenąs jos sūnų, kė vienas atstovas, Dievo Mo
Ofiso Tel.
rijonai,
nepamirškit
mūsų
sky
i
ris
tik
vienų
sykį
buvo
rodo
i
Cicero 4!)
gerbė savo vyrų Jonų Grajau susirgo ir pasiuntė broliams kuris šeši mėnesiai atgal, rūgs. tinas dr-jos — viena, Visų šv.
Rez. Tel.
mas
Chicagoje.
Tikietai
iš
anCicėno 365F
skų su jo gimtadieniu, o p. telegramų, kad jis negalės va- 20 diebį buvo palaidotas iš vyrų ir moterų dr-jos — trys, riaus ir neapleiskite, nes 79
daug gali padaryti. FePetras Pivaronas savo mote- žinoti. Liepė- vieniems važiu©-! šios bažnyčios. Kun. Martinas Bravo Visų šv. draugijai, tai Į nariai
aera(.1jbs 12 skyrius kviečia |
t
*
AVi?. IVLIU.
ri su jos gimtadieniu Atėjęs • ęį Broliai atsisakė ir kantriai ’ afsakė neatsiinenųs, nes tuo bent draugija! Toji draugijai
jus tai padaryti.
į svetainę net nustebau pama iaukė kitos progos.
laiku buvo išvažiavęs atosto-, jei ką apsiima, tai ir išpildo. Jaunametės sųjungietės, tai
tęs tokį didelį ......
skaičių PittsGalutinai sutarė važiuoti
ru goms.
.
Į Moterų Sųjungos 2-tros kuo bent mergaitės; jos visados1
bųrgh’o ir apylinkės lietuviu gp. 17 J. Kun. Martinas pusę P
jis žuvo autoniobiliaus pos atstovių nebuvo. Toj kuo
būna Federacijos susirinkhffuo j
biznierių. Susirinkę lauke ce-ipo penkių ryto atlaikė šv. Mi- katastrofoje, - pasakė po»ia.ipoj yra kas nors negero, nes
se. Tat mūsų Federacijos sky- !
Dr. Magnus Hirschfėld, gerai žinomas Sexalogijos autorite
lebrantų, kad pareiškus jiems šias ir laukė brolių atvažiuo-j _ Būdamas mažas, jis buvo1 atstovės mažai telanko Fede
tas Ir Direktorius Insųtute for Sexual Science of Berlin, Germa
rilis
visus
ragina
remti
jų
pa
į
savo linkėjimus.
- 1Į gejag vaikutis, bet suėjęs su racijos 12 skyriaus susirinki
ny sutverė
jaut. Broliai pusvalandį
pasirengimus.
Tai
bent
draugija!
'
Svetainė išpuošta Amerikos vėlino. Jie viens kitų kaltino, J blogais draugais tapo blogu ir mus. O jei laikraštyje garsiTITUS-PEARLS
Bravo, jaunametėnis sujungi©
ir Lietuvos vėliavomis. Stalai bet kWL Martinas tiktai nusi-j tolinot.į
gakramentų. Po nas, kad jos tų ir tų padaro, -tėnis j"os virgija senasia/cipagelbėti milijonams žmonių, kurie yra praradę arba pradeda
žydinčiais sezono žolynais. Sve juoke ir sėdo j automobily Is-(katastrofos sakė jis gyvenęs tai bergždžias pasigyrimas. Šv. > ros sęjungįetes. Tai taip rev
prarasti gy vingų fizinę jėgų. 35 m. praktikavimo ir tyrinėjimo
taip pat parodė, kad šitokis silpnėjimas yra priežastis daugelio
čiai patylomis šnekučiuojas. \azia\o,
kitų bėdų: Didi kraujo priespauda, uik te (ėjimas arterija fizinis
.dar pUSvalandį. Mat, pasitai- Rožančiaus dr-jos — du, Šv. ku, jflrvų +Q;
nruvarginuts darbe, galvos svaiginimas, sloginimas, neurasthenija,
Jaukus ir malonus įspūdis. Air taip toliau.
/
Visas’ šitas bėdas galima prašalinti su Titus—Pearls. Dautvykę p Grajauskas ir p-nia
giinia gydymų buvo įvykinta per Dr. Hirschfėld, Berlyno Insti
tute.
Pivaronienė labai nustebo.
L. S. (Valstybės Oficialas: 80 m. vedęs) skundėsi fiziniu nuo
vargiu, svaiginimu ir drebėjimu. Lengvai pailsdavo. Minties ga
Suvalgius skanių vakarienę
lybė nerangi ir silpnai veikianti. Trukumas fizinėj jėgoj per 5
metus. Didi kraujo priespauda. Duotas 2 Titus—Pearls 3 kartus
visi linksmai žaidė. Tame gra
dienoje. 2 savaitės vėliau medikalis raportas buvo šitoks:— Abelnai sveikesnis, daugiau spėkos, svaiginimas sumažintas ir jėga
žianie būrelyje' matėsi įvairių
grųžinama. Gydymas nepaliautas, po 2 sS.vaH5Ių?'L. S. raportų ši
biznierių. Sekantieji dalyvavo
tokį išdavė: nuovargis ir pailsimas dingo, kraujo priespauda su
mažėjo tr 60-tose metuose atgavo fizinę jėgų ir vyriškumų, kurį
J. Grajauskai, P. Pivarona
turėjęs pradžioj gyvenimo.
Pradėk atgauti jaunystę dabar. Šiandien. Po 2 savaičių jausi
K. Stravinskai, S. Stulginskai, tų ir paklausė ar čia nesiran Širdis išpildys Savo prižadų. »»a, kas ten yra; tai vis apsi- H)atysįt, kaip greit būsite virnaujų vyriškumų savyje. Prisiųsk >5.00 (cash registered arba ar
ba money-order) už 2 savaičių gydymų.
J. Puskunigis, Skimas, Narbu da katalikų kunigas.
Kun. Maitinas didžiai nuste leidimas; taip neturėtų būti. jSflnėse. Federacijos 12 skvrius
tas, J. Naujokas, Naujokai — Aš esu kunigas! — tarė bęs paklausė:
{Lietuvos Vyčių 14 kp. atsto i}įnkl jums gera, ne bloga. Kas
Pasisaugok klaidų išpildydamas šį kuponų:
(jaunieji), Zapolskis, Jeznis, kun. Martinas. —- Kas atsiti — Ar šis įvykis atsitiko ru-Į vas tik vienų sykį buvo Fede- Į di,rba> tas uždarbį gauna ;r
THITONIA V»PORT & EXPORT SERVICE CO., DPT. »3M
J. Pakrosnis, S. Sinionavičius, ko?
211 FourtU Avenue, New York CUyT N. Y.
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dienų,
netoli
Omaha?
j
racijos
susirinkime.
Negalima
Gentlemen; Pleaso forvvard to the follovving address............
J. Čubis, A. Marčulaitis, V. Vaikutis pasakė, kad auto gP - Taip, tėveli, — atsakė po suprasti, kas tai kuopai yra, garbės susilaukia.
Ką draugijos veikia?
Zees, K. Vaišnoras, F. Gai mobilius nuvažiavo nuo kelio. nia'. — Ar tai jūs tėveli, su- kad niekados nedalyvauja F©
Boxes Tltus-Pearls, for which I enclose >..........................
Visos dabar užimtos parapi
rėm, p-nia F. Vaišnoras, p-lė Jaiųe buvo du jaunikaičiai. teikėt jam sakarmentus?
—.......... — .............. . ........... jos bazaru; turi savo būdas.
My name is....................................... ............ City................. .. .............................
M. Vaišnoras, p-nia Ziefel, A. Vienas užmuštas ant vietos, o
— Taip, tai aš, — atsakė1 nius pirmuosius penktadienius. j Taip pat turi ir savo darbua
My address is.......................................
State........................ ..
Wentland, Katilius, A. Lelio- kitas bemirštųs prašosi kuni
kun. Martinas ir papasakojo j Kokiu tai stebuklingu būdu Šv. Antano dr-ja turės bank©
nis, Lelionis (jaunieji), B. Ma- govisų atsitikimų'.
įšv?. Jėzaus Širdis išpildo Sa>rčulaitis, Johnson, F. Rodgers,
Prie mirštančiojo buvo gy Išleidęs jas kun. Martinas'vo prizmių. Kiekvienas katap-nia M. Patch, p. Petraitis, dytojas. Pamatęs kunigų jis
nuėjo į skiepų vėl pažiūrėt į likas turėtų tuo susidomėti ir
p. Pauarazas, p. Kinderis, p- sušuko:
gražių stovylų. Jisai manė sau, atsiduoti Švč. Jėzaus Širdžiai,
nia Martinaitienė, p-lė Marti— Ačiū Dievui!
kad tai ši Švč.. Jėzaus Širdies
S...
naitė, p-lė Stulginskas, p-lė Kunigas tuoj suprato* kad
stovyJa yra ženklu dėkingumo,
Stravinskas, p-lė N. Naujokas, gydytojas yra katalikas.
kad aš esu kunigu, ir kad aš
p-lė C. Naujokas, p-lė A. Pa — $is vaikinas negyvens įl- galėjau būti įrankiu išsipildy
krosnis, p-lė A. Sutkaitė, p-nia
Gydomos Nauja Būdu
giau kaip 15 minutų, — pa mui Švč. Jėzaus Širdies pri
-------- įvyks —:, Krape, p. Schultz.
reiškė gydytojas. — Stebiuos, žado tiems, kurie priima šv. Be operacijos, be įšvirkštimų. Be ;
Valio Pittsburgli’o»ir apy kad jis neužsimušė ant vietos, Komunijų per devynis pirmus priversto poilsio. Gydantis galėsi ,
SPALIO (OCTOBER) 27 EK, T 932
dirbti po senovei, nebent jau dabar j
linkės biznieriai! Lai vienybė kaip jo draugas. Jis turi są penktadienius.
priverstas gulėti. Tam vaistas yra I
tarpe jūs žydi!
Raporteris monę ir nuolat prašė kunigo, Iš šito įvykio aiškiai mat© Emeraid Oil. Gydo greit, mažina ti- ,
ST. AGNĖS GYMNASIUM
nlmų lr gėlimų. Nurodymai prie vais
3926 AECHEE AVENUE
ei negelbės aptieklninkas grąžins
minėdamas kelis syk, kad il ma nauda iš pamaldumo prie tų.
pinikus.
MOKSLO MINTIS
. ,
CHICAaO, ILL.
gus metus nebuvęs išpažinties. Švč. Jėzaus ŠiVdies, ypač pri
Kuomet kunigas prisiartino imant Komunijų šv. per dovy- SULIESĖJO 10-6U SVARŲ
Nieks negali pasemti van
Kontestininkai bus iš Wisconsin, Illinois, Micbigan, Indiana, 0PER SAVAITE
prie mirštančiojo, jis, linksmu
bio, Pepnsylvania ir kitų valstybių.
,
dens su trumpa virve iš gilaus veidu, tarė:
M ra. Betty Luedere iš Dayton ra
šo:
Aš
vartoju
Kruschen
suliesėjimui
šulinio.
Patrick (Packey) McFarland, kadaise buvęs lengvo svorio (light— per vieną savaitę aš suliesėjau
Aš žinojau, kad jūs ateidešimčia, svarų, todėl nerandu žodžių
įveigbt) championas remia “Draugo” Litliuanian Bosing Kontestą
Kuomet vaikai ramiai užsi
Išgirti tų vaistą.
šit.
Right Irom the firat touch. antiseptic,
ir pasižadėjo pribūti kontesto vakare ir suteikti savo pagalbą.
Kad suliesėti lengvai, saugiai Ir
laiko, jie yra padarę kokių
healing Žemo tekee - the itening
neavojingal
imk
pusę
Kruschen
pusę
misery out oi moeųuito bites, raahes,
Kunigas išklausė jo išpažin
šelmystę arba serga.
Registravimo laikas baigsis Rugsėjo 30 d.
arbatinio šaukštuko su karštu van
and many other skin aiBictions. Try
deniu
prieš
pusryčius.
Tai
saugus
tualso for itehing, peeling toes.
Tas yra galingas, kurs mo ties ir aprūpino Sakramentais. it
Prašoma iki tam laikui visų užsiregistruoti, kad būtų galima po
das pašalinti nedailių išvaizdų.
Bathera and other outdoor folka
Butelis, kurio užtenka keturioms
Iki
paskutinio
momento
jis
thank
cooling
Žemo
(br
relief
from
to
padalinti
teamus pagal valstijas kaip reikia.
ka save pergalėti.
savaitėms,
visai
pigiai
teatseina.
suaburn. Douae it on ivy-poisoning.
laikė rankoje kryžių ir links Plmplee and dandruff fade whensafe, Gauk aptlekoj. Jei nuo pirmo bute
antiaeptio Žemo is applied. lt inTas kurs nupuolė žemiau pu mai šypsojosi.
lio nenullesėst, tai gausi pinigus atLAIMĖTOJAMS BUS DUODAMA ATSIŽYMEJIMO DOVANOS.
stantly easea razor-emart. Ataraya
lti nebegali.
have Žemo nearby whererer you go. i Bet tlurėk, kad butų Kruschen
Išpildę aplikacijos blanką pasiųskite:
Kun. Martinas liepė gvdy
Aaydruggiat. Mc, 60c, >1.M.
i druska •— pamėgdžiojimų yra daug
I
lr
tui
1
saugotis.
Geriau nudėvėti, negu supe tojui parašyt jo giminėms lai
lėti.
DRAUGAS LITHUANIAN BOXING CONTEST
škų ir pranešti, kad mirda
oSnno-tgenO-gų-gH
-riQ-o3ei><Jn
M
(nas vaikinas turėjo kunigų.
'’oaątsnnna-rad )ua w/tn«sff
r
2334 South Oakley Avenue
Skaitykite ir platinkite Atvažiavo anibulansas ir aSuagęaisd *f saf ensfOAed eų
, f
CHICAGO, ILL.
,
,
supus* SH|U|eag 'opsa •upng
dienraštį “Draugę” ir Imi nelaimingus nuvežė į na
Visi išsiskirstė. Kun. Ma
remkite visus tuos pro mus.
rtinas su broliais važiavo to
UXW BO0VUO
fesionalus ir biznierius^ bau, karts nuo karto prisimi
kurie garsinasi jame.
ndami apie baisų įvykį. Bet

ŠVC. mus ŠIRDIES
PRIŽADAS

PITTSBURGH’O
ŽINIOS

LIETUVIAI AMERIKOJE
CICERO, ILL.

DR. J. SHINGLMAN
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Ketvirtadienis, rūgs. 29, 1932

s

jpės. Patraukė ir Juozuku iš- pripildyti svetainę. Komisija
traukė į redaktorius “tautiš ir klebonas visus kviečia.
kos” Bruklyno gazietos, iš ku Mūsų gerb. klebonas vis mus
I Office I’hono
Res. and Office
Tel. Canal 6764
rios dabar, kaip jis sakos, U- ragina genis darbus dirbti ir TeL Cicero 6756
"Ražo prof. Kampininkas.ĮProspect 102 8
2359 Ho. Leavltt St.
Canal 0706
VOžNŪS APDŪMOJIMAI msių “sportui”. Laimė dar, nited Press korespondentai i- organizuotai veikti. Jis •nori,
ma
žinias
savo
laikraščiams.
kad išvengta perkūnijos, kuri
GYDYTOJAS, chirurgas
kad mes būtume susipratę žmo
DENTISTAS
X—SPINDULIAI
Waukegane yra tokia skil būt tvoras išlaužius, steidžių
nes. Federacijos 12 skyrius a- 1446 S. 49th CT., CICERO
PHYSICIAN AND SURGEON
PRAŠAU
NESIJUOKTI
Ofisas:
2130 W. 22nd St.
ios išdirbinio fabrike, kuli lie nukėlus, batelius sudaužius ir
2403
W. 63rd St., Cliicago
čluoja klebonui už patarimų Vai.: 10-.-3 ryto: 2-6 Ir 7-9 vakare
Valandos: nuo 2 Iki 8 vai. vakaro
OFFICE HOURS:
tuviškiems balšavikams yra ti vieniems padarius laimingųjų
ir taip pat sveikina gerb. kle
Rez.:
3051
W. 43rd St.
2 to 4 and 7 to 9 P. M.
(P.rie Archer Avė. netoli Kedzie)
kra smertis ba darbai joj šla kelionę į šaltųjų, o kitiems lie — Šaputi, kam tu gerdamas bonų su varduvių diena (rūgs. Phone Boulevard 7042
Sunday by Appointment
Vai.: nuo 9 Iki 11 vai. ryto
jų ii visokios keinikališkos rū pus net smerčiui į akis pažiū naminę užsimerki!
30d.). Sveikiname dvasios va
Tel. LAFAYETTE 3057
gštys neapsakomai kenkia da rėti. Lietuviškas radijušas vi — Daktaras uždraudė man dų ir linkime pasisekimo jo
Ofisas Tel. Grovehlll 0617
DENTISTAS V
žiūrėti j alkoholį. |
Rea <787 8. Artesian Avė.
___
rbininkų sveikatai. Sako, kad sų tų utrotkų nepaskelbė.
darbuose ir visame veikime.
TeL Grovehlll 0617 GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
4645 So. Ashland Avė.
užvedus balšavikiškų parėdkų,
Gerb. mūsų dvasios vade, pri
4729 WEST 12th PLACE
Arti 47th Street
Džimis:
—
Na,
ir
šilta
šiantoje fabrikėje skaros būtų iš ri,yveno dėdukas ir bobutė, /
Vai.: 7 Iki 9 v. ▼. Išskiriant Seredoa
imk mūsų sveikinimus ir lin
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ir Pėtnyčios, kuriomis dienomis Jis
dirbamos sausai ir su perfu- Jie pagimdė Juozuku. Juozu die. Net prakaitas muša.
Tel. Canal 6122
kėjimus.
1438 West Marųuette Road
bua
VaL: t-l ir 7-9 P. M- ket. 9«1S AM.
2924 W. WASHINGTON BLVD.
mais. Ir visose kitose fabri- ko ilgos ausys, galvos vietoje Mftikis: — Ištikrųjų šilta.
Nedėlioj susitarus
Kitos vai. ant Waahlngton Blvd.
Išlaidų
tų
dienų
buvo
sekan

kėse, kur tik vartojama kemi- — ropė. Traukia dėdukas Juo Tie 50 dol., kų vakar man da
4:80 — 0:30 kasdien
DENTISTAS
čiai:
“
apnikai
”
$13.00,
MariTelefonai: Kedzie 2450 — 2461, arba
TEL.
LAFAYETTE
7650
vei,
kišeniuj
sutirpo
ir
dabar
kalai, jie būtų pakeisti kvė zuku už ausų, patraukti ne
Cicero 662. Res. teL Cicero 2888
2201 West 22nd Street
.jonų Kolegijos Rėmėjų seimui
gali. Pasišaukė bobutę. Bobu Vėl turėsi paskolinti.
pinėtais perfumais.
(Kampas Leavltt, 8t.) ’
$5.00. Viso išmokėta $18.00. ĮTeL Lafayette 6711
Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
tė už dėduko, dėdukas už ro
Gydytojas ir Chirurgas
Nuo 1 Iki g vakare
eigų
nebuvo.
Radijo jau, rods, toks spra- pės. Traukia, ištraukti negali. — Joe, jau daugiau dešimts
Seredoj pagal sutarti
4140 Archer Avė.
metų,
kai
mudu
pažįstami,
Daugiau
reikalų
nesirandaPasišaukė
bobutė
tetulę.
Te

vedlyvas daiktas, ale, žiūrėk,
Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare VaL: 1 iki 5 po pietų. 7 iki 9 vak.
Boulevard 7589
ir jis kai kada kų nors užtyli. tūlė už bobutės, bobutė už dfr- Gftl paskolinsi man šimtų do- nt, pirm. sus-mų baigė 3 vai.
Office: 4459 S. California Avė.
Rez. Hemlock 7691
Res. 2136 W. 24th St.
Sus-me dalyvavo 23 atsto
Priklodui, praeitų subatų va dūko, dėdukas už ropės. Trau lerių? — sako Tonis.
Nedėlioja pagal sutarti
TEL. CANAL 0402
Jokiu
būdu
negaliu,
—
vai iš 13 draugijų.
kare pro vakarinę Čikagos da kia, ištraukti negali. Tetulė
Tel. Canal 0257
Res. Prospect 6G59
Ofiso: Tel. Victory 6893
DENTISTAS
lį, pro vienų lietuviškų pikni pasišaukė kimių. Kūma už te- j atsako Joe.
Valio Fed. 12 skyriui.
Rez.: Tel. Drexel 9191
4712 So. Ashland Avenue
kų daržų praėjo didelė audra, tūlės, tetulė už bobutės, bo — Kodėl ? ?
*
A. Valaičius, rašt.
Jei
neatsiliepia
Saukite Central 7404
Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakare
kuri pakenkė visokiam pata butė už dėduko, dėdukas už — Dėl to, kad dešimtį metų
Gydytojas ir Chirurgas
tave pažįstu.
1821 SOUTH HALSTED STREET
ropės. Traukia, ištraukti ne
X—ItAY
Tel. Cicero 12 60
Tel. CICERO 294
»
Residencija 6600 So. Artesian Avė. Rusas Gydytojas ir Chirurgas
SYREWICZE gali. Tetulė pasišaukė Širv ydų. Jaunavedžiai eina gatve. Pa
Valandos: 11 ryto Iki 4 po pietų
Specialistas odos ligų ir
Sirvydas už kūmos, kūma už keliui guli akihuo.
LIETUVIS DENTISTAS
GRABORIUS
6 iki 8:30 vakare
IŠ KARALIENES ANGELŲ
Vai.; kasdien nuo 10 v. ryto iki 9
Laidotuvėms pilnas patarnavimas
veneriškų ligų
tetulės, tetulė už bobutės, bo — Atsargiai, mano širdele,
valandai vakare
galimas už $3 5.00
PARAPIJOS
Nedėlioinis ir Seredomis susitarus
KOPLYČIA DYKAI
Ofisas 3102 So. Halsted St.
4847 W. 14tb St. Cicero, 111.
1344 b. 50th Avė., Cicero, ln butė už dėduko, dėdukas už ro- matai akmuo/ — sako vyras.
Kampas 31st Street
Po metų eina ta pačia vie
Katekizacijos ir lietuvių ka
Vai.:
10
—
11 v. ryto, 2—4. 7—9 v. r.
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
'
GRABORIAI:
Nedėllomls
ir šventadieniais 10—12
ta.
X
—
Spinduliai
lbos mokykla šįmet veiks. Pir Di*. C.K. Kliauga
Ofisas 2201 West 22nd Street
— Ar jau nematai, kur ei mos pamokos ir įsirašymas
DENTIST AS
cor. So. Leavitt St. TeL Canal 6122
Utarnlnksls.
Ketvergais
ir
Suhatomis
LACHAVICH ni; žiūrėk po kojų, — šaltai bus rugsėjo 29 dienų, 5 valau-1 2420 W. Mamnette Rd. arti Wt-stern Rezidencija: 6628 S. Richmond Avė.
Avė.
l’lione Hemlock 7«a»
burzgia vyras.
dų po pietų. Pamokos visada | Panedėliais,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Telephone Republic 7868
Seredomis ir Pėtnyčiomls
IR SŪNUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS
imi So. Halsted Stfeet
Valandos: 1—8 ir 7—8 vaL vak.
— Po penkių metų:
bus laikomos ketvirtadieniais
CHICAGOJE
4142 ARCHER AVENUE
Nedėlioj: 10—12 ryto.
LIETUVIS GRABORlUS
—
Kur-gi
žengi,
akla
višta,
Laidotuvėms pa5—
7
v.
vakare
ir
šeštadieniais
Tel. Virginia 0036
Tel. Republic 2266
tarnauju
geriausia Patarnauju laidotuvėse kuoplglausla.
žiūrėk,
akmuo,
—
suniurzgė
Reikale
meldžiu
ataifiauktl,
o
tUAtto
2
—
4
vai.
po
pietų.
U- pigiau nėgu kiti
darbu busite užganėdinti,
todėl, kad priklau
vyras.
TM. Rooeevelt 1515 arba tBlt
sau prie grabų lšMoterų ir Vaikų ligų
•4
dirbystėa
9814 W. 23rd PL, Chioago
Klierikas A. Petrauskas 1SDENTISTAS
OFISAS
Specialistė
/ Gydytojas ir Chirurgas
Vyksta į seminarijų tęsti moks
668 Weat lt BtfMt
2403 W. 63rd STREET
4145
ARCHER
AVĖ.
Telef. Canal 4174 1439 8. 49 Cottrt, Cicero, HL
3243 So. Halsted Street
lus rūgs. 25. d. Šįmet vysku
SKYRIUS: liti B.
TEL. ČIOBRO IM7
Ofiso Tet LAFAYETTE 7887
Phone
Hemlock
2061
Halsted Street Tel.
Office Tel. Victory 7188
pijos seminarijoje esama pen
Vlotory 4188.
Ofiso vai. kiekvieną, dieną nuo 9 Iki
Res. Tel. Hemlock 2615
ki lietuviai,
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi
Telefonas Yards 1138
nuo 4 iki S vaL vakare Utarnlnkals
DENTISTAS
TeL Grovehlll 1595
ir Ketvertais,
Phone Boulevard 4139
GAS EXTRACTION
Moterų Sąjungos kuopa tai Valandos:
Res. Tel. Hyde Park 3395
9-9.
Nedėliomią 9-12
pgi išnešė rezoliucijų prieš ne
8&S8 SO. WESTERN AVĖ.
Graboriua ir Balsamuotojas
GYDYTOJAS IR CHIKURČIAS
leidimų katalikų universiteto
GHABOMUB
VaL: 9-11 ryto 2-4 ir 7-8 vak.
Turiu automnbilias visokiems
PRANEŠI
M
AS
(Tųra iš 4 pusi.)
Lietuvoje. Jas seks kitos drau
Seredomis po pietų ir Nedėldiehials
gydytojas ir chirurgas
Musų pa tarnam
tik susitarus
OFISAS
reikalams.
Kaina
prieinama.
visuomet sąžiningas Ir
gijos
parapijoje.
N.
N.
buvo ilgas, bet įdomus. Priim
2422 W. MARUUETTE ROAD
4645
S.
ASHLAND
AVĖ
nebrangus, nee neturi
•»
3319 AUBURN AVENUE tas rankų plojimu.
me Išlaidų ailalkymnt
DENTISTAS
Ofiso valandos; nuo 2 Iki 4 Ir nuo
skyrių.
ęhiftftorrn TU.
Rea Phone
15 Europos Ir vėl pradėjo S iki 8 vai. vak. Nedėllomls pagal
Dabar-skyrius savo darbuo Vargonininkams, gies Sugryžo
praktiką senoje vietoje.
Englewood 6641
sutartį
Office Phone
mininkams ir dainų
Vai.: nuo 10 iki 12 ryte;
Nauja, graži ko*
Ofiso Tel.: Boulevard 7820
tę žada dvigubai padidinti,
Went«orth 2000
Wentworth
8000
2 iki 6 po piet;
Namų Tel.: Prospect 1930
MĖGĖJAMS
7 Iki 9 vakare.
ply&a dykai.
spės kongresas gražiai pavyko.
Sekmadieniais ' ir Ketvirtadieniais
8385 S. HALSTED ST.
Tel. Lafayette 1016
12
skyrius
ačiuoja
Pittsburglio
8307 Aatam Amu
gkaboriub m laidotuvių
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Tel.
Boulevard
9199
Pranešame,
kad
“
Draugo
”
žmonėms už gražų kongreso
6558 S. HALSTED STREET
knygyne galima gauti “GiesAKIŲ •YDYTOJAIi
1660 WEST 46th STREET surengimų, ypatingai jų dvaVai.: 2-4 ir 7-0 vai. vakare
Gydytojas ir Chirurgas
ios vadams, kurie taip skait> bažnyčių chorams
Kampas 4ttk Ir Paulina Bta.
1800 WEST 47tb STREET
Tel. Boulevard 1211-8411
lingai kongrese dalyvavo.' Vis mokykloms ir Šiaip jau gies
LIETUVIS GRABORlUS
mininkams.
Tekstų
sutaisė
A
Didelė graži koplyčia dykai
Nuitudimo
valandoje
kreipkitės kas gražiai pavyko, be vaidų
PHONE GROVEHILL 0027
4919 SO. MICHIGAN AVENUE
718 WE8T 18th STREET prie manęs, patarnausiu simpatiš
Valandos: 2-4; 7-9 P. M.
Jakštas, gaidas pagamino J.
Tel. Kcnwood 0107
ir
be
triukšmo.
Ypatingai
akai,, mandagiai, gerai Ir pigiau negu
Trečiadieniais ir sekmad. susitarus
Valandos:
Tel. Roosevelt 7532
Naujalis.
Kaina
50c.
kitur. Koplyčia dėl Mrmenų dykai. čiū kun. M. Kazėnui.
'
Nuo 9 iki 11 valandai ryte.
Nuo 6 Iki 8 valatdai vakare
Taipgi turime komp. J. ŽiFederacijos 12 skyrius Veiks
apart šventadienio ir ketvirtadienio
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Cicerus politikoj. Bus sutver 1 levičiaus, “Jaunas Darbinin
6859 SO. WESTERN AVĖ.
Ofiso Tel. Victory 2687
Chicago, III.
tas klubas, kuris dirbs politi kas”. Trumpi dainavimo pa
Of. Ir Rez. TeL Hemlock 2374
LIETUVIS AKIŲ
šnekesiai ir 100 dainų, prad
kos darbų.
SPECIALISTAS
Buvo atsilankęs B. Jankau žios mokyklai sudarė Laisvas Palengvins Aklų {tempimą, kuris
3133 S. HALSTED STREET
skas ir J. Karpus. Jie suteikė menininkas J. Žilevičius ir D. ssti priežastim galvos skaudėjimo,
Gydytojas ir Chirurgas
ivalgimo, aklų aptemmlo, nervuotuV
I
v
Antras ofisas Ir residencija
LIETU
žinių apie politikų. Komisija An<lrinSis, tos kny£°s kaina mo, skaudamą akių karšų. Nuimu 4631 SO. ASHLAND AVĖ.
6504
SO. ARTESIAN AVĖ.
Mtaractua
Atitaisau
trumpą
regyste
jau išrinkta ir Federaciin
Federacija pa visai nedidele, tik $2.00.
ir tolimą regystę.
Tel. Yards 0994
Ofiso vai.: nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
GRABORIŲ ĮSTAIGA
Prirengiu teisingai akinius visuose
vak. Antro Of. vai.: nuo 3-6 po
dės tam klubui savo darbų va Pasiskubinkite su užsakymu, itsltiklniuose,
•gsamlnavkna* daro Rezidencijos Tel. Plaza 3200 piet. U tarti, ir Subat. nuo 1-6 vak.
EUDEIKIS Ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
mas su elektra, parodančią mažlauryti. Mūsų gerb. klebonas aiš nes jų nedaug beliko.
flventadieuiais pagal sutarimą.
uas klaidas.
tomis kainomis už unkštos rūšies palaidojimų. Mes
VALANDOS:
kino,
kad
mums,
lietuviams,
apvotate atyoa atkreipiama moky
nieko neroknojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
Nuo 10 Iki 12 dieną
“DRAUGAS” PUB. 00.,
siąs vaikutiiams.
Tel. Wentworth 3000
senrfi reikėjo turėti tokį klu
Nuo 2 Iki I po pietų
no į mūsų įstaigų ii bile kokios miesto dalies.
Valandos nuo 10 ryto iki I vaka
2334
So.
Oftkley
Avė.,
Nuo
7
iki
0
vakare
re. Nedėllomls pagal sutartL
Rez. Tel. Stewart 8191
bų.
"Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į Jūsų
Nedel. nuo 10 iki 10 dieną
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUK
Cliicago,
Iii.
nainug ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti
PA LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU,
Kitas naujas sumanymas bu
daugelių atsitikimų akys atitaisomos
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų
vo — paminėjimas spalių 9 d.
be akinių. Dabar kainos perpiu plpatarnavimų iums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
KLAIDĄ ATITAISANT*
bdvO. Musų kainos piGydytojas ir Chirurgas
Nutarta ko iškilmingiausiai tų
rint į tai, ar jūs kų pirkaite, ar ne.
Perkėlė savo ofisą po nuittėrtu
. A. JUOZAPO STOŠKAUS
6558
S. įlALSTED STREET
dienų paminėti. Toji diena bus
4712 S. ASHLAND AVĖ.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborlus, kuris
PAGARSINIME:
4729
80.
ASHLAND
AVĖ.
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu
spalių 12 d. Iš ryto bus šv.
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare.
Tel. Boulevard 7589
SPECLJAUSTAS
patarnautoju. Dykai Keturios ModemiŠkoe Koplyčios
Mišios, o vakare, po rožan
Dšlovų, Moterų ir Vyrų Ligų
Paliko dideliame nuliūdime
Tel. Kemlook 0700
Dėl Šermenų. Palaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
čiaus, bus programas svetai
Rea Tel. Prospect tilt
▼ąl.:
ryto
nuo
10
—
12
nuo
2
—
4
po
Tel.
Yards
1829
sitės kur kitur.
seserį Stanislovų Rimantienę;
pietų: 7—0:80 vai. vakaro.
nėje. Išgirsime kalbų apie Lie
Nedėllomls 10 iki 12
2 brolius, Ignacų ir Konstan
tuvų. Programų priruoš šv.
Telefonas
Midway 2880
tų; 3 švogerius: Mikutį, Rupš- LIETUVIS AKIŲ SPCIALISTA8
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Kazimiero seserys, kurioms*
Ofisas 6161 South Kedzie
laukį ir Gutauskų.
HEMLOCK 0181
skyrius iš anksto ačiuoja. Vi
Rea <406 So. California Ava
Kūnas pašarvotas 0522 So.
Vai.: 1-4. 7*0 e. v. Itokirtant Kete.
sos aukos, ir visas to vakaro
Rockwell Street.
JŪSŲ GRABORIUS
pelnas, bus skiriamas labdaOfiso Ir Res. Tel. Boulevard 3918
t
DldyRlfl O finas
( Naryaiickas)
Ofisas Ir Akintų Dirbtuvė
rių 3 kuopai, kad sušelptų pa
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
756 WEST 35th STREET
4605-07 South Hermitagc Avenue
2419 Weflt Marąuette Road
vargėlius ateinančių žiemų. Vi
Kampu Ralsted R t.
Visi Telefonai.- YARDS 1741 ir 1743
VALANDOS:
756 W. 35th SI’H KET
si kviečiami. Įžanga bus vel
VAlanfloi: nuo 10—4; nuo fl—S
9 iki 12 ryto, 7 iki 9 vakare
Ofise veli nuo 1-8. nuo lilO-8;S|
tui. Nepamils kitę spalių 12 d.
Utarn. IT Kėtv, vak. pagal »utajtį

D A K T ARAI:

Prašau Į Mano Kampelį

DR. ATKOČIŪNAS

DR. A. RAČIUS

DR. G. Z. YEZELIS

DR. J. J. KOWARSKAS

DR. S. A. DOWIAT

DR. J- J. SIMONAITIS

DR. G. I. BLOŽĮS

DR. F. G. WINSKUNAS

DR. A. J, JAVOIŠ

DR. A. P. KAZLAUSKAS

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. A. A. ROTH

BBOOKLYN, N. Y.

DR.GUSSEN

DR. S. BIEZIS

DR. T. DUNDULIS

J. F. RADŽIUS

i

DR. K. DRANGELIS

LIETUVIAI
AMERIKOJE

A. MASALSKIS

STANLEY P. MAŽEIKA

DR. SUZANA A. ŠLAKIS

DR. P. M. ŽILVITIS

GR. JŪSEPH KELLA

CICERO, ILL

DR. M. T. STRIKOL’IS

DR.A.L.YDŠKA

DR. G. KASPUTIS

L J. ZOLP

DR. A. R. McGRADIE .

DR. F. J. LOWNIK

S. M. SKUDAS

DR. VAITUSH, OPT.

A. L. DAVIDONIS, M. D.

DR. J. W. KADZEWICK

Seniausia

w—i i • t •
Eudeikis

DR. MAURIGE KAHN _

DR. J. P. POŠKA

DR. CHARLES SEGAL

DR. H. BARTON c

DR. 6. SERNER

DR. B. ARON

DR. V. S. NARES

DR. A. j. BERTASH f

GAMINTO
"DRAUGE”

Nedėllomls;

tuo

10

Iki

12.

Ketvirtadienis, nigs. 29, 1932
sta dvasiškus, religinius pa
siskaitymus. Karštai visus ra
giname įsigyti knygų vardu

jas priėmė. Per ištisų mėnesį DIEVIŠKASIS IŠGANY
ponai Kravetz’ai paneles ve
TOJAS
žiojo po visas įspūdingas vie Tai yra didokas veikalas,
|
turįs 476 puslapių. Pagal vo
Užsibaigus visiems vasaros tas.
išvažiavimams, prasideda se P-lė Jadvyga jau darbuojas kiškų, originalų lietuviams tų
zonas įvairių salėse pramogų. savo vaistinėj, Bridgeport Pha veikalų prirengė tėvas jėzui
Vienų gražiausių šio rudens rmacy, ir su savo kostume- tas B. Andruška.
vakarų rengia Moterų Sujun riais ir draugais dalinasi pui Yra tai platus aprašymas
gadynės prieš pat Išganyto
gtu Cliicagos apskritis. Spalių kiais kelionės įspūdžiais.
jui ateisiant ir paskui viso
23 d., šv. Antano parapijos
Košt.
Kristaus gyvenimo ir mokslo
salėj, Cicero, ruošiama apskri
ties koncertas. Koncertas įdo DR. J. RADZEVIČIUS NE išdėstymas. Tas viskas išdėta
įdomiai, gražioje, aiškioje, vi
mus ir nepaprastas bus tuoKADZELIAUSKAS
siems suprantamoje kalboje.
mi, kad jame dalyvaus Ame
Įsigykite tų knygų, jų. skai
rikos lietuvių išeivijoj pagarVakar po įdėto dr. J. Kadsėję artistai pp. M. J. Čižaus- zewick atvaizdo buvo klaidin tysite nuo pradžios iki galo su
kai, kurie net ir-svetimtaučių gai parašyta jo pavardė. Vie dideliu pasigrožėjimu ir dva
tarpe daug kartų yra pasižy toje Kadzelevičiaus turi būti siška nauda, skaitysite jų daug
mėję, kaipo geriausi daininin Radzevičius. Šis naujas lietu sykiij ir vis didėjančiu pasi
kai. P-nia Čižauskienė — mū vis gydytojas, kaip jau prane tenkinimu. Kaina $2.00. Kreisų, lietuvių, Qali Ourci. Tat šta, atidarė ofisų po antrašu ptis:
UŽPUOLIMAS ANT
tik džiaugtis reikia, kad Chi- 6859 S. Westem Avė.
“DRAUGAS” PUB. CO.
SABINO MOTERŲ
cagos sų'jungietės sumanė duo2334 So. Oakley Avė.
"Gamta savo Žalumoj” — kaip
ti progos visiems pasigerėti,
Chicago, III.
atvaizduota Saul Tepper'io .. .
įkvėptas pasakos apie romėnų
išgirsti šiuos, geriausius, mū
kareivių žiaurų užėmimą Sa
sų dainininkus.
ŽUVO DĖS ULAINES
bino kaimelio vieninteliu tiksMARQUETTE PARK. —
lu
išsigabenti kaimelio mo
UPĖJE
Koncerto bilietai visiems
teris (290 metais prieš Kris
Draugija
Šv.
Teresės
visuomet
prieinami, iš anksto juos per
taus gimimą).
kant visai pigūs. Kiek tenka nenuilstančiai darbuojas para Nedėlios rytų susirinko bū
iš sųjungiečių išgirsti, žmonės pijos ir draugijos naudai, taip rys lietuvių važiuoti žuvauti.
juos noriai perka; ir kur ne pat šelpia vargšus.
Juozas Stoškus pirmas metė
pirks, juk tai retenybė sulau Šv. Teresės vardinėse, spa meškerių į upę. Bet kaip ant
kti tokio koncerto.
Lazdona lių 2 d. dr-ja eis prie šv. Ko nelaimės meškerė išsprūdo jam
munijos “ in corpore”. Visos iš rankų. Norėdamas pagauti
narės malonėkite susirinkti į meškerę, įbrido per giliai ir
AMERIKOS LIETUVIŲ
svetainę 7:45 vai. ryto, kad sutiko mirti. Juozas Stoškus
DAKTARŲ DRAUGIJOS
‘.‘SVEIKATOS SAVAITĖ” tvarkoj sueitume į bažnyčių.. I per ilgus metus buvo dekora
Pirmadienį, spalių 3 d., 7:30 torius ir maliorius. Jaunas, 39
puikus tabakas, jį tinkamai pa
Jo nėra Luckies
sendinus,
išnokinus, perleidžiamas
Amerikos Lietuvių Daktarų vai. vakare įvyks mėnesinis lnetų amžiaus turėjo sutikti
... lengviausiame cigarete
per
pagerinamų
Lucky Strike valy
draugija jau 20 m. kai gyvuo susirinkimas. Visos narės ma be laiko mirtį. Paliko 2 bro
kokį kada nors rūkėte
mo procesų, kuris žinomas kaip —
ja. Šiais metais draugijai su lonėkite atsilankyti į susirin lius, seserį ir 3 švogerius.
“It’s toasted”. Štai kodėl kiekvieno
ES perkame puikiausių, patį
kanka jubiliejus, kuris bus y- kimų ir atsivesti naujų narių,
Laidotuvėms patarnavo gramiesto, miestelio ir sodybos gyven
puikiausių tabakų visame pasau
patingu būdu pažymėtas, ren nes prasidėjo vajus. Narės, ku borius J. J. Bagdonas.
lyje, bet tas dar neišaiškina kodėl tojas sako, kad Luckies yra tokie
lengvi eigaretai.
giant “Sveikatos savaitę”, rios įrašys daugiausiai narių,
žmonės visur skaito Lucky Strike
lengviausiu cigaretu. Dalykas tame,
kuri tęsis keturias dienas: spa gaus dovanų. Tat visos stoki VĖL MOONEY’O KLAU
kad mes niekuomet neužmirštame
me
į
darbų,
kad
išaugintume
lių 4 prasidės ir spalių 7 d.
SIMAS
teisybės, jog “Gamta savo Žalumoj
baigsis. Pirmų, vakarų paskai draugijų, ir pastatytume jų
Retai Švelni ir Lengva“ - todėl šis
To* pofc*Iis lengvų Luckies
tos bus visiems bendrai; spa ant stiprių pamatų, kad būtų
PORTLAND, Ore., rūgs. 29.
lių 5 d. vien moterims, spalių didžiausia moterų draugija.
— Policijai pasidavė P. M.
"Jei imogus parašytu geresne knygų, pasakytų geresni pamokslų, ae padarytų labilesnius siųstus pelėms
Narė
6 d. vien vyrams; spalių 7 d.
gaudyti negu jo kaimynas, o pasistatytų namus miško tankmėje, vistiek pasaulis iki jo durų pramins takų."
Callicotte, 32 m. amž. Jis iš
RALPH WALDO EMERSON
vėl bendrai vyrams ir mote
pažino, kad 1916 m. mieste San
Ar lis pareiškimas neganėtinai paaiškina kodėl pasaulis užgiria ir priima Lucky Strike?
rims. Prelekcijos tęsis nuo AR IEŠKAI GEROS Prancisco nežinomas vyras
6:30 iki 10 vai. kas vakaras.
jam davė 5 dol. ir prašė nu
KNYGOS?
Be prelekcijų, parodos, pamo
nešti valizų į nurodytų, vietų. ĮSAKĖ STATYTI 3 KARO veik neturi konkurencijos. Pra
Democratic
kų bus ir krutamieji paveiks
i . .
Kad šiais laikais Ameri Jis nunešė ir pastatė valizų
LAIVUS
Wm. J. Kareiva
ėjusį
rudenį
iš
Lietuvos
atga

lai kas vakaras skirtingi.
Headquarters
Savininkas
kos lietuviai mažiau knygų ties šaligatviu. Netrukus atė
D8I geriausios rųAles
bentų pasėlių linai buvo išsta
Dr. G. I. Bložis,
jo
paradas.
Valiza
sprogo.
10
skaito, tai visiems aišku. Bet
ir patarnavimo, lau
WASHINGTON, nigs. 28.
Lithuanian
Raštininkas
kit.
tyti
Courtrai
linų
parodoj
ir
'
asmenų
žuvo
ir
42sužeista.
kad dar yra žmonių, tebetu
— Prezidentas Hoover’is įsa
GREEN VALLEY
nepaprastai ten gerai išrėkia- j
PRODUCTS
Division
rinčių troškimų kų nors gero
Už tai teismas apkaltino ir kė karo laivyno departamen
Olsells šviežių kiauli
GRĮŽO IS KALIFORNIJOS
nių, sviesto Ir sūrių.
pasiskaityti, tai taipgi žinoma. įkalėti nubaudė Tomų Mooney tui tuojau imtis statyti tris mavo Lietuvos sėmenų vardų.
4644 SO. PAULINA STREET
134 N. La Šalie St.
Tol. Boulevard 1389
Knygų mylėtojai neretai j *r
d- Callicotte sako, karo laivus (destrojerius). Šis
VARGONININKAS
BRIDGEPORT. — P-lės Ja
laivų statymas prieš vienerius leftkau vietos. Viso 20 m. Amerikoj
dvyga ir Sofija Leščauskaitės, turi vargo iki užtinka tikrai kad nubaustieji yra nekalti,
Chicago
iAvargronavęs. Turiu liudymus nuo k«metus
buvo
sustabdytas.
rb. klebonų. Apsiimu Ir zakristijono
Phone Rooaevelt 2072
sau
patinkamų
knygų.
To

per ištisų mėnesį, saulėtos Ka
darbų atlikti.
CARBONDALE,
III.,
rūgs.
STANLEY FABIAN, Savininkas
J. SOKEI.IS,
lifornijos kaitintos, jau grižo kiems čia norime nurodyti
namo. Jos viešėjo pas ponus vienų knygų, kuria niekas ne- 28. — Illinois’o demokratų pa LIETUVOS SĖMENYS BEL- 119* Antram St., Brl<lgewat<*r, Mass.
(John Rnrdzlunae Borden)
GIJOJ NETURI KON
Krovetz, kurie ko gražiausiai apsivils, ypač tie, kurie mėg- rtijos kandidatas į guberna
Parsiduoda Storas: Cigarų,
ADVOKATAS
Coal, Wood, Expressing and
torius teisėjas Horner čia kal
KURENCIJOS
saldainių, Ice-creamo ir moks 105 W. Adams St., Rm. 1642
Moving
lui reikalingų dalykų. 3 kamb.
bėdamas pareiškė, kad jei jis
Telephone Randolph 1727
2146 So. Hoyne Avenue
Pigiai už
bus išrinktas gubernatorium,
Konsuliarinės tarnybos In renda prieinama.
22nd St. 6 iki 9 vak.
•
Chicago, 111.
Rooaevelt 1090
tada valstybės įstaigose bus formacija užsienio prekybai
TeL Cicero 4976 ’
Tel. Repub. 9100 NAUJA GASOLENO STOTIS
i naudojamos tik šios valstybės Lietuvos sėmenys Belgijoj la
kasyklų anglys.
bai aukštai vertinanti ir beVartoja Sinclair Produktus
VISŲ LAUKIAMAS KON
CERTAS

PRANEŠIMAI

—ir žalias tabakas
neturi vietos • cigaretuose

M

It’s toasted”

JOHN B. BORDEN

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ
AGENTŪRA
■

A. A. SLAKIS

i

Parduoda VISŲ LINIJŲ ir VISŲ LAIVŲ laivakortes į Lietuvą ir visus pasaulio
kraštus.
Išrūpina visus reikalingus kelionei raštus.
Dabar dar patogus yra laikas aplankyti
Lietuvę.
Laivakorčių ir su kelione surištų doku
mentu reikalais kreipkitės i

WEST SIDE EXPRESS CO.

HIGHWAY

ADVOKATAS

A.

OLSZEWSHIS

Kuris per 25 metus (1892—1*18) sėkmingai vedė privatini bankų
vardn OLK7.EW8KI BANK Ir lcl<|r» laikraAtJ “Lietuva.”

DABAR ATIDARĖ NAUJĄ BANKINĮ OFISĄ
3251 S. Halsted St. priešais užsidariusį Universal Banką
KURIAME DABAR LIETUVIAI GALI:
ISslmainyti savo čekius ant pinigų.
Apmokėti geso, elektros, vandens ir kitas bitas,
<
Pirkti money orderius persiuntimui pinigų.
Daryti visokius no tartai lūs dokumentus,
InAluruotl nuo ugnies namui, furnlčius, automobilius, langus ir t.t.
Pirkti pirmuosius morglčius, municipalinius Ir U. vaidilos bondsus
Vaidilos bdndsal neAa 4 ir 5 proc. Ir yra Ituoal nuo taksų. Tai
kam laikyti palte pinigus ui 2
proc. kada vaidila ui lluos
bondsus moka 4 Ir S proc. Ir ui Aituos bondsus gali gauti savo
pinigus atgal kada tik nori.
Kurie pirkote morglčius ulsldariusluose bankuose, tat apslilurėklte
ar turite visus reikalingus dokumentua Jei nėsate tikri, tai atslneAklte morgičf pas Olssewskl, o Jis patikrins. Ir ui patikri
nimą nieko Jums nerokuos.

8.

U

3251 S. Halsted St. priešais Universal Banką
VALANDOS: Nuo 11 ryto iki B vakar®. Subatofnls Ik! I vakaro
N. C. Krukonls yra Olssewskto asistentu Ir vedėju InMuranoe
Departamento.

SERVICE STATI0N
7001 S. WESTERN AVENUE
REAL ĖST ATE
S. E. corner
tr Ketvertais
Prisirašykite į mūsų Spulką-į Vakarais: UtanUnkals
Tel. Hemlock 1017
— I Iki I vai.
Texų informacija suteikiama 414* Archer Are. Tel. Lafayette 7117 Pranas Dargelis, savininkas
Miesto Ofisas 77 W. Waahlnyton 8L
Room 00B
TeL Dearborn 7*99
pietų
|
I Valandos: * ryto Iki 4 po

Dykai

Namų Tel. Hyds Park MII

2608 West 47th St

R. ANDRELIUNAS

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS
B2 B. 107 ST. prie MTCHIGAN AVB.

Užlaikome naujausios ma
Tel. Pullman S950—4277
dos žiedus, laikrodžius, radios, 4100 8. WOOD ST.—Ketverto
Tel. Lafayette liti
taipgi elektrikinius laikro
džius, movie cameras, projec- i t«S N T A OAT Tir VP-h.r.1
torius dėl judomų paveikslų Tel. Boulevard 8912.
, rodymo. Kainos labai nupiginį
tos.
j
ADVOKATAS
2650 W. 63rd St., Chicago, HL <
756 W. 35th Street
t
Tel. Hemlack 8380
j
Netoli Halsted Str.

CHARLES P. KAL

vak.

Jei manai pirkti automobili, ateik
pas mus pirmiau, nes mes ullalkome
vienų ii geriausių ruAlų automobi
lius — STUDKBAKER,
kurie yra
paffarsčję savo stiprumu Ir gražumu.
Taipgi mes turime pilnų pasirinki
mų vartotų karų labai prieinamų tr
nebranrla kaina

MIDLAND MOTOR SALES
4499 AROflTBR AVBJNUB
lAfayette 712#

Telephona

