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Vokietijos vyriausybe nesiskaito su respublikos konstitucija
KATALIKIŲMOTERŲ TARYBOS 

BANKIETAS CHICAGOJE
BUVUSIEJI DIDIEJI SOVIETU RUSIJOS 

KOMISARAIKALEJIME
JAPONAMS ĮSAKYTA APSAUGOTI 

AMERIKONUS MANDŽIŪRIJOJ

VOKIETIJOS VYRIAUSY
BĖ IR KONSTITUCIJA

BUVUSIEJI KOMISARAI 
KALĖJIME

LEIPCIGAS, Vokietija, spa 
lių 13. — Vyriausias Vokie
tijos teismas sprendžia klau
simą, ar Vokietijos centro vy
riausybė turi teisę skelbti sa
vo diktatūras atskirose val
stybėse. Šiame atsitikime ei
nasi apie Prūsiją, kur kanc
leris von Papen’as įvedė sa
vo diktatūrą. Šiuo < svarbiu 
klausimu daug suinteresuota 
ir Bavarija.

Teisme vcn Paptn’o minis- 
terių kabineto atstovas (ginė
jas) buvo klausiamas, ar cen
tro vyriausybė turi teisę įsi
veržti į pavienių valstybių 
vidaus reikalus? Atstovai į šį 
klausimą nieko neatsakė.

Iš to padaryta išvada, kad 
yon Papen’o vyriausybė nesi
skaito su respublikos konsti
tucija. Taip yra nusistatęs ir 
pats prezidentas Hindenbur- 
g’as. Bus įdomus teismo nuo
sprendis.

RYGA, spal. 12. — Paša
linti iš komunistų partijos bu
vusieji galingi sovietų Rusijos 
komisarai Zinoviov ir Kame- 
nev yra uždaryti Liubiankos 
kalėjime Maskvoje. Kas su 
jais bus daroma, tai priklau
sys nuo diktatoriaus Stalino.• vJie norėjo iš partijos pašalin
ti Staliną, bet šis pasirodė už 
juos galingesnis.

Zinoviov ir Kamenev pripa- 
ižinti išdavikais ir juos laukia 
atitinkama bausmė. Maskvos 
laikraščiai rašo, kad jie slap
ta veikė prieš Staliną ir jų tą 
veikimą susekė čekos agentai.

NORI KINIJAI GRĄŽINTI 
MONARCHIJĄ

SIAURINS PARTIJŲ 
TEISES

BERLYNAS, spal. 13. — 
Vokietijos kancleris von Pa
pen’as turi planus, kuriais no
rima susiaurinti politinėms pa 
rtijoms teises. Norima, kad ne 
partijos vyriausybei, bet vy
riausybė partijoms įsakymus 
davinėtų.

ČANGČUN, Mandžiūrija, 
spal. 12. — Jaunas šio krašto 
valdovas Pu Yi sakosi, kad jį 
aplanko gausingi kinai atsto
vai, kurie reikalauja Kinijoj 
atstatyti monarchiją. Kol kas, 
sakosi jis, neturi jokių planų 
monarchijos atstatymui. Apie 
tai jis rimtai pagalvos, su sa
vo šalininkais pasitars.

UŽ ŽYDŲ TEISES

NELEIDO SUSIRINKIMO

BERLYNAS, spal. 13. — 
Policija vakar neleido čia fa
šistams turėti politinio susiri
nkimo.

DEGINA JAPONŲ 
PREKES

ŠANCHAJUS, spal. 13. — 
Foočov’e anądien nužudytas 
vienas kinas pirklys, kurs pa
rdavinėjo japonų prekes. O 
vakar ten pat kiti pirkliai vi-

Jo Ekscelencija Chicagos vyskupas pagel- 
bininkas Sheil, kurs vakar dalyvavo vyskupi
jos Moterų Katalikių Tarybos bankiete, Pal- 
mer House. Vyskupas Sheil yra šios Moterų 
Tarybos įkūrėjas, dvasios vadas ir globėjas.

BUS KALBAMA IŠ VATI
KANO RADIJO STOTIES

VATIKANAS, spal. 12. — 
Iš Vatikano radijo stoties spa
lių mėn. 22 d. bus kalbama 
įvairiomis kalbomis apie Mi
sijų Sekmadienį ir misijas. Mi 
sijų Sekmadienis šiemet bus 
spalių mėn. 23 d. Pirmiausia 
iš stoties kalbės Tikėjimo Pla
tinimo draugijos sekretorius 
ark. Salotti. O spalių mėn. 26 
d. tos prakalbos per radijų 
bus pakartotos.

LABAI RETOS MAIŠYTOS 
MOTERYSTĖS

ROMA, spal. 12. — Paskel- 
BUDAPESTAS, spal. 12. —Įbta’ kad Italijoj yra labai re- 

Naujas Vengrijos premjeras ^as mftišytų moterysčių atsi
jų] ius Goemboes paskelbė, tlkimas’ Štai P^siais me

tais visam krašte 99.95 nuoš.

premjeras 
paskelbė, 

kad jam valdant kraštą žydų 
teisės bus apsaugotos. katalikų vyrų susituokė su ka

talikėmis.
HERRIOT’AS LONDONE

l

LONDONAS, spal. 13. — 
Čia atvyko Prancūzijos prem
jeras Herriot’as. Jis atsiyežė 
naują valstybių nusiginklavi
mo planą. Apie tai tarsis su 
premjeru MacDonald’u.

KAINOS DIDINIMUI 
SUDEGINO PERLUS

TOKIJO, spal. 12. — Per-

PADIDINS MUITUS

KOPENIIAGENAS, Danija, 
spal. 12. — Dartijos vyriausy
bė planuoja padidinti muitus 

sas japonų prekes sugabeno j Amerikos gaminiams, 
krūvon ir sudegino.

VERA CRUZ VALSTYBĖJE 
RIAUŠĖS

BEDARBIŲ RIAUŠĖS 
BELFASTE

SUĖMĖ 600 STREIKI
NINKŲ

CHICAGOJE
GAL PIENAS BUS PA

PIGINTAS

Chicagos srity, kaip pasi- Vakar’ Kolumbo dienų, Chi- Dalyvavo ir Jo Eksc. vys- 
rodo, yra tiek daug pieno, kad lcagos arkivyskupijos Katali- kūpąs pagelbininkas Shed,-
jo papiginimas yra neišven
giamas, kaip čia, taip daugely 
aplinkinių miestų.

Sakoma, pieno kompanijos 
negali laikytis šiandieninės 
pienui kainos, nes kitaip jos 
gali netekti pieno ėmėjų. Tai 
dėl to, kad vis didesnis pieno 
pirklių skaičius pasireiškia. 0 
šie pieną pigiau parduoda.

AREŠTUOTA DU ĮTA
RIAMI

Trijų aukštų apartamentų 
namuose, 3118 Douglas bulv.,

TAYLGRVLLLE, III.,1 spal. 
13. — Daugiau kaip 600 strei
kuojančiųjų angliakasių susi
rinko čia į vieną salę minėti 
Virden’o (III.) angliakasių 
skerdynių 34 metų sukaktu
ves. Buvo baimės, kad iš to 
minėjimo gali kilti riaušės. 
Šerifas tuo reikalu pasitarė 
su kariuomenės vyresniuoju.

Neužilgo 180 kareivių įžy
giavo salėn. Visus susirinku
sius suvarė į trečiąjį namų 
aukštų ir tenai po vieną iš
klausinėjo. Ypač teirautasi a- 
pie streikininkų pilietybę, ko 
jie atvykę į šį miestą. Nepi- 
liečiai sulaikyti, o kitiems į- 
sakyta* tuojau apleisti miestą.

Paskiau kareiviai turėjo iš 
sklaidyti susirinkusias gatvėje 
vyrų ir moterų minias.

M0KESČIAI NEBUS 
MAŽINAMI

MEXlCO CITY, spal. 13. 
— Jalapoj, Vera Cruz valsty
bėje, gyventojai sukėlė riau-

BELFASTAS, žiemių Airi 
ja, spal. 12. — čia įvyko di
delės bedarbių riaušės. Apie 
10,000 bedarbių kone visą pa
rą kovojo su 2,500 policijos.šes prieš vyriausybę dėl kata

likų persekiojimų., Vienas as- Daug sužeistų. Daugiau kaip
muo nužudytas. 30 riaušininkų areštuota.

kių Moterų Taryba (Council kurs yra šios moterų organi- 
of Catholic Women) Palmer zacijos įkūrėju ir vyriausiuoju 

! House turėjo antrąjį rudeninį dvasios vadu.
bankietą. į Bankieto metu patirta, kad

Garbės svečiu buvo Jo Emi- ši katalikių moterų organiza- 
nencija Kardinolas Mundelein, cija stebėtinai auga, plečiasi
Chicagos Arkivyskupas. ir stiprėja.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

KRATOS PAS PLEČKAI- 
TĮNINKU S

Kriminalinė policija Leipa
lingy pas Antaną Paulėką, pa

28 ŠAULIAI APDOVANOTI 
VYT. DIDŽIOJO ME

DALIAIS

Už darbus Vytauto Didžio
jo iškilmėse 1930 metais Res
publikos Prezidentas apdova
nojo 28 šaulius Vytauto Di

džiojo ordino medaliais: 8
. . . • • , i, šaulius apdovanojo II laipsniono tuose namuose, bet gaisro1 gamzavimą buvo pasmerktas • .

---------------- " - • kalėti iki gyvos galvos. Ta- ^daliu ir 20 sauk, - XIX lai-
Z-iau 1930 m. išleistas. Paulė- psnl° me a lu*

gesinant gaisrą sužeista 3 gai- dariusi kratą, rado užtaisytą 
srininkai ir du pašaliniai as- Į revolverį, šovinių ir '654 pleč- 
menys. Šiedu paimta į ligoni- kaitininkų atsišaukimus. Pau
nę ir areštuota. Jiedu negyve-

metu ten buvo. Gaisro kilimo 
priežastis neaiški. Policija a 
bu areštuotus įtaria.

4 SUIMTI

Penki automobiliu važiąvę 
vyrai geležinkelio patiltėje, 35 
gat. ir Normai avė., smogė į 
konkretinį stulpą. Užmuštas 
L. Pločinski, 48 m. amž. Kiti 
keturi jo lavoną išmetė ir nu
važiavo. -Neužilgo policija ra
do pamestą sudaužytą auto
mobilį ties Morgan ir 32 gat. 
Iš “laisnių” sužinota automo
bilio savininkas ir visi keturi 
areštuota.

REIKALAUJA PAŠALINTI 
ŠEŠIS VIRŠININKUS

lėkas už sukilimo Alytuje or-

kas suimtas. Tą pačią dieną 
policija padarė kratą ir pas 
Paulėko kaimynus Valkšno
ms. Užkluptas kluone Jonas 
Vaikšnoras pradėjo į policiją 
šaudyti ir, pasinaudodamas na 
kties tamsa, pabėgo.

KUR BUS ANTRASAI 
CUKRAUS FABRIKAS

ŠIAULIAI. Antrasis cuk
raus fabrikas bus statomas 
Šiauliuose netoli geležinkelio 
stoties. Žemės ūkio ministeri
ja šią vietą rado tinkama ne 
tik susisiekimo patogumo at
žvilgiu, bet parenkant atsi
žvelgta ir į tai, kad Šiaulių 
apskrity daugiausia augina
ma cukrinių runkelių ( ir cu- 
kringumo nuošimtis daug di-

IŠKASENOS GARDINE

“Gaz. Warsz.” rašo, kad re
montuojant dabartinę įgulos 
bažnyčią, kadais Vytauto sta
tytą, Gardine, atrasta keletas 
brangių istoriškų liekanų. Y- 
patingai brangūs rasti keli 
gotikos motyvai. Prezbiteriu- 
me atrastas buvęs užmūrytas 
akmeninis gotikos stiliaus la
ngas. Toki pat langai atras
ti užmūryti ir šoninėse navose;

Dabar eina tolimesni isto
riškų retenybių ieškojimai to
je bažnyčioje.

ĮSAKĖ SAUGOTI AME
RIKONUS

NEW YORK, spal. 12. — 
Kongreso atstovas La Gpar-

lų kultūros “karalius” Miki-!dia !>ar('iSkia’ kad <>«»
moto mieste Kobo suvertė į mts metų federaliai mokesčiai
krosnį 720,000 perlų, kad tuo ’ebus #amaž‘nti’ po-
būdu padidinti 30 nuoš. per
lams kainą. Perlą naikinimas 
įvykdytas 20 pirklių akyvaiz- 
doj. Po to įvykio kaina per
lams tuojau pakilo.

litinių partijų atvirkščių kal
bų ir pažadų.

Buvusis aldermonas A. F.
Albert parašė laišką Cook’o 
apskrities prokurorui. Reika- Į dėsnis), kaip kitur, 
lauja, kad jis imtųsi procedū
ros tikslu pašalinti iš užima
mų vietų majorą Cermak’ą, a- 
pskrities iždininką McDo- 
nough, du aldermonus ir du 

legislatūros narius. Jie visi 
šeši figūruoja J. Insull’io “fa- 
vorizuočių” sąrašuose. ,

NEBAIKŠTŪS BRIEDŽIAI

CGOLIDGE KALBĖJO UŽ 
HOOVER’Į

LOS ANGELES’E 
KARŠČIAI

LOS ANOE1LES, Cal., spa
lių 12. — Vakar čia ir pietų 
Kalifornijos daly siautė nepa
prasti karščiai. Kai kur buvoNEW YORK, spal. 12. —

Vakar Madiaon Square Oar-1<Jaugia" 90 laip"ni') SiIllm08 
den’e respublikonai turėjo ma

REIKALAUJAMA NEMO
KĖTI PENSIJOS

“Utility Consumers and In- 
vestors League of Illinois” rei 
kalauja, kad trys viešosios 
naudos kompanijos Chicagoje 
nutrauktų pensijos mokėjimų 
8. Insull’iui, kurs šaukiamas 
į Chicagą nenori grįžti.

Jūros miškų urėdijos Skriau 
džių miško kvartale Nr. 237 
šiomis dienomis pasirodė kele
tą briedžių. Briedžiai visiškai 
nebijo žmonių ir leidžiasi pri
eiti žmones per 20 žingsnių. 
Atsirado mėgėjų — fotografų, 
kurie turėjo malonumo nufo
tografuoti gražų miško žvėrį. 
Miškų administracija ir sar
gyba briedžius globoja ir sau
go, kad žmonės jų nevaikytų 
ir nebaugintų.

MUKDENAS, Mandžiūrija, 
spal. 13. — Japonų kariuome
nės vadovybė, kuri vykdo ka
mpaniją prieš kinus sukilėlius 
ir plėšikus, įsakė savo karei
viams, kad šios kampanijos 
metu visi Mandžiflrijoj gyve
nantieji amerikonai būtų ap
saugoti.

PIKTADARYBIŲ ŠALTINIS 
— PROHIBICIJA

BUS SUŠAUKTAS PRAN
CŪZIJOS PARLAMENTAS

PARYŽIUS, spal. 12. _

sinį politinį susirinkimą. Sva
rbiausias kalbėtojas buvo bu
vusis prezidentas Coolidge.
Jis ragino piliečius stovėti už į Premjeras Herriot’as paslcel- 
prezidento Hoover’io kandida- bė, kad spalių mėn. 25 dienon 
turą. Kritikavo demokratų 'bus sušauktas sesijon Prancū- 
partijos kandidatą. ląijos parlamentas.

PADĖTAS KERTINIS 
AKMUO

Vakar Grant parke iškilmi
ngai padėtas kertinis akmuo 
K. Kolumbo paminklui, kurį 
statys Kolumbo Vyčių organi
zacija.

KINO FILMOSE TIK LIE
TUVIŠKI PARAŠAI

Nuo spalių mėn. 1 d. kinų 
filmose įvesti parašai tik lie
tuviški. . Kino filmų cenzūra 
kinų savininkams pranešė, ra
štu, kad parašai kitomis kal
bomis būtų išimti.

AVASHINGTON, spal. 12. 
— Atidarytas ‘American Bar’* 
sąjungos 55-asis metinis suva
žiavimas. Prisirengiant prie 
atidarymo vakar suvykę ad
vokatai svarstė piktadarybių 
plitimo priežastį. Rado, kad 
prie to žymiai prisideda pro-

hibicija. Be to, prohibicija 
kraštą dar apsunkina nereika
lingas mokesčių našta.

ORO STOVIS

CHICAGO IR APYLIN
KĖS. — Šiandien iš dalies de
besuota; kiek šilčiau.
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DIENOS KLAUSIMAI
KALBOS APIE VIENYBĘ

Brooklyno liberalų laikraštis “V-bė” 117 
nr. įdėjo J. Liūto (Liutkausko) atvaizdo kli
šę ir padėjo tokį parašų: “Jonas W. Liūtas 
spalių 7 d., 10 vai. ryto, Harrison, N. J. ar
kivyskupo Geniočio įšventintas į Katalikų 
Bažnyčios Amerikoje dvasiškius.”

Jei “V-bė” šių žinių būt įdėjus juokų 
skyriun, tai būt suprantamas daiktas. Ji ten 
tiktų. Bet, deja, dedama ne kaipo juokas, bet 
su tam tikru įsitikinimu ir tikslu. J. Liūtas, 
kiek žinoma, yra buvęs graborius, kai kurį 
laikų dirbęs United States laivų raštinėj 
Kaune, yra vedęs ir turi dukterį ir sūnų; 
yra liberalų žymus šulas, buvęs sandariečių 
centro pirmininkas.

Geniotis, kuris save vadina arkivyskupu, 
anais metais buvo užvedęs bylų prieš dienraš
tį “Draugų” ir jos nelaimėjo. Jis nėra Ka
talikų Bažnyčios kunigas, bet vadinamųjų 
nezaležninkų pryčeris.

Kiekvienai tautai reikalinga vienybė. Ji 
reikalinga ir lietuviams. Lietuviams gal la- I 
biau ji reikalingesnė, negu kitoms tautoms, , 
nes mūsų sulyginamai nedaug tėra ir be to 
daug visokių priešų turime, kurie viskų iš 
mūsų nori paglemžti: ir kalbų, ir papročius, 
i.' laisvę, ii visų kraštų.

sietuvos žmonės norėtų vienybėje gyve- 
...i. ule ių reikalų senai jaučia. Tačiau prie 
uuoartinių gyvenimo sųiygų vienybė neįma
noma. Prie tos reikalingos vienybės neprilei
džia tautininkų partija, kuri ne tik kad ne
besiskaito su kitomis politinėmis partijomis, 
bet imasi persekioti katalikų kultūrines ir 
religinės organizacijas, varžo veikimo ir spau
dos laisvę. Natūralu, kad partija prieš par
tijų novo ja, bet nesveikas yra reiškinys, ka
da viena kuri partija uzurpuoja visos tau
tos teises ir pradeda vesti kovų net prieš 
Bažnyčių.

Kan. F. Kemėšis, kuris Amerikoj gyven
damas visada rėmė Lietuvos krikščionių de
mokratų partijų ir jos vedamų politikų, ap
sigyvenęs Lietuvoje tautininkų partijai dir
ba. Jo nusistatymų turbūt pakeitė senos pa
žintys su Smetonų šeima, Mironais ir kitais 
tautininkų šulais. Bet tai čia jo asmeniškas 
dalykas. Tik mus stebina tas faktas, kad 
kan. F. Kemėšis, kuris nuolat spaudoje kal
ba apie krikščionių demokratų ir tautininkų 
vienybę, iš katalikų reikalauja, kad jie išsi
žadėtų sau visokių teisių ir be jokių sųiygų 
pultų į tautininkų partijos glėbį. Vadinasi, 
jis norėtų, kad ir krikščionys demokratai ir 
bendrai visi katalikai užgirtų dabartinės vy
riausybės politikų, kuri yra tiesiog nepaken
čiama ir kraštui kenksminga.

Apie vienybę Lietuvoje, mums rodos, tik 
tada bus galima rimtai kalbėti, kada tauti
ninkai sutiks sušaukti tikrų jį krašto šeimi
ninkų — Seimų ir sudaryti vyriausybę lai
kantis Valstybės Konstitucijos dėsniais.

•t-.

If. Jonynas

550 METŲ MIRTIES SUKAKTUVIŲ 
PROGA

Paskutinių penkerių metų laikotarpy 
susilaukėme trijų gedulingų sukaktuvių: 

s 1927 metais suėjo 550 metų nuo di
džiojo Lietuvos kunigaikščio Algirdo mi- 

• rties, 1930 metais — 500 metų nuo Vytau
to ir šiais metais 1932 metais — 550 me
tų nuo Kęstučio žuvimo.

Visi šie trys vardai yra glaudžiai su
siję su mūsų prosenių kovomis už tautos 
laisvę ir nepriklausomybę. Su jais yra 
surištas pats heroiškiausias mūsų tautos 
istorijos laikotarpis.

Priešų atkirsti nuo Vakarų Europos, 
mūsų proseniai turėjo . kovoti beveik sn 
visa Europa už savo gyvybę ir savo lais
vę — su tais, kurie buvo paveldėję iŠ se
novės graikų ir romėnų kultūros liku
čius ir kurie, bekovodami kitados Azijoje, 
Kryžiaus karų laikais, galėjo ne tik iš 
įvairių Europos tautų bendravimo įgyti

SVEIKATA
Rašo Dr. S. Biežis

rgas dažnai sutinka smūgį iš | KUN. 
priežasties ligonių mirties nuo 
appendicito, kur to, rodos, vi
sai neturėtų atsitikti. Kadan- 
gi mirties atsitikimai pasitai-

I

JONAS BRUŽIKAS, 
S. J.

Gydymas sias — tai skausmas. Taipgi
Ugonio, sergančio appenfl. į tūl® laipMito da^®us“ esaut

eitu nežiūrint jo rūšies, gydy
mas yra išimtinai operacijos 
keliu. Vaistai čia yra bejėgiai 
ir beverčiai, nes jais įdegimo, 
ar tai būti) aštrus ar kroniš-

pavojumi. Ligonio baimė pa-'patingoms aplinkybėms visie- 
siduoti operacijai irgi lošia ims chirurgams, tai toms ap 

posvarbių rolę. Tai čia juodo- 'linkybėms visa bėda ir krin
sios operacijos pusės. Iš kitos i ta.
pusės žiūrint matysime daugi Kokios gi čia tos aplinky
padrųsinimų, kurie anaip tolikas, pašalinti nėra nė mažiau

sios galimybes. Žinoma, yralPersveria visus neigiamus ar- 
vaistų, kurie pašalina skaus
mų kadir laikinai ir sustabdo
vėmimų,, numuša karštį ir, pa
viršutiniai žiūrint, atrodo, jog 
daug gera padaro. Bet, iš tik
rųjų, kaip tik atbulai. Mat, tie 
vaistai tik laikinai numalšina 
esamus simptomus, o į pačių 
ligų nepadaro nė mažiausios 
įtakos. Aštruosiuose priepuo
liuose vaistai dažnai daug ža-

gumentus. Šiandien operacija 
dėl appendicito savaimi nėra 
pavojinga, atliekama į trumpų 
laikų, užmigdymas pilnai sau
gus, geros priežiūros irgi ne- 
stoka moderninėse ligoninėse. 
Iš šito viso pavojaus ligoniui 
nenumatoma. Svarbiausi fak
tai, nno kurių galutinos sėk

los ligoniui padaro. Mat, ap- 
Taigi, žinant, kad Geniotis nieko bendro niaigįųus skausmų beį kitus 

neturi su Katalikų Bažnyčia, kad katalikų ženklus ligonis jaučiasi ge-
kunigais negali būti vyrai su pačiomis 
vaikais, dėl to visiems suprantama, kų reiš
kia liberalų šulo J. Liūto “įšventinimas” į 
“kunigus.”

nau ir mano, jog jįs ištikro 
sveiksta, o tuo pačiu tarpu li
ga plinta ir dažnai šitokiuose 
atsitikimuose baigiasi net mi-
rčia. Sergant appendicitu pa-

Mes seniai sakėme, kad mūsų liberalai sitikėti vaistaig labai pa_ 
per vadinamuosius nezaležninkus siekia sa- vojįngas žaidimas 
vo tikslo — varo dechristianizacijos darbų.
Tuo būdu jie nori pagriauti Katalikų Bažny- Kodėl gi operacija geresnis
Sos autoritetą ir atskirti nuo jos lietuvių «'d>TO0 bfldas’ Li«a J™ sa'
dalį. Taip reikia aiškinti ir liberalų šulų rė
mimų vadinamųjų nezaležninkų ir net jų “ė- 
jimų į kunigus.”

simetus į appendiksų, kaip 
aukščiau esame matę. Opera
cijų darant appendiksas, ku
riame visa liga randasi, esti

bės? Iš pirmesnio aprašymo 
nesunku tai suprasti. Yra di
delė retenybė, kad ligonis mi
rtų, kuomet operacija padary
ta laiku, t. y. pirm negu ap- 
pendiksas trūksta arba liga į- 
simeta į kitus organus. Ki
taip sakant, operacija pilnai 
sėkminga tik tada, kada ap 
pendikso įdegimas dar nespė
jo išsiplatinti ir paliesti kitus 
organus. Iš kitos pusės, ap-

v • •
šiaip 

kitus

mes pareina, tai sekami: ap-
pendikso padėtis ir bendras Į pendiksui trūkus arba 
ligonio sveikatingumas. Jei a- Į Jau įdegimui įsimetus
ppendiksas nėra trūkęs, jei Ii-į organus, operacijos sėkmės la- 
ga nėra įsimetus į kitus or
ganus, tai operacija šiuo žvil
gsniu visados sėkminga. Ant
ra, jei ligonis nėra perdaug į- 
sisirgęs, jei jo bendra sveika-ines daugimia jų miršta dėl į- 
ta iš pirmiaus nebuvo sunai- j vykusių komplikacijų pirm o- 
kinta, tai operacija ir šiuo at- Į Peracijos darymo. Taigi čia 
vėju nesudaro ypatingo pavo-,kalta nc operacija, ne chirur- 
jaus. žodžiu sakant operaci- I Sas’ ^t įsigalėjusios kompli- 
jos pavojingumas ar nepavo-1' kacijos, kurios turėjo progų 
jingumas pilnai priklauso nuo I pasireikšti iš priežasties suvė- 
aukšeiau suminėtų faktorių.'lintos operacijos. Juo anks- 
Daugumų nepalankių aplinky- j l'iau daroma operacija, tuo 
bių, kas sudaro daugiausia pa i daugiau vilties pasveikti. Jei 
vojaus, galima išvengti pasi- ' kiekviename atsitikime būtų 
duodant operacijai užtektinai Salima operacijų padaryti lai- 
anksti, pirm išplitimo Jigos. ku’ tai mirtingumo pavojus

bai abejotinos, nežiūrint ko
kis chirurgas jų darytų. Šito
kiuose atsitikimuose ligoniui 
pasveikti mažai progos tėra,

Jėzuitas misijonierius, jau a- 
ntri metai važinėjas po Ame
rikos lietuvių parapijas, teik
damas misijas. Jo turiningų 
ir iškalbingų pamokslų pasi
klausyti susirenka daugybės 
žmonių.

Spalių 10 d. kun. J. Bruži- 
kas iš Gary, Ind., atvyko į 
So. Boston ir tuojau vakare 
lietuvių parapijos bažnyčioje 
pradėjo misijas. Pirmoji sa
vaitė skiriama moterims ir 
merginoms.

Gerai, kad mūsų visuomenė liberalų ir išpjaunamas, visai pašalina- 
bedievybės platintoju priemones supranta. mas ir’ zinoma’ tu° l&ciu mo- 
Liūtas nors gal ir didokas ir patraukiantis men‘a pasahnama. Iš vie Kada operacija daroma prie TClk iSnykifl, ir tas auk-

nni! TYncmn metrini- tm į/lonlno __ j . • ctoe olrm/mn OK G/trt
sliekas ant jų meškerės, tačiau vargu ir 
io kibs žuvelės.

Tie visi nors ir juokingi, keisti, bet vis 
dėlto skaudūs mūsų gyvenime įvykiai turėtų 
būti akstinu dvasininkams, visiems veikėja
ms ir mūsų organizacijoms labiau praplėsti 
katalikiškųjų akcijų, kelti mūsų žmonėse ti
kybinę sųmonę, didesniu pasišventimu varyti 
švietimo dūrbų, platinti katalikiškųjų spau
dų, kad niekur lietuviij tarpe neliktų vietos, 
kur tamsybės apaštalai, bedievybės platin
tojai ir įvairaus plauko nezaležninkai galėtų 
rasti dirvų savo pragaištingiems darbams di
rbti.

ant nos pusės žiūrint, tai idealus pastarųjų apystovų, tai sėk,štas skaičius 25,000 mirčių 
■ gydymo būdas. Reikia dar čia mės veik visados būna geros, kasmet bežiūrint būtų pašali- 
! pridurti, kada appendiksas Į ligonis" pilnai pagija, mirtin- nta-
Jau yra trūkęs arba kadir į-į gumas beveik nežinomas.

“Ryte” įdėtas toks J. A. Herbačiausko, 
buvusio Lietuvos Universiteto profesoriaus 
laiškas: “Šiuo pareiškiu, kad nepriimsiu II. 
M. F-to išrūpinti pažadėtos man pensijos!

degimas pasiekęs kitus orga
nus, tai šitokiuose atsitikimuo 
se operacija jau daug mažiau 
sėkminga, nes vįsos ligos da-t 
bar nebegalima pašalinti. Pa-' 
starusiuose atsitikimuose turi-1

Mirtingumas nuo appendicito
Jungtinėse Valstijose nuo a- 

ppendicito miršta kas met su 
viršum 25,000 žmonių. Tai la
bai aukštas nuošimtis. Nuos-

ŠV. KRIŠTOPAS

... . . | tabiau yra dar tas, kad mirčiųma reikalas nebe su vienu ap-. v.. skaičius nesimazina, nors sios pcndicitu, bet jau su keliomis v. . , . . .f. • , • , “gos pažinimas bei jos gydy-ligomis kaipo komplikacijo mas
mis• tt*4. x x-i ----  yra labai £erai žmonų.iš. Užtat tik ankstyva ope- o , •. ... .. ; ku kitomis ištirtomis ligomisracija tegalima tikėtis 
sėkmių.

&er‘^būna kaip tik priešingai: juo 
' daugiau liga ištirta, tuo ma- 

Ne pro šalį bus keletu žo- žiau nuo jos miršta. Pav., dif-
džių tarti apie pačių operaci
jų, kadir kiek nukripsime nuo

terija, škarletina, šiltinės ir 
daug kitų, nuo kurių mirčių

Šv. Krištopas yra keleivių 
globėjas, taip pat didelis glo
bėjas žmonių laike žaibų per
kūnijos bei audrų.

Šv. Krištopas yra kankinys. 
Aprašymai Šventojo gyvenimo 
paduoda, Kad Arabijos (Gana- 
an) karalius turėjo sūnų. Ka
ralienė tikėjo į Phnelę šven- 
čiausiųjų ir labai meldės, pra 
šydama, kad jos sūnus Offe- 
rus augtų stiprus ir taptų geru

^ -vu Operacija niekam nė- skaičius kas metas mažėja. Su |zniOgann, Karallus’ suPrasda'
Tautos parazitu aš nenoriu būti! Kų aš dary-Į™ maloniausias dalykai*. Kai- appendicitu gi šitokio progre- mas arahem's norus, savo sū-
siu? Darysiu tai, kų daro Gandlii —” Ar ne 
per šaltas Lietuvoje oras gyventi taip, kaip 
Gandhi gyvena?

po tiesioginė jos sėkmė, ligo- so nėra padaryta ir neišrodo 
niui priseina pergyventi tulns į tai artimoj ateity. Kiekvie- 
neinalonumus, iš kurių vyriau na ligoninė, kiekvienas chini

nų paaukojo dievaičiams: Ma 
chmetui ir Apollui.

Karalienės maldos išsipildė,

nes Offerus išaugo stipriu, di
deliu vyru ir pradėjo ieškoti 
tiesos. Atvykęs į Vokietijos 
kraštus jis sutiko Tirininką 
Babylų, kuris Offerų gražiai 
pamokino tikėjimo, ištvermės 
ir pasiaukojimo. Offerui tai 
labai patiko. Trumpu laiku jis 
tapo apkrikštytas ir priėmė 
Krištopo vardų, kuris reiškia 
— Kristų nešioti.

Šventojo pasiaukojimas

Šv. Krištopas liuošnoriai ap
siėmė iš Dievo meilės tarnau
ti žmonėms: nešioti žmones 
per upes. Ir ištvermingai tar- 
Inavo, nes buvo stiprus ir di
delio ūgio žmogus.

i Sykį. pas Šventųjį atėjo ma
žas kūdikis ir prašė pernešti 
per smarkiai bėgančių upę. Šv. 

|Krištopas paėmė kūdikėlį an; 
pečių; pradėjus bristi per va 
ndenį kūdikis kas-kart pradė
jo eit sunkyn ir sunkyn; galu
tinai pasirodė Šventajam, kad 
jis ant savo pečių neša viso 

pasaulio sunkenybę. Šventas
tada paklausė:

— Kas per vienas esi, kad 
taip sunkus, rods visas pasau-

(Tųsa 5 pusi.)

daug prityrimo karo mene, bet ir susi
pažinti su Azijos tautų karo pabūklais ir 
metodais.

Lietuviams teko pakęsti- ne tik karo 
smūgiai, bet ir šlykšti šmeižtų kampani
ja, su kurios pagalba buvo stengtasi su
žadinti Vakarų Europos karių narsumas 
ir noras eiti žudyti “Belialo sūnus.”

Rami ir darbšti žemdirbių tauta, pa
sinėrusi sunkiose kovose už. kasdieninę 
duonų, lietuviai niekam iš Vakarų Euro
pos gyventojų nieku negrėsė, o tačiau ten 
buvo keldinama prieš juos neapykanta; 
jų krauju buvo siekiama nuplauti visi 
krikščionių nepasisekimai kovose su tur
kais seldžukais ir arabais. Buvo dengia
mas! skaisčiausio ir švelniausio Kristaus 
mokslo vardu, kuris skelbė artimo meilę, 
o iš tikrųjų buvo siekiama savo artimo 
pavergimo įr jo išnaudojimo. Ėjo kovos 
už naujų teritorijų praplėtimų viešpatau
jančios Europoje klasės eksploatavimui.

Šiose kovose prieš lietuvius vadovau
jamasis -vaidmuo priklausė vokiečiams, 
susiorganizavusiems į du kariškai-vienuo- 
liškuosius ordinus, bet joje dalyvavo ne
vieni tik germanų kilmės žmonės.

Jei lietuvių tauta, iš niekur neturė
dama nei moralinės nei materialinės pa
ramos, su kovos priemonėmis, kurias jai 
teikė jos skurdi gamta, išliko ne tik gyva, 
bet ir neužleido priešams nė pėdos savo 
gimtosios žemės, tai ji tuo iš tikrųjų gali 
didžiuotis ir sunkiomis dabartinio gyve
nimo valandomis semti sau stiprybę iš 
savo praeities.

Istorijos šaltiniai ne daug yra pali
kę lietuvių vadų vardų tose kovose. Yra 
minimi tik jos kunigaikščiai, kurie pa
dengia savo asmenim pačių tautų. O iš 
visų kunigaikščių ypatinga meile ir pa
garba yra apsuptas Kęstučio vardas. Tai 
vadas, kurio veiksmai pamažu išnyko iš 
tautos sąmonės, bet pasiliko nujautimas, 
kad jis kovojo už tautų ir žuvo. Laikui 
bėgant, Kęstutis pasidarė visų beroiškų 
lietuvių tautos kovų simbolis. Kęstutis 
tai įasminta pati lietuvių tauta pagoniš
kaisiais jos laikais.

Kęstučio vaidmuo ryškiai pasirodo 
dviem didelės reikšmės momentais — pir
mų kartų, kai po jo tėvo, Gedimino, mir-
tiee, Lietuva atsirado be vieningos vald

žios ir jai grėsė didžiausias pavojus iš 
Ordino pusės, ir antrų kartų, kai po Al
girdo mirties Vokiečių Ordinui iš tik
rųjų pavyko intrigų keliu suardyti pir? 
mykštė vienybė tarp Algirdo palikuonių 
ir Kęstučio ir padėti pagrindai taip se
niai pageidautam Lietuvos suskaldymui.

Tarpusavio kovos, kuriomis pasižy
mėjo laikotarpis po Mindaugo nužudymo 
1263 metais, turėjo labai liūdnų pasėkų 
•lietuvių tautai: sukilę prūsai, negauda
mi pagalbos iš savo rytų brolių, žemai
čių ir aukštaičių, nebepajėgė atsispirti 
prieš Ordinų, kuriam į pagalbų ėjo Va
karų Europos riteriai, ir buvo galutinai 
pavergti. Vokiečių Ordinas suspėjo pasi
stūmėti ligi Nemuno žemupio. Dabar jį 
nuo Livonijos Ordino valdomųjų žemių 
teskyrė palyginti neplatus žemaičių gy
venamas kraštas. žemaičių užvaldymas 
pasidarė natūralūs abiejų ordinų arti- 

.miausias politikos uždavinys. Pavergus 
žemaičius, aukštaičiai būtų neišvengiamai 
susilaukę tokio pat likimo.

Išėjusi laimėtoja iš vidaus politinių
kovų Gedimino dinastija, kariai pavyko

vėl sujungti savo rankose valdžių visoji 
Lietuvoje, susidūrė su abiejų Ordinų įsi 
galėjimu jau kaipo su įvykusiu faktu 
Apie Vokiečių išvijimų, kuo buvo taij 
rūpintasi prieš 30—40 metų, dabar nebe 
galėjo būti nė kalbos: lietuvių tauta da 
buvo persilpna tokiam uždaviniui. Gedi 
minas suprato, kad lietuviams buvo rei 
kalingas laikas sustiprėti viduje ir ka< 
be to jiems reikėjo susilyginti apsišarva 
vinių ir ginklais su savo priešais. Gabu: 
politikas, Gediminas, kaip ir jo broli: 
Vytenis, pasinaudojo nesantaika, įsivieš 
patavusia tarp Rygos arkivyskupo ir »y 
gos miestiečių, iš vienos pusės, ir Livoni 
jos ordino, iš kitos pusės, kad “prasimu 
šus sau langų” į Vakarų Europų. Su savi 
sųjungininkų pagalba jis siūlė Vakari 
krikščionims taikų, statydamas jos pa 
grindiniu postulatu tikybinę tolerancijų
Pažadėjimas priimti krikščionybę buv 

jo diplomatinė diversija, kad bent kart 
parodžius Europos viešpačiams, jog Oi 
dinų tikslas yra ne krikščionybės skiepi 
jimas, o jos trukdymas. ,

(Daugiau bus)
T
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SIS-TAS APIE ŠV. KAZI
MIERO MOKYKLĄ

SOUTH SIDE KORESPONDENTŲ DĖ
MĖSIU!

X Sekmadienį, spalių 9 d. 
dar buvo vienas Šv. Kazimie
ro bazarninkų susirinkimas ga 
lutiniems pasitarimams apie 
bazarų, kurs prasidės spalių 
18 d. su įvairiais žaislais ir 
šokiais visiems: jauniems ir 
seniems. Šokiams vadovauja 
Petras Barškėtis. Nų, žinoma, 
kų Barškėtis rengia, tai jau 
juokų nėr, tikrai bus linksma 
ir smagu. Eikime visi į bava
ro atidarymą. Kad šoksim, tai 
šoksim, o paprastai pirmų va
karų galima už pigius pinigus 
gerų daiktų laimėti. Ypač Rū
tos klubas turi pagaminęs 
vien tik rankų išdirbinių. Ju
rgis Stankevičius, girdėjau, 
jau patepė savo ratukų. Si
korskio “Bingo” jau nume
riai suriktuoti. Į Blažaičio- 
Barškėčio storų pundai-punde- 
liai jau atėjo, tik dar neati
daryti. Virtiniai bus pagami
nti kasdien švieži. Tretininkai 
savo restorane jau irgi viskų 
šveičia, kad net žiba. Sako, 
sūrius Truškauskas parvežęs 
iš Lietuvos, nes jis kų tik pra
eitų savaitę grįžo. Gal dar ir 
kokį skilandį prie sūrių pri
dės. Tat tik nepamirškite die
nų: atidarymas su Barškėčio 
šokiais spalių 18 d. vakare 
7:30 p. m. paskui spalių 20, 
22, 24, 25 ir 27 dd. Kas va
karų pradžia lygiai 7:30 p. 
m. Užbaiga iškilminga su Elu- 
clire-500-66. Raštininkas

Visi korespondentai prašomi 
savo raštus priduoti arba per
siųsti “Pittsburgh’o Žinių” 
redaktoriui kun. M. Kazėnui, 
2128 Larkins IVay. Visi tam 
skyriui skiriami raštai bus 
priimami tik per “P. Ž.” re
daktorių kun. M. Kazėnų.

“Diraugo” Redakcija

Kas bus, kas nebus, bet šv.I Kazimiero mokyklos vaikučiai 
visuomet dirba. Pas juos nėr 
nei kalbos apie bedarbę. Da
bar, girdėt, kad rengiasi prie 
kokio ten programėlio, kuris 
bus penktadienį, spalių 14 d. 
Šis programėlia lies sveikatos 
reikalų. Mat, mūsų vaikučiai 
nori būti sveiki ir drūti, kad 
galėti) energingiau darbuotis. 
Todėl šis reikalėlis bus jiems 
tuo pačiu kart palinksminimu 
ir pamokinimu. Lauksime da
bar penktadienio.

Pittsburglio vyskupijoje yra 
paprotys, kad sykį į metus 
parapijinių mokyklų vaiku
čiai stoja į kontestų parašyti 
apie susisiekimo pagerinimų. 
Praėjusiais metais mūsų vai
kučiai ėmė dalyvumų tame ko-

Chicago (apie pusantro tuzi
no), Hartford, Conn., Grand 
Rapids, ir Detroit, Mieli., Ma- 
hanoy City, Pa., New York ir 
New .Tersey valstybių ir iš ki
tur (visų neteko sužinoti). Ki
tų syk bus plačiau. Be atsto
vų, buvo daug ir svečių dva
siškių ir pasauliečių, kurie į- 
domauja seserų reikalais. .

9
Svarbiausi nutarimai: Orga 

nizuoti Šv. Pranciškaus Vie
nuolyno Rėmėjų kuopas įvai
riose kolonijose su centru pa
čiame vienuolyne; parūpinti 
atsakančių konstitucijų ir t.t. 
Aptarta sėkmingesni organiza
vimo budai.
, Toliau seserys pranešė, kad 
jos išleidžia jubiliejinę knygų 
“Šv. Pranciškaus Vienuolyno 
Istorija. ’ ’

Rodos, ten buvo ir daugiau 
pittsburghiečių kunigų. J.

WEST END PITTSBURGH
(McKEESROCKS)

X Spalių 4 d. Šv. Vincento 
parapijos tretininkai apvaikš
čiojo Šv. Pranciškaus šventę 
labai iškilmingai. Altoriai bu
vo išpuošti gyvomis gėlėmis, 
žvakių-žvakelių ir lempučių 
pridegta nesuskaitoma daugy
bė. Mišias laikė pats mūsų 
dvasios vadas kun. Vaišnoras. 
Po mišių pasakė labai gražų 
pamokslų, pritaikintų tai bra
ngiai šventei. Iškilmėse daly
vavo ne vien tretininkai, bet

jis buvo ir kas yra nezaležni- 
nkų bažnyčia. Tik jau pasku
tinis užsispyrėlis tegali šaky- . ...
ti, kad tas pats ar Komos Ka- ”,erte> ,r du lalm5j° dovan»' 
talikų Bažnyčia ar nezaležnin- Todėl ir šįmet žada nepasi

duoti. Uoliai rengiasi kad vi
sus pralenktų ir tuo pakeltų 
mokyklos garbę. Linkime jie
ms pasisekimo.

BUSIMASIS ŠV. KAZIMIE
RO MOKYKLOS VAI

KUČIŲ BAZARAS

kuopos narys ir uolus skaity
tojas ir platintojas “Pittsbur- 
gho Lietuvių Žinių.” Bet ma
nome, kad apsigyvenęs ir IIo- 
mesteade nepames skaitęs.

Koresp. “Draugo” Draugas

X Spaliij 18 d. pas mus di
deli atlaidai Šv. Luko Apaš
talo mūsų Bažnyčios globėjo. 
Paprastai iš vakaro suvažiuo
ja daug kunigų, klauso išpa
žinčių, laiko Mišparus su Įsta
tymu. Ant rytojaus vėl išpa
žintis, suma, pamokslai ir t.t. 
Šįmet, girdėjau, klebonijoje 
pas kun. J. Mišių įvyks Pitts- 
burglio provincijos kunigų mė 
nesinis susirinkimas. Tai dar 
tokio įvykio pas mus nebuvo.

ir šiaip labai daug žmonių. Iš įTur būt, bus labai gražu.
to džiaugėsi ne tik patys tre- 

Knyga bus labai tininkai, bet ir klebonas.
graži ir įdomi su daugybe pa
veikslų ir įvairių pasiskaity
mų iš dešimts metų seserų da
rbuotės. Seimelis nustatė kai
nų tik vienų doleri. Nutarta 
prašyti, kad spaustuvė, kuri 
spausdina tų- knygų, kad visų 
knygų nesiųstų į Mt. Provi- 
dence, bet stačiai pas seseris 
tose parapijose, kuriose jau 
jos yra ir pas rėmėjų kuopų 
vald/bas, nurodytais adresais 
iš centro raštinės ir iždinės, 
kad tuo būdu sutaupius per
siuntimo lėšas. Apie kitus nu
tarimus ir pasikalbėjimus vė
liau bus. ;

Išrinkus valdybų, seimelis 
baigtds malda, kurių atkalbė
jo seserų kapelionas kun. J. 
Skripkus. Į valdybų įėjo: A- 
gota Sutkaičiūtė, pirmininkė, 

iš Pittsburgh, Pa.; Julijona

K. A.

X Spalių 1'6 d. Vardo Jė
zaus draugijos ir bendrai vy
rų diena. Tų dienų Šv. Sakra
mentas bus išstatytas nuo ry
to iki vakarui 7:30 p. m. Tų 
dienų vyrai eis bendrai prie 
šv. Komunijos ir vizituos Švč. 
Sakramentų grupėmis. Labai 
gražus ir girtinas dalykas, ma 
tant kaip suvirs 300 vyrų ei
na prie šv. Komunijos. Visoj 
Pittsburgh’o vyskupijoj Var
do Jėzaus draugijos nariai re
ngiasi prie ypatingo apvaikš- 
čiojimo Kristaus Karaliaus 
šventės, apie kurių tikimės iš 
kunigų kitų savaitę plačiau iš
girsti.

X Kaip kuriuos pas mus 
Lawrence, Mass., nezaležninkų 
pryčerio Šleinio mirtis lig šiek 
tiek sujudino, ypač paskuti
nieji laikraščių pranešimai a- 
pie nezaležninkų moterysčių 
neteisėtumų, kurias Šleinis 
“laiminęs.” Apie tų moterys
čių neteisėtumų Massachusetts 
valstybės aukšti valdininkai 
susirūpinę ir uoliai studijuo
ja, kaip jas dabar atitaisyti. 
Panašiai kalba net protesto- 
nai apie Šleinio krikštus ir t. 
t. Apie tų visų labai plačiai 
rašė ‘ ‘ Lawrence Independent 
AVeekly”. Kaip kas sau nori, 
taip sako, bet kiekvienas, kad 
ir aršiausis nezaležninkas, tu
rėtų susiprasti ir tie įvykiai 
kiekvienam turėtų atidaryti a- 
kis. Juk kiekvienas bent šiek 
tiek mąstąs gali matyti, kokis 
nezaležninkų bei tautiškos ba
žnyčios “kunigai”. Šleinis 
pats mirdamas pasisakė, kas

kų bei tautos kirkė. Iš tikro 
gaila suvedžiotų žmonių; gai
la, kad jie taip užsispyrę savo 
klaidoje ir ne tik kad nema
no pamesti klaidas, bet dar 
su didesniu įnirtimu platina 
tas klaidas. Dieve duok, kad 
nelaimingas įvykis su Šleinių 
visiems atidarytų akis. J.

X Po įvykusio Šv. Pranciš
kaus Vienuolyno Rėmėjų sei
melio čia pas mus sautsaidė- 
je buvo sustoję kai kurie de- 
legatai-delegatės iš toliau pa
sidomėti Pittsburgho prašma
tnybėmis: Maziliauskienė
Pukelienė iš Chieago, Ilk, As
trauskienė iš Detroit, Mieli., 
kun. Vaišnoras iš McKees Ro- 
eks, Pa., Sesuo M. Regina iš 
Hartford, Conn. Kiti gi sta
čiai išvažiavo namon. Bend
rai visi labai patenkinti sei
melio pasisekimu ir Pittsbur
gho apylinkių gražumu. Nors, 
tiesa, Pittsburghas pasmerk
tas ir nešioja vardų: “Smoky 
City”, bet šiandien tų dūmų 
visai nematyti; o įvairumas 
kalnuotų apylinkių pripratu
siam prie lygumų tiesiog, sa
ko, žavėte-žavi. Mums, pitts
burgh iečiams, labai malonu 

girdėti tokius
Pittsburgho išaukštinimus. Iš 
tikrųjų, šiandien tik tasai te
gali smerkti Pittsburghų, ku
ris niekad nėra jo matęs, o tik 
girdėjęs senutę jau nuo koto 
nusmukusių pasakėlę “Smoky 
City”, bet Pittsburghas gyvuo 
ja puikiausiai ir net jau savo 
laikraštį “ Pittsburgh’o Lietu-

Vienas iš didžiausių ir sva
rbiausių įvykių Šv. Kazimie
ro mokyklos vaikučių gyveni
me, rudens metu, yra tai me
tinis bazaras. Šiame bazare jų 
dalis nemaža. Jie patys sutai
so ir padabina savo “booths”, 

ir patys surenka ir paaukoja da
lykėlius ir patys darbuojasi ........................ ... . ..
pardavinėdami tikietus. Vai-1 ™‘el,ene ™e-pimnmnke, »
kučiai šios mokyklos tikrai y- 
ra apsukrūs.

Šįmet koks buvo sujudimas, 
kada būsimas bazaras buvo 
paskelbtas! Visi subruzdo ir 
puolėsi į darbų kolektuoti da
lykėlius, ar kitaip rengtis prie 
to įvykio. Visi trokšta, kad 
kaip kitais metais, taip ir šį
met jų pastangos būtų pelnin- 
gos ir kad parapijai daug pa
gelbėtų. Uolūs ir darbštūs vai
kučiai jau iš anksto pildo Šv. 
Bažnyčios Įsakymų: “Savo 
Bažnyčių ir jos tarnus laikyti 

pagyrimus ir pa<]ėk.” Vaikų Rep.

Redakcijos pastaba: Labai 
gražu, vaikučiai, kad jau jūs 
nuo pat jaunystės suprantate 
savo pareigas. Dirbkite viso
mis savo pajėgomis, tai jūsų 
ateitis. Taipgi nepamirškite 
“Pittsburgho Lietuvių Žinių”,
platinkite jas, skaitykite ir ra- 

vių Žinias, turi. Ot, ir kas gykite straipsnius ir siųskite 
mūs dabar bijo, o kas mus ga- jjvairias žinias.
Ii pabaidyti. Mes esame ne tik 
neprastesni už kitus, bet gal 
už daugelį kolonijų kur kas 
geresni. Tik mes niekad netu
rėjome drąsos pasisakyti, kad 
mes gyvi. Tiesa neturėjome bū 
do, kaip pasisakyti pasauliui, 
neturėjome savo laikraščio.
Dabar gi kas kita — turime 
laikraštį, tik reikia prisidėti 
prie jo palaikymo. Reporteris

X Spalių 10 d. palaidotas 
šv. Kazimiero R. K. Bažny
čios kapinėse a. a. Fabijonas 
Savinis. Velionis patarnauda
vo visoms tautoms ir visų pa
žiūrų žmonėms, kaipo muzika
ntas su savo orkestru šokiuo
se ir piknikuose. Gaila muzi
kanto, dar jaunas buvo, vos 
tik 39 m. amž. Paliko nuliūdu
sių moterį su dukrele ir sūne
liu. . Jj.

MT. PRDVIŪENCE, PA.
Šv. Pranciškaus Vienuolyno 

Rėmėjų Seimelis prasidėjo se- 
kmadienį, spalių 9 d., 10:30 
ryto, iškilmingomis šv. Mišio- 
mis, kurias laikė garsus ir vi
siems gerai žinomas misijo- 
nįęrius tėvas Alfonsas, pasi- 
jonistas. Po mišių šv. jis pats 
pasakė tai iškilmei pritaikin
tą gražų pamokslų.

Posėdįs gi prasidėjo 2 vai.

X Sekmadienį, spalių 9 d. 
klebonas paskelbė, kad kaži- 
riavimas bus pėtnyčiomis va 
karais per visų spalių mėnesį. 
Tie vakarėliai žymiai priside
da prie parapijos ir mokyklos 
užlaikymo.

X Spalių 9 d. mūsų klebo
nas tuojau po sumos su savo 
atstovais įvairių draugijų bu 
vo išvažiavęs į Šv. Pranciš
kaus Seserų Rėmėjų seimelį. 
Jis labai uoliai darbuojas se
serų naudai ir nei vienos pro
gos nepraleidžia nedalyvavęs 
jų reikaluose. Dėdula

X Mums, giedoriams, labai 
nemalonu, kad mūsų draugas,

Chieago, III.; Juozas Bulevi
čius, raštininkas iš Homestead, 
Pa.; Motina M. David, iždini- 
nkė iš Mt. Providence.

Žodžiu, šis pirmas seimelis 
buvo gana skaitlingas ir įspū
dingas. Tat galima tikėtis, kad 
bus ir sėkmingas. Užtat visi 
atstovai ir linksmi, smagūs ir 
kupini gražiausių įspūdžių ir 
pasiryžimų skirstėsi kur kas 
sau, iš tolimesnių kolonijų į 
namus, o kiti seserų kviečia^ 
mi skubinosi į kitų svetainę į 
trumpų koncertėlį-perstatyme- 
lį, kurį surengė vienuolyno 
“mažutės.”

Kadangi po ilgų seimelio 
sesijų ir po gražaus progra
mėlio visi buvo pailsę ir išal
kę, tad seserys visus atstovus 
ir svečius pakvietė vakarie
nės,, kurių, žinoma, visi paty
lomis gardžiai traškino... Ir ko 
ten toje vakarienėje nebuvo 
— tik gal paukščio pieno trū
ko! Skanumėlis, gardumėlis, 
tik valgyk ir laižykis! Niekad 
nepamiršiu tokio seserų vai
šingumo. Tai pirmas toks įvy
kis mano gyvenime. Ačiū, se
sutės. Grįžę namo pasisteng
sime jums savo patarnavimais 
atsilyginti. Dar sykį ačiū.

Reporteris

X Praėjusių savaitę mūsų 
kapelionas buvo žvejoti, bet 
kadangi užėjo didelė audra, 
tai mažai kų laimėjo. Su juo 
buvo ir misijonierius tėvas A-
lfonsas ir dar vienas koks ki- 

popiet Seimelio vedėja pakvie tas tėvelis (vardo neteko au
sta p-lė Agota Sutkaičiūtė, o žinoti). Bet visi trys gana nu- 
raštininku Juozas Bulevičius, sikamavę grįžo sušlapę ir iš-
Atstovų buvo suvirš 150 iš į- 
vairių artimesnių kolonijų: 
McKeesRocks, Bridgeville, 
South Side, North Side Pitts
burgh, Homestead, Braddock 
ir net iš tolimesnių miestų:

BRIDGEVILLE, PA.
Grįždamas iš New York’o į 

Chieago sustojau Pittsburgh’e 
tikslu atlankyti savo giminę, 
kurių senai bebuvau matęs. 
Spalių 2 dienų netikėtai pa
kliuvau į Bridgeville, Pa. Ka
dangi tai buvo sekmadienis, 
užėjau į lietuvių bažnytėlę iš
klausyti šv. Mišių. Bažnytėlė 
neturtinga, bet švari. Didžiau
sias jos papuošalas — trys grn 
žūs altoriai.

Žalia girelė jau geltol 
Mano širdelė jau marki 
Vai liuli liuli, vai liu 
Mano širdelė jau marki

Jau naktys šaltos žolės 
Lapai ir žiedai žemėn 
Vai liuli liuli, vai liui 
Lapai ir žiedai žemėn

Girios paukšteliai n<

Raiba gegutė nebekuki 
Vai liuli liuli, vai liuli 
Raiba gegutė nebekuki

Žiūrėk, sesele, kas do ii. jpt. ,31
Kad pripustytas rūtų 
Vai liuli liuli, vai liuli 
Kad pripustytas rūtų

Štai mano turtai, štai 
si

Visų dienelių per pieči

Vai liuli liuli, vai liuli 
Visų dienelių per pieči

Per vakarėlius rūteles 
O per pietelius nusiraj 
Vai liuli liuli, vai liuli 
O, per pietelius nusira1

Užrašė J. J.
Čionai tebeprisilaikoma se

nų tradicijų — prieš šv. Mi
šias Choras, vargonams prita- 

žymus baritonas AI. Sadaus- iriant tegieda lietuvių numylė-
kas, nuėjo į tautinę nezalež
ninkų bažnyčių giedoti. Mat, 
jįs nori būti visiems geras ir

tųjų giesmę “Pulkim ant ke
lių.” Sumų laikė pats klebo
nas, kun. A. Jurgutis. Per pa-

ant dviejų-trijų kėdžių susyK mokslų užsiminė apie gerų 
sėdėti, o pamiršta, kad jis y- knygų ir laikraščių skaitymų
ra katalikas. Negana, kad sa
vo balsu dalyvauja įvairiuose 
laisvamanių parengimų prog
ramuos, bet kad dabar susi
dėjo su tautiška nezaležninkų 
bažnyčia, tai mum's tik ausys 
dega iš gėdos. Per misijas, gi
rdėjau, per pamokslų, kad da
lyvaujant nekatalikų pamaldo 
se žmogus užsitraukia Bažny
čios bausmę, kad negali dau
giau eiti prie Sakramentų kol 
vyskupas tos bausmės nenui- 
ma. Nesuprantame, kodėl Al. 
Sadauskas negalėtų giedoti ir 
Dievų garbinti savo chore, sa
voje, mūsų, bažnyčioje... Susi
prask drauge. Grįsk prie mū
sų. Laukiame. Giedorius

alkę.
X Spalių 11 d. kapelionas 

buvo vėl Člevelande, bet šį 
syk ne seserų reikalais, o pas 
gerb. kun. Vilkutaitį 40 va
landų atlaiduose su pagalba.

“Tauta, kuri neskaito,” — 
taip kalbėjo pamokslininkas, 
— “yra tamsuolių tauta.” 
Žmogus apsiskaitęs visados e- 
sti gudresnis, sumanesnis, at
sparesnis išnaudojimui. Viso
kie monelninkai, svieto lygin-

(Tųsa ant 4-to pusi.)

BENTLEYVILLE, PA.
X Pas mus darbai dar nei 

kiek nepagerėjo. Dirba tik po 
tris dienas per mėnesį, tat ir 
mūsų vargai nei kiek nesuma
žėjo, bet vis kas kart didėja 
su ateinančia žiema.

X Spalių 2 d. D. L. K. Kei
stučio draugija laikė savo re- 
gularį mėnesinį susirinkimų. 
Šį kart nieko ypatingo nebu
vo svarstyta, tik pasitarta a- 
pie bėgamuosius reikalus ir už 
simokėta mėnesiniai mokes
čiai.

X Spalių 6 d. mūsų klebo
nas kun. J. Misius atlaikė ge
dulingas šv. Mišias už a. a. 
Motiejų Gramų. ,

IX Spalių 7 d. senas mūsų 
gyventojas Bražinskas išsi
kraustė į Homestead, Pa., į 
savo namus. Ten jį sutiko 
daug jo gerų draugų ir pažįs
tamų. Linkime jam laimingo 
pasisekimo naujoj vietoj. Gai
la mums, kad mes jo neteko
me, nes Bražinskas buvo pa
vyzdingas S. L. R. K. A. 92

PIYARUNO
DUON-REPYKL

1426 Juniata Št.
N. S. Pittsburgh, 

Gaminu sveikiausių i: 
niausiu duonų. Reikali 
mano duonos nuo savo 
tuvninko.

FRANK DARIGI!
VALGOMŲ DAIKTŲ KRAl 

914 CHEATAU ST..
N. S. PITTSBURGH. F] 

Užlaikau pirmos rnSies vaį|
daiktų krautuvę.

PIRKIT KALBU! ATVIRUTES
*

DABAR PIGIAI ĮVAIRAUS DIDUMO

21 už $1.00
IKI LAPKRIČIO 1-MAI DIENAI

10 UŽ 50c 
Kolei išsibaigs

Pasiskubinkit jeigu norite pasinauch 
BARGENU

Galima jas matyti:

“DRAUGAS” PUB. CO.,
2334 So. Oakley Avenue

“DRAUGAS LITHUANIAN BO: 
CONTEST” APLIKACIJOS BU

Siuomi pranešu, kad įstojo į “Draugo” orgi 
jnmų “Lithuanian Boxing Contest.”

1
Vardas ir pavardė.............. ....................................
Adresas.......................................................................

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

Oakley Avė., Chieago, III.

I
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PITTSBURGH’O 
ŽINIOS

Tęsinys nuo S-Čio pusi.)

i, apgavikai neturi pasi 
mo tų žmonių tarpe.” 
m, teisybę - pai««nia»lkclionę į Westus. 
širdyje, — kalba kunigas, 
as mūsų brolius ir sesutes 
Bukia nuo tikros Kristaus 
nyčios, jei ne tamsumėlis, 
jsipažinimas su savo tikė- 
> tiesomis. Jei mūsų tau-

Biznierių kaip ir nėra. Dau
gelis dilba anglių kasyklose. 
Deliui nedarbo, visi suvargę, 
išsiilgę geresnių laikų.

Nebenorėdamas kleboną ii-

ko tuoj po karo. Po streiko, 
pradėjus lietuviams apleisti 
llomestead’ų, kolonija ėmė 
mažėti. Sumažėjo ant tiek, 
kad iš 315 šeimynų pasiliko

giau varginti savo‘interview’, iaP*e Iš

tariau jam sudiev’ ir sugrį
žau į Pittsburgh’ų, tęsti savo

Pakeleivis

HOMESTEAD, PA.

gų ir

Apie aštuonios mylios į pie- 
ugiau skaitytų gerų tryeius nuo Pittsburgb’o, guli 

Ilomestead miestelis, kuris va
dinamas “plieno miestu”, nes,

laikraščių, — jvai- 

neaiškios praeities gaiva

lų nesuklaidintų taip greit, j įštikrųjų, jis yra garsus visa- 
O pamaldų, nors ir menkai!me pakulyje plieno liejyklų 

įfetamas, užėjau į kleboni-
lš gerb. klebono sužinojau, 

į parapijų iš katalikiškų

mis. Kitados buvo 
lietuvių judėjimu.

garsus ir

raščių daugiausiai pareina 
apie 70 egz. “Drau- 

( Pittsburgb’o Žinių nu- 
išparduoda 20 kopijų, 
ios parapijos (50 šei- 
oičius nemažas. Labai 
fkraščių, lietuvių ir a- 

oje beskaitųs pats 
Iš pačios Lietuvos

iprtųųameravęs:

1900 metais, priaugus lietu
vių skaičiui iki aštuoniasdeši- 
mts trijų šeimynų, suorgani
zuota ŠŠ. Petro ir Pauliaus 
parapija, o 1901 pastatyta ba
žnyčia, gi 1906 metais įsigyta 
daugiau nuosavybių ir atida
ryta parapijinė keturių sky- į meninį veikimų. Nors veikia

ma, bet tas veikimas sukasi 
vien apie vietinius reikalus, 
kaip bažnyčia ir mokykla.

Draugijinis gyvenimas šios 
kolonijos yra gana gražus. Vi
sos lietuvių centrinės organi
zacijos Ilomestead’e yra at
stovaujamos kuopomis arba 
skyriais. Prie tų dar randasi 
trys vietinės draugijos, bū 
tent: Šv. Juozapo vyrų, Šv. 
Uršulės moterų ir Lietuvių 
klubas.

Šimtinės ir tūkstantinės da
žnai sumestos Ilomestead 'c 
lietuvių, — Tautos Fondan ir 
kitiems reikalams liudija or
ganizuoto darbo gyvumų.

Keturi metai atgal, suelek- 
trizavus plieno ir geležies di
rbtuves, sumažinus ir darbini
nkų skaičių 80 nuošimčių, dau 
gelis ir lietuvių neteko darbo.

Dabartinė bedarbės baimė ir 
nusiminimas palaidojo visuo-

nupuolimo nuo laiptų. Bardzi- mkite jo biznį. O jis už jūsų
liauskienė labai skaudžiai bu-Į gerų širdį bus labai dėkingas.

vo susižeidus, Bet, ačiū Die-į .. fT. , , , -,- x ,’ j X Olga L ram (Jakaitis) at-
vui, pamažėl grįžta prie svei-! - , . • , .1 ‘ 1 ,sisake nuo vargomnkes panų
at°s* Įgų. jos vietų dabar užėmė Ur-

X Billy Vaičaitukas skun- šulė Takažauskaitė.
džiasi, kad jam biznis nesise- I O. K. Donorą

. ka su “Draugu.” Jis ana se-! —---------------------
musų parapijos vra įsėie trys , ... , . '............................
daktarai: Dr. Jule Keefer ir P Skaitykite ir platinkite

Rap Dr. Pranciška Keefer (Kive-j!. U Vlt Osl,n s ,nl> • , dienraštį ‘‘Draugę” ir 
.... . ' Jis susirūpinęs: jei lietuviai |

Red. Prierašas. Gerb. Kapo-įnuterST 7. !ese,ryS? ' nepirks iš jo “Draugo”, tai! remklte VISUS tUOS pro-

rteno-prašome rašyti rašalu 1^ * ,ls „eužilgo bankrutys. Visi fesionalus ir biznierius,
ir korespondencijas mums stų ^pažįsta ir myli Billy, taigi re-
sti per kun. M. Kazėnų. . . . .

riaus ir Mortos Nainių, gavc ———------  _______________
žinių iš valdžios, kad ji išlai-

Einančių išpažinties per visas 
dienas buvo pulkai. Kun. pra

dėjus dalinti šv. Komunijų,

X Dr. Jonas Urbaitis, sū
nus Jono ir Marijonos Urbai 
ėių, svečiavosi pas tėvus. Ap

rodosi susitarus, visa minia lankė ir kun. E. Vasiliauskų 
artinosi prie grotelių. Ne tik Dr. Urbaitis kada tik atva 
per pamaldas, bet šiaip sek- jžiuoja į Donorų, niekad neuž-
madieniais dideli būreliai pri
ima Šv. Sakramentų. Pažymė

tinas prisirišimas prie savo 
Sutvortojaus!

Donoms žinios

miršta aplankyti savo klebo
nų. Reikia priminti, kad iš

kurie garsinasi jame.

kė kvotimus į slauges ir da 
su aukštu laipsniu. Izabelė yra 
labai mandagi ir kantri mer- 

X Parapijos moterys, ku- Įgaitė, dėl to ji visados yra 
rios prižadėjo siūti drabužius užimta Mercy ligoninėje. Visi

Jaunystės Stiprybė

bedarbiams ir jų šeimynoms, 
yra sekančios: Uršulė Arino- 
nienė, Ona Griškienė, Anelė 
Griškiūtė, Antanina Jakaitie
nė, Ona Masaitienė, Morta 
Nainienė, Ona Norkienė, Elz-

jų labai myli. Visi ligoniai 
prašo seserų, kati ji prie jų 
būtų, nes sako kad ji visada 
yra linksma. Gero- pasisekimo 
Izabelei. Nors mažai lietuvių 
Donoroje, bet matyti, kad jų

Ineta Rutkauskienė, Uršulė vaikai skverbiasi į mokslų. 
Takažauskiūtė ir Apolonija Tat turime džiaugtis, kad iš 

matome

Dr. Magnus Hirschfeld, gerai žinomas Sexalogijos autorite
tas ir Direktorius Institute for Sexual Science of Berlln, Germa
ny sutverė

TITUS - PEARLS
pagelbėti milijonams žmonių, kurie yra praradę arba pradeda 
prarasti gyvingij. fizinę jėgą.. 35 m. praktikavimo Ir tyrinėjimo 
taip pat parodė, kad šitokis silpnėjimas yra priežastis daugelio 
kitų bėdų: Didi kraujo prl<-spau<la. užkietėjimas arterijų. fizinis 
n-uvargiinc's darbe, galvos svaiginimas, sloginimas, neurastlicnija, 
ir taip toliau.

Visas Šitas bėdas galima praSalinti su Titus—Pearis. Dau- 
grtma gydymų buvo įvykinta per Dr. Hirschfeld, Berlyno Insti
tute.

L. S. (Valstybės Oficialas; 60 m. vedęs) skundėsi fiziniu nuo
vargiu, svaiginimu ir drebėjimu. Lengvai pailsdavo. Minties ga
lybė nerangi ir silpnai veikianti. Trukumas fizinėj jėgoj jier 5 
metus. Didi kraujo priespauda. Duotas 2 Titus—-I’earls 3 kartus 
dienoje. 2 savaitės vėliau medikalis raportas buvo šitoks:— Abel- 
nai sveikesnis, daugiau spėkos, svaiginimas sumažintas ir jėga 
grąžinama. Gydymas nepaliautas, po 2 savaičių L. S. raportą ši
tokį išdavė: nuovargis ir pailsimas dingo, kraujo priespauda su
mažėjo ir CO-tose metuose atgavo fizinę jėgą ir vyriškumą, kurį 
turėjęs pradžioj gyvenimo.

Pradėk atgauti jaunystę dabar. Šiandien. P-o 2 savaičių jausi 
naują vyriškumą savyje. I’risiųsk $5.00 (cash registered arba ar
ba money-order) už 2 savaičių gydymą.

rių pradžios mokykla, kurių 
gana ilgai vedė amerikone mo 
kytoja. Lietuvių kalbos moki
no vargonininkas. Porų metų 
prieš atvyksiant seserimi pra- 
nciškietėms vaikus mokino dvi

“Rytų,”
Aidų,” “Tiesos 

įą, u ••Židinį,” “Ateitį,” 
nują/ų Romuvą” ir kitus.
5 draugijų geriausiai gy. į lietuvaitės mokytojos.
įjančios S. L. R. K. A. vie- į 
i kuopa ir “Marijos Val
ių” — sodai ietės. Šv. An- 
o draugija, seniausia para- 
>je, dideliai sunkių laikų 
•eįgalėdama išmokėti ligo
ms pašalpų, pati save sus- 
idavo vieniems metams.

Nuo 1925 metų mokyklų pa
ėmė į savo rankas seserys pra- 
nciškietės ir iki šiol tebeveda

Iki pasaulinio karo Home- 
stead’o lietuvių kolonija išau
go iki 315 šeimynų. Kolonija 
buvo veikli ir gyva iki gar
saus plieno streiko, kuris įvy-

Dabartinį lietuvių dvasini 
stovį geriausiai galima pažin
ti iš įvykių rugsėjo mėnesi, 
kada buvo 40 vai. atlaidai. 
Atlaidai praėjo jaukioje dv» 
šioje. Žmonių, kaip rytinėse, 
taip vakarinėse pamaldose bu
vo pilna bažnyčia. Kunigų, 
dvasios reikalams aptarnauti, 
be dešimts vietinių, buvo at
vykęs taip pat ir kun. Šteig- 
manas iš Youngstown; Ohio.

Vaičaitienė. Gal ir daugiau 
prisidės kurios nedalyvavo su
sirinkime. Medžiagų šiam da
rbui pristato Raudonojo Kry
žiaus draugija. Donores mo 
terys labai puikiai siuva, už 
tai svetimtaučiai džiaugiasi, 
kad jos apsiėmė tų darbų.

X Benediktas Rutkauskas, 
kuris pirmiau buvo darbštus i 
parapijonas, nesenai išvažiavo 
į Lietuvą ir tenai vedė. Jo pa
žįstamieji čia, Donoroje, no 
-galėdami dalyvauti vestuvėse,
širdingai linki jam laimės. .

tokio mažo būrelio 
tiek profesijonalų.

X Laurentinas Kiveris su 
savo žmona iš Clevelando sve
čiavosi pas savo dėdę ir tetų 
Andrių ir Magdaleną Kiverius.

X Benediktas Armonas ir 
jo žmona, ir taip pat Juoza
pas Mickus su savo žmona ap
lankė Oną Baturienę, kuri jau 
keli metai yra ligoninėj.

X Malonu girdėti, kad E- 
lena Bardziliauskienė jau ge
resnė po nelaimingo įvykio—

Tasisaugok klaidų išpildydamas šį kuponą:

TECTONIA IMPORT & EXPORT SERVICE CO., DPT. 9396 
211 Eourth Avenue, Ncw York City, TT. Y.

Gentlemen; Please forward to the following address..........

Bęxes ’Titus-Pearls, for which I enclose $.......................

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

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

tinniiniiniimnnininHiiMiuiiuiuiiiii iiiiiiiiiKiiHiiifnHiniiiiumiiiHnuuiii

Sraugui’ Reikalinga 200 Rontestminkų-AgentŲ
“DRAUGO VAJUS” PRASIDĖS SPALIŲ 15 DIENĄ

SPALIŲ 14 D. 7:30 VAL. VAKARE. AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SALĖJ į- 
vyks svarbus kontestininkų susirinkimas. Visi norintieji stoti į ‘^Draugo” Vajų prašomi 
atsilankyti į šį susirinkimą.

Prašome visų išpildyti “Draugo” Vajaus aplikacijos blanką Ir atsinešti į susrln- 
kimą. Jei kurie negalėsite atvykti į susirinkimą ,išpildę blanką pasiųskite paštu, o 
gausite reikalingų instrukcijų laišku.

PARAPIJOS-DRAUGIJOS

Kiekviena parapija tepasirflpina bent vieną kontestininką įstatyti į “Draugo” 
Kontestą. Kur dar nėra lietuvių parapijos, tenai “Draugo” skaitytojai teišslretika vie
ną ir jis tepasidarbuoja išpiantiriti “Draugą, kad būtų gaMma lietuvių žinias visur išne
šioti kasdien.

Kiekviena draugija ir organizacija tepasirūpina vieną kontestininką įstatyti į 
“Draugo” Kontestą.

DOVANOS:
I. Laivakortė ir Geležinkelio tikietas į Lietuvą ir atgal arba $200.00 už nemažiau 

kaip 3,000,000 balsų.
II. Kelionės ir automoblliaus išlaidos iš Chicagos per Pittsburgh, M-ount Provi- 

dence (apiankant šv. Pranciškaus Seserų Vienuolyną,) Washington, Phfladelphfa, 
(Aplankant šv. Kazimeiro Seserų naują mokslo įstaigą,) New York, VVaterbury, 
Hartford, Thompson, Conn. (aplankant šv. Marijos Kolegiją,) Worcester, Boston, 
Quebec, Montreal, Toronto, Detroit ir atgal į Chicagą arba $100.00 už nemažiau ka'p 
2,000,000 baisų

Hl. Tik automoblliaus Ekskursijos išlaidos per 2-roje dovanoje minėtas vietas ar
ba $50.00 už nemažiau kaip 1,000.000 balsų.

IV. Radio arba $20.00 už nemažiau kaip 500,000 balsų.
V. Laikrodėlis arba $10.00 už nemažiau kaip 300,000 balsų.
VI. įvairios dovanos suskirstytos sulig Kontestininkų nuopelnų.

PASTABA: Pirmą dovaną gaus tk vienas. Antrą, trečią, ketvirtą ir penktą gaus vi
si, kurie pasieks pažymėtą skaičių balsų.

S
s

s
■
E■

Registruokitės Tuojau Gausite 5,000 Balsų Dovanai!
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BOXING NEWS

matysite gerų ir įdomių rung
tynių. Visi kumštininkai yra 
taip sakant “experienced” ir 
daugelis jų laimėję čenipijo- 
nutų kituose kontestuose. Vie
ni yra laimėję A. A. U. čem- 

jpijonatų, kiti C. Y. O. čempi- 
jonai, kiti yra Y. M. C. A. 
čempijonai, kiti laimėję titu
lus kituose kontestuose.

Todėl nesigailėsite atsilan
kę j šių pramogų. Be to, parė-

DRAUGAS_ _ _ _ _ ■Tėvo Marijono Misi
jos ridens metu TeL Cicero 6758

D

via Įstojęs į Draugo Boxing 
iTournament, 135 sv. klesoje.
J Jisai pernai laimėjo C. Y. O.
Mist riet ėempijonatų ir šįmet uisite lietuvius kumštininkus, 
yra kapitonu Rockdale tvino, j Tikietai jau pardavifiėjami. 
kuris susidaro iš keturių kum- Jų galime įsigyti už mažų kai
dininkų.

VISI LAUKIA DRAUGO 
BOKSININKŲ KONTESTO

A
Tel. Canal 6764

DR. A. RAČKBS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS

X—SPINDULIAI
Ofisas: 2130 W. 22nd St. 
Valandos: nuo 2 iki 8 vai. vakaro

liez.: 3051 W. 43rd St.
(Prie Archer Avė. netoli Kedzie) 

Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryto
Tel. LAFAYETTE 3057

I Office Phone 
Prospect 1028

Res. and Office 
2359 So. Leavltt St.

Canal 0706DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 S. 49th CT., CICERO
Vai.: 10-.’1 ryto: 2-6 ir 7-9 vakare

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN AND SURGEON

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

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

DR. S. A. DOWIAT

Spalių 9 <1. ligi 23 <L dviejų 
savaičių vyrams ir moterims 
Misijos Provijenee, It. I.

Lapkričio 13 d. ligi 20 d. 
vienos savaitės Misijos Ijow- 
ell, Mass.

Lapkričio 27, 28 ir 29 d. 
Keturių dešimtų valandų ŠŠ. 
Sakramento Adoracija Pitts- i 

įr lbnrgh, Pa. i
I Lapkričio 30 d. ligi gruod
žio 8 d. Švč. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo Novena Cambri- 
dge, Mass.

Visose čia minimose vieto
se. Misijoms vadovauja ne se
nai grįžusia iš Lietuvos T.

Antanas Petrauskas, M. I. C.

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
Arti 47th Street

Tel. Canal 6122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto 
Nuo 1 iki 8 vakane 
Seredoj pagal sutartį

Boulevard 1589
Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
D E N T I S T A S 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakare

ofisas Tel. Grovehlll 4417
Rea 6737 8. Artesian Avė.

TeL Grovehlll 0617 GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
4729 WEST 12th PLACE 

Vai.: 7 iki 9 v. v. Išskiriant Seredoa 
lr Pėtnyčios. kuriomis dienomis Jis 
bua

8924 W. WASH1NGTON BLVD. 
Kitos vai. ant Washlngton Blvd. 

4:80 — 5:80 kasdien 
Telefonai: Kedzie 2460 — 2451, arba 

Cicero 862. Res. teL Cicero 2888

DR. J- J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8428 West Marųuette Road 
VaL: 8-6 Ir 7-9 P. M. Ket. 6-11 A U. 

Ned6UoJ susitarus

TEL. LAFAYETTE 7650

DR. F. G. WINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET 

Residencija 6600 So. Artesian Avė.

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

nų. Tikietai yra po 55c 
!$1.10.

Pagerbkime savo lietuvius 
boksininkus pripildydami Šv. 
Agnietės salę lapkričio 3 die-

1 Lapkričio 3 dienų įvyks pir-Yių. 
niutinis lietuvių boksininku 
kontestas, kokio dar nėra bu
vę Cliicagoj, ar jo apylinkėj.
Šis kontestas bus Šv. Agnie
tės salėj, kuri raminsi ant Ar- 
'clier Avė. netoli nuo Rocktvell 
1 gatvės. Ši salė yra labai dide-1

Si. Kristupas
DE JULE
jaunas boksi

ninkas iš Rockdale, lik, kuris lė; joj gali tilpti 1200 žmonių. į

“WHITEY ’
De Jule yra

(Tęsinys nuo 2-ro pusi.) 
lis butų ant mano pečių?

Kūdikėlis atsakė:

Tel. CICERO 294

SYREWiCZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas už $35.00 

KOPLYČIA DYKAI
1344 S. 50th Avė., Cicero, ln.

— Tiesų sakai, visų pasaulį
Pa’ Į neši ant savo pečių, 

togiausia visiems Cliicagos lie- j šventasis bet gi nesUprato 
tuviams. į tos kalbos.

— Neši pasaulio Sutvėrėjų 
ir Atpirkėja,—tarė jam Kūdi-

tik vra didelė, bet ir

viai
Visi boksininkai yra lietu- 

Ir nemanykite, kad ne-

G R A B O R I A ls
1 kelis.

Šventasis

RADŽ1US
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

LACHAVICH 
IR SŪNUS

Gerb. Klebanti žiniai

, A LIETUVIS GRABORIUSLaidotuvėm* pa
tarnauju geriausia Patarnauju laidotuvėse kuoplgiausta. 
Lr pigiau negu kiti
todėl, kad priklau
sau prie grabų 14- 
dirbystėa

OFISAS
668 West 18 Street 
Telef. Canal <174 
SKYRIUS: 8889 
Halsted Street. Tel.
Victory 4488.

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas lr 
nebrangiu, nes neturi
me Išlaidų nžlalkymud 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

8307 Aibnn Avana

S. M. SKUBĄS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18th STREET
Tel. Roosevelt 7532

Reikale meldžiu atulSauktl, o mano 
darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt SKIS arba 1614
2314 W. 23rd PL, Chicago

1439 S. 49 Court, Cicero, HL
TEL. CICERO gg|7

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas

| Turiu automubilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, UI

I. J. ZOLP
ORABORIUB IR LAIDOTUVIŲ

TBDEJAJ6

1650 WEST 46th STREET
Kampas 4«th lr Paulina *ta 

Tel. Boulevard 6848-8418

Nubudimo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu simpatiš
kai,, mandagiai, gerai ir pigiau negu 
kitur. Koplyčia dėl Šermenų dykai.

Seniausia
LIETU

GRABORIŲ

žiausia

nenorėjo tikėti. 
Kūdikėlis tada vėl jam tarė:

— Dėl jsitikrinimo, įbesk 
savo lazdtj. į žemę ir ateik ry
toj; pamatysi jų žaliuojančių 
ir nešančių vaisius.

Taip Šventasis ir padarė. A 
tėjęs rodo savo lazdų, kurių 
per daug metų nešiojo, išaugu
si į gražių palmę ir nešančių 
gardžius vaisius. Pamatęs šį 
stebuklų Šventasis, tvirtai ti
kėjo, kad tas Kūdikėlis buvo 
Jėzus Kristus. Daugybė žmo
nių, matydami tų stebuklų į- 
tikėjo į Jėzų.

Karalius Dagnus iš Samos 
labai norėjo Šventųjį nužudy
ti, nes bijojo, kad Šventasis 
nepatrauktų prie savęs visų 
žmonių ir neužimtų karaliaus 
sosto. Jis įsakė sugauti Šv. 
Krištopų, Įmesti į kalėjimų ir 
baisiai kankyti, kad atsižadė
tų katalikų tikėjimo. Bet Šv© 
ntasis stipriai laikėsi savo ti
kėjimo; dėl to, baisiai užpykęs 
karalius, nukirto Šventajam 
galvų.

Šv. Krištopo šventė švenčia? 
ma liepos 25 d. Kun. J. V. S.

GARSINKINTES
“BRAMSE”

Misijonierius jėzuitas Jonas 
Bružikas praneša, kad jo vi
sas laikas iki birželio įnėn. 18 
d., 1933 m. yra užimtas misi
jomis ir jeigu dar metus pa 
siliks Amerikoj, tai savo mar
šrutų taip paskirstys: 1933 m. ’ 

rudenis, vakarams, 1934 m. 
Gavėnia rytams, o 1934 m. pa-'

Tol. Cicero 12 60

DR. GUSSEN
X—RAY

LIETUVIS DENTISTAS 
kasdiėn nuo 10 v. ryto iki 9 

valandai vakare ‘ 
Nedėliomis ir Seredomis susitarus

4847 W. 14th St. Cicero, 111.

Vai.;

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTAS 

Utarninkals, Ketvergais ir Snbatomte 
vasaris Žiūrint, iŠ kurios, da- 2420 w- Harųuette Itd. arti Western

I Avė. Phone Hemlock 7828 
Panedėlials, Seredomis ir Pėtnyčiomls 

i 1821 So. Halsted Street
lies ateis daugiau pakvietimų.

Čia paduodu savo maršrutų 
tik iki Kalėdų: Bostone, Mass. 
pas kun. F. Virmduskį nuo 
spalių 10 iki 23 d., Brookly- 
ne, N. Y. pas kun. N. Pakalni 
nuo spalių 24 iki lapkričio 6 
d., Elizabeth-’c^N. J. pas kun. P^one Hemiock 2061

Tel. Republic 2266

DR. K. DRAUGELIS
DENTISTAS 

2403 W. 63rd STREET

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

X—Spinduliai
Ofisas 2201 West 22nd Street 

cor. So. Leavltt St. TeL Canal 6122
Rezidencija: 6628 S. Richmond Avė. 

Telephone Republic 7868 
Valandos: 1—3 ir 7—8 vaL vak. 

Nedėlioj: 10—12 ryto.

T«L Lafayette 5798

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 8 Iki 5 po pietų, 7 Iki 9 vak.
Office: 4459 S. Califomia Avė. 

, Nedėlioję pagal sutartį

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

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir 
veneriškų ligų

Ofisife 3102 So. Halsted St.
Kampas 31st Street 

Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4. 7—9 v. v. 
Nedėliomis ir šventadieniais 10—18

Simonaitį nuo lapkr. 7 iki 20 
d., Philadelphijoj pas kun. J. 
Kaulakį nuo lapkričio 21 iki 
gruodžio 4 d., Patersone, N. 
J. pas kun. P. Stonį nuo gruo
džio 5 iki 11 d., Philadelphi
joj pas kun. 1. Zimblį nuo 
gruodžio 12 iki 18 d., Brook- 
lyne, N. Y. pas kun. S. Re
meikų ‘nuo gruodžio 19 iki 25 
d. *

Laiškams adresas:
Rev. J. S. Bružikas, S. J.,

207 York St.,
Brooklyn, N. Y.

M. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

•GAS EXTRACTION 
Valandos: 9-9. Nedėliomis 9-12 

6558 SO. WESTERN AVĖ.

DR. SDZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVĖ.X, —

Ofiso Tet LAFAYETTE 7887

Ofiso vaL kiekvienų, dienų nruo 4 Iki 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai. vakare Utarninkals 
lr Ketvergais.

Res. Tel. Hyde Park 98*5

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE 
Tel. Virginia 0036

DR. P. M. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas
3243 So. Halsted Street
Office Tel. Victory 7188 
Res. Tel. Hemlock 2615

NUOŠIRDI PADĖKA.

PRANEŠIMAS

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Sugryžo 15 Europos ir ^pl pradėjo 
q- ' praktikų senoje vietoje.

Vai.: nuo 10 iki 12 ryte;
2 iki 6 po piet;
7 iki 9 vakare.

Sekmadieniais lr Ketvirtadieniais 
8335 & HALSTED ST.

Tel. Boulevard 9199

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

OFISAS
4645 S. ASHLAND AVĖ.,

Ofiso valandos; nuo 2 iki 4 lr nuo 
t iki 8 vai. vak. Nedėliomis pagal 

sutartį
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų T«n.: Prospect 1*30

TeL Grovehlll 1595

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

Seredomis po pietų ir Nedėldienlals 
tik susitarus

2422 W. MARQUETTB ROAD

Rea Phone 
Englevvood 6641 
Wentworth 8000

Office Phone 
Wentworth 3000

AKIŲ SYDYTOJAIj

DR. VAITUSH, DPT.

Tel. Lafayette 1016

DR. F. J. LOWNIK
Gydytojas ir Chirurgas 

1800 WEST 47th STREET

DR. A. R. McGRADiE
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

6558 S. HALSTED STREET
Vai.: 2-4 lr 7-9 vai. vakare

V I Ų

ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis Kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies. 
"Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 

namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų 
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs kų pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisas

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

BRONISLAVA TETER 
fTatorlaitė)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalių 10 d., 10:20 vai. vak.,
1 932 ra., sulaukus 24 metų am
žiaus, gimus Chicago, III , ba
landžio 10 d., 1908 m.

Paliko dideliame nulludime 
motinu. Elcnorą, patėvį Juoza
pą, Malkewicz, 2 broliu: Anta
ną Tatarei) ir Domininką Dau- 
siną, dėdę Mykolų Tatarei), clo- 
cę Antaniną. VVonderienę 4 
pusbrolius' ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
3612 S. Lowe Avė., Bivd. 0808. 
Laidotuvės Įvyks penktadienį, 
spalių 14 d., 8 vai. Iš ryto iš 
n.4nų ) šv. Jurgio parapijos 
bažnyčių, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta J 
Sv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Bronlslavos T.etejr 
giminės, draugai Ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse lr suteikti JAI 
paskttfln) patarnavimą lr atsi
sveikinimų.

Nuliūdę liekame; Motina, Pa
tėvis. Broliai. Dėdė, Clocė, Pus
broliai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius A. Masalskis. Telefonas 
Buotevnrd 4189

Spalių antrų dienų, šventi
nant mūsų naujųjų įstaigų 
ties Philadelphia, Pa., nebūtų 
buvusios tokios didelės iškil
mės ir nebūtų jos suteikusios 
mums tiek nuoširdaus džiaug
smo, jei nebūtų jose dalyva
vusi tokia skaitlinga mūsų 
prietelių ir rėmėjų minia. Už 
gražius, malonius tos dienos 
Įspūdžius, už gausių seselėms 
suteiktų moralę ir medžiaginę 
paramų labai nuoširdžiai dė
kojame Didžiai Gerbiamai 
Dvasiškijai lietuviškų koloni
jų Rytuose ir jų atvykusiems 
parapijonims. Ne tik Pennsyl- 

' vanijos ir artimos New Jer- 
sey valstijų lietuviai, bet ir 
tolimesnio New York’o ir Ma- 

| ryland valstijų seselių priete- 
liai buvo skaitlingai atstovau
jami. Lai Dievas jums visiems 
atlygina už pastangas daly
vauti ir už gerus mums linkė
jimus. Nesiliausime ineldusios 
jums visiems ypatingo už tai 
Dievo palaiminimo ir ’būsime 
jums visuomet dėkingos.

Svesnt® Kazimiero Seserys

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimų, kuria 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
ivaigimo, akių aptemmio, nervuotu- 
mo. skaudantų aklų karštį. Nuimu 
3ataractus. Atitaisau trumpų regystą 
ir tolimų regystę.

Prirengiu teisingai akinius Tisuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro- 
^•s su elektra, parodančių mašlau- 
<tas klaidas.

Speclaie atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 16 ryto iki 8 vaka- 
paga4 8utarti-KREIVAS AKIS ATITAISO į TRUM 

?A LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Dabar kainos perpus pi
gesnės, ncįTi buvo. Mošų kainos nl- 
gesnes, kaip kitų.

4712 S. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Boulevard 7589

PHONE GROVEHILL 0027 
Valandos: 2-4; 7-9 X'. M.

Trečiadieniais ir sekmad. susitarus

DR. J. W. KADZEW1CK
Lietuvis Gydytojas lr Chirurgas 

6859 SO. WESTERN AVĖ. 
Chicago, 1U.

A. L. DAV1D0NIS, M. D,
4910 SO. M1CHIGAN AVENUE 

Tel. Kenvvood 5107 
Valandos:

Nuo 9 iki 11 valandai ryte.
Nuo 6 iki 8 valaidai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ 8PCIALI8TAS

Ofisas lr Akinių Dirbtuvė

756 WEST 35th STREET 
Kampas Halsted St.

Valandos: nūs 16—4: nuo 4—t
NedėUouUa: nuo 16 1U 14.

_ DR. MAURIGE KAHN _
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994 

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 dienų 
Nuo 2 iki 3 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare

, Nedel. nuo 10 Iki 12 dienų

I

Ofiso Tel. Victory 8687
Of. lr Rez. TeL Hemlock 8374

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

Antras ofisas Ir rezidencija
6504 SO. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso vai.: nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. vai.: nuo 3-6 po 
plot. Utarn. lr Subat. nuo 8-6 vak, 

šventadieniais pagal sutarimų.

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu 

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECU  AUSTAS

Džiovų, Moterų lr Tyrų Ligų 
▼ai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po 

pietų: 7—0:80 vai. vakare.
Nedėliomis 16 1M 18 

Telefonas Midway 2880

Tel. AVentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas

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

HEMLOCK 8151

DR. V. S. NARES
(Ns.ryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2 42 9 West Marąuette Road 

VALANDOS:
9 Iki 18 ryto, 7 tkl 9 vakare

Utarų. ir Kttv, ve*, jmcal sntnrtj

Tai. Hemlock 8706
Rea TeL Prospect 6611

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisu 6155 South Kedzie 
Rez. 6425 So. Callfornla Avė. 

▼aL: 8-4. 7-6 v. v. Išskiriant Kktv.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 6913

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

DUzo vak: nuo 1-4. aus 6t40-6:U



i

o

CHICAGO J E
ketvirtadienis, spal. 13, 1932

SERGA LABDARIŲ VEI
KĖJAS SEKLECKIS

Sunkiai susirgo p. Sekleckis 
Lietuvių Labdarių Sąjungos 
uolus veikėjas ir direktorių 
pirmininkas. Dabar yra šv. 
Kryžiaus ligoninėj 217 kam
baryje. Linkime veikėjui greit 
pasveikti ir sustiprėti.

SERGA RĖMĖJŲ PRIE- 
TELIS

Serga rėmėjų prietelis kun. 
Pranciškus Vaitukaitis. Guli 
Šv. Kryžiaus ligoninėj. Linki
me nenuilstančiam darbuoto
jui sesučių naudai greitai pa
sveikti ir apleisti ligoninę.

Raporteris

VYSKUPAS PRAŠO 
“DRAUGO”

Harrisburgo Vyskupas Phi
lip R. McDevitt prisiuntė sa
vo ranka rašytų laiškų, pra
šydamas prisiųsti tų “Drau
go” numerį (rugp. 30 d., 1932 
m.), kuriame buvo plati šv. 
Kazimiero Seserų vienuolijos 
Istorija.

VILNIAUS PRAKALBOS

Spaliij 11 d., Aušros Vartų 
parapijiečiai minėjo Vilniaus 
užgrobimų. Vakare' bažnyčioj 
buvo gedulingi mišparai, ku
riuos laikė kun. L Draugelis, 
a kun. J. Mačiulionis gražų 
pamokslų pasakė. Po mišpa
rų žmonės susirinko į salę, kur 
buvo prakalbos. Kalbėjo prof. 
F. Mastas, Federacijos pirm., 
kun. J. Mačiulionis, kun. L. 
Draugelis ir red. L. Šimutis. 
Patrijotiškas dainas dainavo 
Aušros Vartų mokyklos cho
ras, muz. J. Brazaičiui vado
vaujant. Solo gražiai padai
navo p-lė A. Šaulifltė. Žmonių 
buvo susirinkę gana daug. Ma 
tyti, kad.vvestsaidiečiams rūpi 
Vilniaus reikalai ir kad jie y- 
ra pasirengę kuo tik galėda
mi Vilniaus vadavimo darbui 
padėti.

KAS PO WEST SIDE

X Aušros Vartų parapijos 
bazaras juo toliau, tuo labiau 
įsismagina. Vakar bazaraz 
taip pat šauniai ėjo ir gražaus 1

pelno padarė. Ateinančiam še
štadieniui ir sekmadieniui 
“hingo” žaidimui parūpinta 
daug gyvojo tavoro. Kas nori 
už 5 ar 10c parsinešti visai 
savaitei laimykį, kviečiamas į 
bazarų.

X Atėjus šaltam orui, veik
lesnės draugijos subruzdo į vei 
kimų. Aušros Vartų parap. 
choras jau rengia vakarų. Ne 
kalto Pras. mergaičių draugi
ja taip pat. Kitos dr-jos taip 
pat ruošiasi prie įvairiij pra
mogų.

X Netikėtai anų dien teko 
užeiti pas mūs graborių p. La- 
chavičių. Ta pačia proga teko 
apžiūrėti jo naujai įtaisyta 
įnirusiems laikyti koplyčia, 
kokios, manau, neturi nei vie
nas liefuviij graborių. Viskas 
įrengta moderniškai ir sulig 
Sveikatos Departamento reika 
lavimais. Koplyčia divonu iš
klota, pasieniais minkštosios 
kėdės, gale įrengta atatinka 
mos pagrabui šviesos; viena
me kampe rašomasis stalelis. 
Padidintoj koplyčioj dabar ga 
Ii sutilpti apie suvirs 200 žmo 
nių. Net apylinkės svetimtau
čiai domisi modernišku įren
gimu ir liūdesio valandoj šau
kiasi p. Lachaviėiaus patarna
vimo, Be to, p. Lachavičius 
turi skyrių ir Ciceroj. Pasise
kimo mūs grab. Lechavičiui 
ir toliau plėsti savo įstaigų.

X Bizn. A. Aitutis dar te
beserga.

KONCERTAS, KOKS RE
TAI TEPASITAIKOi i ' ,

Chicagos sų'jungietės spalių 
23 d. Ciceroj, šv. Antano pa 
rap. salėj ruošia dainų puotų 
— koncertų, koks retai tepa
sitaiko. Koncerte dalyvauja 
įžymiausi lietuvių dainininkai, 
artistai Marijona ir Jonas Ui- 
žauskai iš Detroit, Mich. ir 

! mūsų vietinės žymiausios so 
listės-dainininkės: gražiabalsė 
p. Aleksandra Pieržinskieng, 
visus sužavi ir visų mėgiama, 
o kų besakyti apie taip pat 
visų pamėgtų p. Marijonų Ja 
nušauskienę, kuri per daugelį 
metų Chicagoj puošia mūsų 
vakarus. Tat, malonu bus vi
siems išgirsti tas mūsų daini
ninkes, gi svečius, pagarsėja 

1 sius dainininkus, pp. Čižaus-

BHStOjtS

Copr.. 1932. 
The American 
Tobacco Co.

Luckies nėra žalio tabako 
—dėl to jie tokie lengvi

perkame puikiausių, patį 
x A puikiausių tabakų visame 

pasaulyje, bet tas dar neišaiški
na kodėl žmonės visur skaito 
Lucky Strike lengviausiu ciga- 
retu. Dalykas tame, kad mes 
tiiekuomet neužmirštame tei
sybės, jog “Gamta savo Žalumoj 
Retai Švelni ir Lengva” - todėl 
Šis puikus tabakas, jį tinkamai 
pasendinus, išnokinus, perlei

džiamas per pagerinamų Lucky 

Strike valymo procesų, kuris 

žinomas kaip — “It’s toasted”. 

Štai kodėl kiekvieno miesto, 
miestelio ir sodybos gyventojas 
sako, kad Luckies yra tokie 
lengvi cigaretai.

It’s toasted
Tos pakelis lengvų Luckies

GARSINKINTES
"DRAUGE"

Democratic
Headcjuarters

Lithuanian
Division

134 N. La Šalie St. 
Chicago

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monro© St., Rm. 1005
Kampas Clark St.. 10-tų lubų 

Telefonas State 7660 
Valandos 9 ryte iki 5 popiet

Vakare: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas Republic 9600 

Valandos 7 iki 9 vakare

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Waahlngton Rt 
Room 906 Tel. Dearborn 79«6

Valandos: 9 ryto Iki 4 po pietų

Vakarais: Utarnlnkals Ir Ketvertais 
— S Iki 9 vai.

4X46 Archer Avė. Tel. Lafayette 7117

Namų TeL Hyde Park „96

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

62 E. 107 ST. prie MICHIGAN AVĖ. 
Tel. Pullman 5950—« 37 7

4600 S. WOOD ST.—Ketvergo vak. 
Tel. Lafayette 6393

1 SS N T.A SU1F 9T—nne«1

Tel. Boulevard 5913.

CHARLES P. KAL
ADVOKATAS 

756 W. 35th Street
Netoli Halsted Str.

PRANEŠIMAS
Spalių mėn. 14 d., 7:30 vai. vak. Aušros Vartų parapijos sve

tainėje, 2323 W. 23rd Place, įvyks “Draugo Vajųus” kontes- 
tininkų susirinkimas. Visi norintieji stoti į “Draugo” vajų, 
prašomi atsilankyti j susirinkimų, nes bus labai svarbus.

Prašome visų išpildyti žemiau paduotų blankų ir atsi
nešti į susirinkimų. Kas norinčių negalėtų atvykti susirinki- 
man, prašomi išpildyti blankų ir prisiųsti paštu, o reikalingų 
instrukcijų gaus laišku.

Kun. J. Mačiulionis, M. I. C.,
“Draugo” Administratorius.

kus kai kam teks, gal, dar tik 
pirmų kartų išgirsti.

• Garbė Moterų Sųjungos Chi
cagos apskričiui, kuris suma
nė tokį gražų darbų, kad su
ruošti didelį koncertų, kuriuo 
kiekvienas atsilankęs bus pa
tenkintas. Koncerto bilietai

nebrangūs, visiems prieinami, 
jų kaina pritaikinta prie šių 
dienų depresijos.

• -H. '
Kviečiame tat visiems pa 

remti gražų apskrities koncer
tų ir didelį moterų-sųjungiečių 
pasišventimų. Juk ir pats M. 
S. apskritis yra daug gražių 
darbų nuveikęs bei pasiryžęs 
nuveikti. Kad ir įrengimas 
kambario šv. Kryžiaus ligoni
nėj už $500 yra gražus daly
kas. Jau graži suma pinigų 
yra sumokėta; reikia tik da- 
baigti mokėti.

Tat visi į apskrities koncer
tų, į pirmų šių metų dainų 
šventę. Lazdona

taręs su kancleriu von Pape- 
n’u, apsaugos ministeriu gen. 
von Schleichcr’iu ir preziden
tu von Hindenburg’u. Sako
ma, tik laukiama tinkamos 
progos vykdyti šiuos sųmoks- 
lo planus.

Vyriausybė į tai atsako, kad 
tai gryniausias socialistų pra
simanymas.

MASKVA APIE AMERIKOS 
REIKALUS

ramos turi laikytis priešrinki
minėj kampanijoj ir rinkimų 
dienų.

Tarp kitko J. Valstybių ko
munistams įsakoma reikalauti, 
kad Amerika rūpintųsi apsau
goti nuo priešų sov. Rusijų.

adv. K. Jurgelionis, kaipo De- 
:rnokratų Nacionalio Komiteto 
lietuvių skyriaus vedėjas.

R. ANDRELIDNAS
Užlaikome naujausios ma

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

Tel. Hemlock 8380

MASKVA, spal. 13. — Tre
čiasis internacionalas (komu
nistų organizacijų) pasiuntė 
J. Valstybių komunistų par
tijai nurodymų, kokios prog-

PRANEŠIMAI
Šiandien, ketvergo vakare, 

spalių 13 d., J. Budriko lietu
vių radijo valandoje kalbės

BARGENAS
4—5 kambarių mūrinis fla- 

tų namas, garu šildomas.
Randasi S. W. kampas 65th 

ir Artesian gatvės.
Kaina $16,090.00 Sųlvgos.

BRIETZKE & UTESCH 
6320 S. VVestern Avė.

Tel. Republic 6578

Wm. J. Kareiva
Savininkas

DS1 geriausios rų Sies 
Ir patarnavimo, Sau
kit.

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olselis Šviežių klausi
nių, sviesto Ir sūrių.

4644 SO. PAULINA STREET 
Tol. Boulevard 1289

“DRAUGO VAJAUS” APLIKACIJOS 
BLANKA •

Šiuo pranešu, kad j stoju į “Draugo Vajaus” Kontestų:
t ' k

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

Adresas ...................................................................................

• • •••••• • ••••• • • •••••'• •• • • •••••••••

‘‘Praugo Vajaus” Kontestas, 2334 So. Oakley Avė., 
Chicago, UI.

SOCIALISTAI PUOLA VO
KIEČIŲ PRINCĄ

BERLYNAS, spal. 12. - 
Vokiečių socialistų laikraštis 
“Vorwaerts” rašo, kad buvu- 
sis sosto įpėdinis princas Fri
drikas ^Vilhelmas yra pasiry
žęs sugriauti respublikų ir 
Vokietijai grųžinti monarchi.- 
jų. Laikraštis pareiškia, kad 
tuo reikalą princas yra susi-

1 »-

Republican 
Headquarters 

Lietuviu Divizija 
NATIONAL:

M. Wabol, Chairman, 
Palmer House, 

Room 777. 
STATE:

A. K. yalukas, 
Chairman

Morrison Hotel 
Room 585 

COOK COUNTY:
B. R. Pitkiewicz, 

Chairman
Metropolitan Bldg. 
134 N. La Saite St. 

Room 300.

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ 
AGENTORA

Parduoda VISŲ LINIJŲ ir VISŲ LAI- 
VŲ laivakortes į Lietuvą ir visus pasaulio 
kraštus.

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

Lietuvą. z
Laivakorčių ir su kelione surištų doku

mentų reikalais kreipkitės į

AGENTORA
2334 SoOAKLtT-^

Phone Roosevelt 2072 
STANISLOVAS FABIONA8. Sav.

WEST SIDE EXPRESS CO.
' Coal, Wood, Expressing and 
‘ Moving
» 2146 So. Hoyne Avenue

Chicago, UI.

NAUJA GASOLINO STOTIS
Vartoja Sinclair Produktus

H IG H W A Y
SERVICE STATION

7001 S. VVESTERN AVENUE 
S. E. aorner

'Tel. Hemlock 1017 
Pranas Dargelis, savininkas

Jei manai pirkti automobili, ateik 
^-xa mus pirmiau, nea mea užlaikome 
▼lenų 16 geriausių ruSlų automobi
lius — STUDEBAKER. kurie yra 

, pagarsėję savo stiprumu Ir gražumu.
Taipgi mes turime pilną pasirinki- 

Į mą vartotų karų labai prieinamą Ir 
nebrangia kaina.

MIDLAND MOTOR SALES
44*2 ARCHER AVENUE 
Talephone Lafayette 7129.


