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Keli šimtai nazių-fašistų Rygoj areštuota
KOMUNISTAI RUSIJOJ IŠUGDĖ DIDĖ

LĮ SAVOjJIUROKRATIZMį
MUSSOLSNIS PLANUOJA 

VIRŠLAIKIO DARBĄ
PANAIKINTI

LATVIJOJ FAŠISTAI 
AREŠTUOJAMI

RAUDONŲJŲ BIUROKRA
TIZMAS RUSIJOJ

KAUNAS, rugp. 3 .— Ži
niomis iš Rygos, latvių politi
nė policija ten puolė vyriau
sias nazių (fašistų) būkles ir 
apie 300 jų areštavo.

Sakoma, susekta, kad fašis
tai sukilimų planavo.

MUSSOLINIS PRIEŠ 
NEDARBĄ

MASKVA, rugp. 2. — Bol
ševikų laikraštis “Ekonomi- 
českaja Žiz.n” rašo, kad sovie
tą Rusijai nėra galimybės c- 
konomiškai pakilti. Biurokrati 
zmas visą kraštą sužnybęs. Vi
sose sovietu įstaigose yra toli 
daugiau viršininkų, negu dar
bininkų. Ypač komunistų vi
kiuose ši tvarka įsigalėjusi, 
pažymi laikraštis.

Naujos rūšies aklai uždarytas su trimis 
port, Conn. Važiuojant automobilininkas turi

ratais automobilis išbandytas mies-te Bridge- 
periskopu naudotis,
f.

JOHNSON SAKOSI PIRKINIO 
KAMPANIJĄ PASKELBS

PIRKIMO KAMPANIJA 600 VADŲ PASKIRTA

LAKŪNU DARIAUS IR GIRĖNO 
PAMINKLUI FONDAS

(Iš ‘‘L. A.”)
Transatlantiniams lakū

nams Dariui ir Girėnui priim
ti kc.:j j vakarykščiam? po 
sėdvje tarėsi rii i šovusių did
vyrių laidotuvių tvark ir dvi 
būdų įamžinti lietuvių tautai 
jų vardus. Komitetas veiks ir 
toliau, kol komitetą išrinku- 

1 sios organizacijos padarys ko

LATVIAI PRISIDEDĄ PRIE 
MŪSŲ LIŪDESIO

RYGA, VII. 19. Elta. Visa 
Latvijos spauda ilgais straips
niais praneša apie transatlan
tinių lietuvių lakūnų žuvimą ir 
apie katastrofos priežastis. 
Net kelių puslapių ilgumo pra
nešimus deda “Briva Žeme”

ROMA, rugp. 3. — Kad iš
naikinti Italijoj nedarbą, Mu- 
ssolinis planuoja viso krašto 
pramonėje viršlaikio darbą už 
drausti. Tai, sakoma, būsianti
atitinkamiausia priemonė.*

NORI 300 KAREIVIŲ 
IŠVADUOTI

KETURI KOMUNISTAI 
NUGALABINTI

HAMBURGAS, Vokietija, 
rugp. 2. — Altonoj, už Elbe 
upės, vakar mirties bausmė į- 
vykdyta keturiems komunis
tams už smogiamųjų Hitlerio 
kareivių žudymą.

MADRIDAS, rugp. 2.
1921 metais Morokoj maurai 
surengė ispanų kariuomenei i 
skerdynes ir daugiau kaip 300 
ispanų kareivių nelaisvėn pa
ėmė. Dabar Ispanijos vyriau
sybė dirba už tų kareivių iš
vadavimą.

\VASHINGTON, rugp. 3.— 
Pramonės gaivinimo adminis-. 
tratorius Johnson pranešė, 
kad kada jis kiek daugiau su 
įvairiais kodais apsidirbs, vi
sam; krašte pirkimo kampani
ją paskelbs.

AVASHINGTON, rugp. 3.— 
Pramonės gaivinimo adminis
tracija visam krašte paskyrė 
600 žmonių ir juos įpareigojo 
kovoje prieš nedarbą vadovai! 
ti. Ją pareiga bus prižiūrėt, 
kad visi įrroninkai prie bendro

14,000 BANKŲ PRISIDĖJO I jo kodo sąlygų prisitaikintų.

DAUG MEDVILNES SU
NAIKINTA

LILLE, Prancūzija, rugp. 
2. — Didžiausią pasauly med
vilnės sandėli gaisras ištiko. 
Sunaikinta apie 23,000 balijii 
medvilnės. Nuostolių — apie 
2 milijonai dolerių.

KUBOJE RIAUŠĖS PLINTA

HAVANA, rugp. 2. — Čia 
ir kitose salos dalyse strei
kuojančių darbininkų riaušės 
pasikartoja. Vakar trys riau
šininkai nušauta ir kelios de
šimtys sužeista. Kiaušių prie
šakyje yra komunistai.

PASKIRTAS SPAUDOS 
VIRŠININKU

ROMA, rugp. 2. — Premje
ras Mussolinis savo žentą 
grafą G. Ciano paskyrė kraš
to spaudos viršininku. Ciano 
iki šioliai buvo generališkuoju 
konsulu Šanghajuje.

MOKESČIAI UŽ ALŲ IR 
VYNĄ

ALBANjY, N. Y., rugp. 2.— 
Mokesčiais už teisotą alų ir 
vyną New Yorko valstybė jau 
daugiau kaip vieną milijoną 
dolerių surinko.

NOR1 DIDELIŲ KARO 
IŠLAIDŲ

TOKIJO, rugp. 2. — Japo
nų kariuomenės ir karo laivy
no viršininkai reikalauja mil
žiniškų išlaidų. Jie sako, kad 
tos 1934-35 metams išlaidos 
turi būt 45 nuoš. didesnės už 
šių metų išlaidas.

JAPONŲ MANIEVRAI 
PACIFIKE

TOKIJO, rugp. 2. — Japo
nų karo laivynas vyksta į tro- 
pikinį Pacifiką. Tenai turės 
manievrus.

APIE 50 SUŽEISTA

NEW YORK, rugp. 2. —
Steeplecbace parke, Coney Is- 
liind, ties išoriniu plaukiojimo 
tvenkiniu ėmė du vyrai muštis. 
Daugiau vieno šimto asmenų 
sulipo ant viršutinės aplink 
tvenkinį platformos. Platfor
ma griuvo ir apie 50 asmenų 
sužeista.

PRIEŠ PAGROBĖJUS

HYDE PARK, N. Y., rugp. 
2. — Atostogaujantį preziden 
tą Rooseveltą atlankė vaisty
ta pasekretorius Moley. Jis 
pranešė, kad prezidentas pa
darė planus kovoti prieš pa
grobėjus ir kitus kriminalis
tus.

AYASHINGTON, rugp. 2.— 
14,00 bankų, priklausančių A 
meriean Bankers’ Ass’n, prie 
bendrojo pramonės kodo prisi
dėjo.

Chicagos srity vakar tūks
tančiai daugiau įvairių firmų 
pramonės kodo sutartį pasi
rašė. Mėlynojo orelio simbolis 
(N. R. A.) visur ima reikštis.

VYRIAUSYBĖS BONAI 
PERKAMI

HYDE PARK, N. Y., rugp. 
3. — Atostogaująs prezidentas 
Rooseveltas yra nepaprastai 
patenkintas. Iždo departamen
tas paskelbė apie 300 milijonų 
dolerių vertės savo bonų par
duoti. Kaip bematant net už 
pusantro bilijono dol. nupirk
ta.

RAUDONIEJI IŠJUDO

CHICAGOJE
CHICAGOS PARODA 

VALOMA

PRIEŠ RAKFETERIUS

Keletos apartamientinių pa rk
duotuvių vienas savininkų J. 
Goldblafct kriminaliniam teis-

kių tuo reikalu sprendimų, tik ir “Jaunakas Žinąs”. “Briva
.iš komiteto transatlantiniams 

I lakūnams Dariui ir Girėnui 
! priimti pasivadino Laikinuoju 
kap. Dariaus ir Girėno pamin
klui statyti komitetu. Komite
tas jau daliai- ruošiasi padary
ti plačių rinkliavą Dariaus ir 

■ Girėno paminklui. Tame reika
me liudijo, kaip rakieteris i],> ai,lelę ir labai vertingą ini- 
jį teroru kankino. Tas rakiete- |cįatyvą pareiškė inž. areli, 
ris tai J. Rooney, skelbimų Liandsbergis, kuris užinicijuo 
nešiotojų unijos sekretorius . tlamas paminklo statybą
iždininkas. j pa,fs pirmasis tam reikalui pa-

Jis patrauktas teisman. Kai. aukojo 1000 lt. Be jo, draudi- 
tinainas žmogžudyste. Sako- nio dr-jos Lietuvos valdyba 
ma, jis nužudė vienos
blatt parduotuvės specialų 
sargą. Kartu su juo yra kalti
nama jo numylėtinė R. Rizz.i, 
24 m. amž., ir minėtos unijos 
biznio agentas H. Berrv.

Goldblatt liudijo, kad šiam 
rakieteriui keliais atvejais jis 
išmokėjo daugiau kaip 3,(Y-0 
dol., kad ramybę turėti. Pas
kiau atsisakė mokėti. Sargas 
nužudytas. Policija žmogžudį 
ir jo sėbrus suėmė.

Nesenai pareikšti protestai i 
prieš tai, kad kai kuriose Chi
cagos parodos koncesijose da
romi nepadorūs vaidinimai ir 
šokiai.

BUENOS AIRES, Argenti 
na, rugp. 2. — Mante Olivia 
laivu iš Hamburgo atvyko ke-1 
liolika vokiečių karo veteranų. 
Kai kurie yra be kojų ir rau-J 
kų. i

Prieš jų atsilankymą pakilo; 
vietos raudonieji. Jie pareiš
kia, kad tai vokiečių fašistų 
propaganda. Kursto darlųnin- 
kus streikan.

Karo veteranų vadas į tai 
atsako, kaxl- sužeisti ir suža
loti vokiečiai šiaip sau pa
saulį lanko ir neturi nė kokių 
politinių tikslų.

ANDORRA BAUDŽIAMA
ANDORRA, rugp. 2. — Už 

įvykusią čia revoliuciją Pran
cūzija paskelbė bausmę. Viso
kis į čia prekių iš Prancūzijos 
įvežimas uždraustas.

Žeme,” tarp kitko, rašo: “Iš 
visos Širdies mes prisidedame 
prie lietuvių tautos liūdesio ir 
abiejų Lietuvos karžygių sū
nų sutikimo, kurie, deja, tiktai 
p.) jų mirties galės būti sutik
ti ir pasveikinti. Karžygiškas 
jų skridimas, karžygių mirtis 
ir abiejų tautų liūdesy ra 
dvasinis ryšys, kuris j 'ilgia 
abi giminingo kraujo tautas.”

VILNIJA GEDI

KAUNAS, VII 19. Elta, 
•Gold- |paminklui statyti jau paauko- Vilniaus lietuviai per lietuvių 

konsulą Dnugavpilvje, p. Savi
ckį, prašo perduoti Respubli-

NUSAUTA MOTERIŠKĖ

Užvakar vėlai vakarą prie 
nežinomų aplinkybių ties 70 
gat. ir Campbell avė. nušauta 
Mrs. Lillian Ber.miele, pietinių
parkij policmono AValter Lanc, 

Chicagos majoras Kelly nic 7000 So. Rockvell gat., sesuo.
kam nežinant koncesijas ap
lankė. To sekinėje viena kon
cesija uždaryta, o kitos gavo 
įspėjimų. Ateity kaltininkai 
teisman bus traukiami.

Sakoma, ji grįžo iš darbo. 
Su savimi turėjo baltą pinigi
nę, kurios nerandama. Matyt, 
plėšikai ją užpuolė. Nužudyta 
gyveno pas minėtą brolį.

jo 500 lt., o jos tarnautojai 
1000 lt., aviacijos pulk. Įeit. 
inž. Gustaitis 590 lt., rango-! kos Prezidentui tokio turinio 
vas Kaplanas 500 lt., inž. A. Į užuojautą: “Karžygiams, vau 
Novickas— 100 lt. Paminklo įdenyno nugalėtojams, Dariui 
fondui, kaip matome, pradžia ' ir Girėnui dėl tėvynės garbės 
labai graži ir gausinga. Nea- tragingai žuvus, Vilniaus 
bejotina, kad tokiu pat jautru krašto lietuviai su giliu skaus
mu pažvelgs į paminklą didvy mu širdyse jungiasi bendrame 
riams pagerbti ir visa mūsų tautos gedule ir liūdesyje.” 
patriotiškoji visuomenė 

Norima gauti vokiečių vy- 
irausybės leidimą pastatyti a- 
titinkamą paminklėlį ir lakūnų 
žuvimo vietoje. ,

Yra sumanymas steigti Da
riaus ir Girėno vardo fondą.
To sumanymo autorius — vals 
tyhės teatro direktorius p. ()- 
leka-Žilinskas. Ęondas turėtų 
susidaryti iš visuomenės aukų.
Jo lėšomis turėtų Imti organi
zuojami įvairūs aviacijos žy
giai, žymesni perskridimai, a-
viacijos propaganda ir t. t. - -----------
Žinoma, šis fondas būtų taip J Šiandien 16 vai. Kauno 
pat. labai reikalingas ir reikš-. miesto savivaldybė iškilmingai

KAUNO MIESTO SAVI
VALDYBĖS AUKA DA

RIAUS IR GIRĖNO 
PAMINKLUI

Kauno miesto savivaldybė 
aukoja 200 litų mūsų transat
lantinių lakūnų kapitono S. 
Dariaus ir S. Girėno pamink
lui statvti.

ATIDAROMA DARIAUS 
IR GIRĖNO GATVĖ

PRIEŠ GELTONĄJĄ 
SPAUDĄ

NEW YORKE DIDELI 
KARŠČIAI

Policijos viršininkų šuva 
žiavime Cbicagoj paduotas su
manymas prieš geltonąją spau 
dą kovoti. Ši spauda įvairiau
sias piktadarybes plačiai ap
rašo, pačius piktadarius glori- 
fikuoja ir tuo būdu nedorėlius 
veisia.

NEW YORK, rugp. 3.
Per penkias dienas čia ir 
pylinkėfte siautė nepaprastai 
dideli karščiai. 25 asmenys mi
rė, daug susirgo. {šiandien 
karščių nutrūkimas numato
mas.

. 1

[atidaro maišų transatlantinių 
1 lakūnų vardais Dariaus ir Gi
rėno gatvę (Linksmakakiio).

PATARIA MOKESČIUS 
MAŽINTI

TILTAS NUO KARŠČIO 
UŽSIDEGĖ

Cooko apskrities 
patikrinimų boardas 
tuntų įkainuotojui 
kad jis 1932 metų 

*20 nuoš. sumažintų.

mokesčių
pataria

Jacobsui,
mokesčius

NEVY YORK, rugp. 2. --
Nuo per didelio karščio vakar 
Brooklyno tiltas vienoj vietej 
užsiliepsnojo. Per pusvalan 
dį trafika buvo sulaikyta.

nnngas.
Lietuvos aeroklubas jau 

ruošia Dariaus ir Girėno m<»- 
jnografiją. Tai būsiąs puikus 
leidinys, kuriame Imsiančios la

[kūnų, biografijos, visa spaus
dintoji apie jų gyvenimą ir zy- 
gius medžiaga, daugybė ilius
tracijų, lakūnų įdomesni laiš
kai ir t. t. Netrukus žadama 
suruošti lakūnų likučių paro
dėlę, kurioje bus išdėti visi la
kūnų vežtieji daiktai ir Litua- 
nieos dalys. Vėliau visi tie 
daiktai bus atiduoti muziejui.

Dviejų poliemonų žudikas 
Artbur Lavac iš Berwyno teis 
mo nubaustas iki gyvos galvos

TŪKSTANČIAI ŽMONIŲ 
PAGALBOS IEŠKO

kalėti. 5

Atidaryti Home Lotpm Cor
poration ofisai, 134 No. La- 
Salle gat. Pirmąją dieną ke
liolika tūkstančių žmonių krei 
pės. Padalintos jiems aplikaci 
jos.

"oro stovis
CHICAGO IR APYLINKES

— nepastovus oras; gali būt 
lietaus; maža temperatūros 
atmaina.
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DIENOS KLAUSIMAI

SEIMŲ BELAUKIANT

Su busimuoju pirmadieniu prasideda vi
sa eilė svarbių mūsų, Amerikos lietuvių ka

talikų organizacijų seimų, kurių visuomenė 
laukia su nemažu susidomėjimu ir tinkamu 
pasirengimu.

Rugpiūčio 7, 8 ir 9 dienomis., Shenandoali, 
Pa., vienoj seniausioj Amerikos lietuvių ko
lonijoj, seimuoju A. L. R. K. Moterų Sųjunga, 
kuri yra viena iš svarbiausių ir veikliausių 
mūsų centralinių organizacijų.

Moterų Sąjungos seimu visuomenė ypa
tingai domisi, nes šioj organizacijoj kilo daug 
ginčų dėl seimo vietos ir bendrai dėl jos vi
dujinių reikalų. Gausinga narių grupė norė
jo, kad centro valdyba šių metų seimų šauk
tų C'hicago.į, nes čia įvyksta Pasaulinė Pa
roda. Bet valdyba pasiryžo laikytis seimo 
nutarimo ir dėl to visi norai ir reikalavimai 
nuėjo niekais.

Ne mūsų dalykus spręsti, kurių pusėje 
buvo teisybė. Savo žodį tuo reikalu jau esa
me tarę. Tik mums svarbu, kad seimas at
statytų organizacijoje vienybę, kad pašalin
tų visas kliūtis, kurios stovėjo ant kelio jos 
auginiui, kad praplėsti}, jos veikimų visose 
kolonijose Amerikoje. Reikia linkėti, kad šis 
Moterų Sąjungos seimas sugebėtų pašalinti 
iš organizacijos asmeniškumus, kurie yra di
džiausia kliūtimi jos stiprėjimui. Asmenišku
mai organizacijos gyvenime, tai lyg tas ak
muo ant kelio, per kurį negali perlipti ir 
žengti pirmyn. Pasitikėkime, kad mūsų no
rai išsipildys ir mūsų sesutės, kaipo susipra
tusios lietuvaitės katalikės, vieningai darbuo
sis savo organizacijos ir tautos gerovei.

Rugpiūčio 8, 9 ir 10 dienomis Chicagoje 
bus Lietuvos Vyčių seimas. Taip pat yra 
svarbus įvykis ir vertas didelio plačiosios 
lietuvių visuomenės susidomėjimo.

Kada kalbame apie Vyčius, turime kal
bėti apie mūsų jaunimų, nes L. Vyčiai yra 
jaunimo organizacija.

J. Oe3iulis

SENIŪNAS
(Tęsinys,

Tėvas priėjo prie jo.
— Vincai, tu aukoji už mane savo 

sūnų? — paklausė drebančiu balsu, aša
romis akyse.

— Nekalbėk, — paniurusiai atsakė 
dėdė Vincas. — Kokia čia auka...

Sugrįš Banys... — ir nusisuko į šalį.
— Tu žinai kas jo laukia— paklausė 

tėvukas. .
— Et, — numojo ranka dėdė ir at

kristojo. — Kam tos kalbos. Pats turi vai
skų ir žinai... Bet nieko blogo neatsitiks. 

Važiuoju rytoj pas komendantų, gal už
užstatų išleis.

— Kažin, — pratarė tėvas.
— Neišleis, tiek ir bus. Nenužudys... 

O kolei turiu duonos, ir jam nepritrūks 
kalėjime. Žinau už kų pasodintas, ir nuo 
jo neatsisakysiu.

Vienų akimirksnį kambary buvo tyku 
kaip kapuose*. Paskum pravirko suaugu
sio vyro siela, suvirpėjo, negalėjo paslė
pti krūtinėje tos meilės ir dėkingumo jau

Apie savo jaunimų mes daug kalbame 
ir rašome. Tai parodo, kad mums jaunimo 
reikalai rūpi ir kai jaunimo klausimas yra 
pats svarbiausias klausimas. Ir kuo daugiau 
apie jo reikalus kalbėsimo ir rašysime, tuo 
daugiau atsiras noro ir pasiryžimo jį tinka
mai suorganizuoti ir jį prie mūsų tautinio 
gyveninio ir veikimo tampriai pririšti.

Bet ir praktiškai šį tų padirbėkime. Jei 
ištikro mums visiems, ypač mūsų dvasinin
kams ir visuomenės veikėjams bendrai jauni
mo reikalai rūpi, susidomėkime Vyčiais, su
važiuokime į jų seimų, padėkime jiems ir 
savo paramų pažadėkime. Jei suaugesnieji 
žmonės visai nuošaliai stovės L. Vyčių rei
kalų, jai sunku bus savo veikimų išplėsti ir 
tuo būdu mūsų kalbos apie jaunimo organi
zavimų ir jo palaikymų religinėj ir tautinėj 
dvasioj ir ateityje pasiliks nieko nereiškian
tis, tuščias dalykas.

Lietuvių katalikų visuomenė džiaugiasi,

SVEIKATOS SKYRIUS
feį skyrių tvarko ir prižiūri

Amerikos Lietuvių Daktarų Draugija

BAKTERIJŲ VEIKMĖ

Rašo /b. G. /. Možis. Chicago. 

(Tųsinys)

Be stapltyloeeaeeus ir strip- 
toccaccus yra ir daugiau bak
terijų burnoje, kurios atakuo
ja enamilį ir sudaro puvėsius, 
bet šios nėra 'tokios stiprios 
ir nepridaro tiek daug žalos 
dantims.

Bakterijų skaičius burnoje. 
Miligramas (tai yra tūkstanti 
nė gramo dalis) yra mažiausia

kad mūsų dvasininkai, Amerikos lietuvių ka- dalis, kurių galima ant svarsty 
talikų kunigai yra susitelkę į “Kunigų Vie
nybę”, kurios seimas įvyksta A. L. R. K.
Federacijos kongreso išvakarėse, rugpiūčio 22 
d., Chicagoje. Mūsų kunigai savo susiorga- 
nizavimu ir vieningu darbu mums rodo }>a- 
vyzdį, kaip svarbu yra susiorganizuoti ir be
ndrai siekti tų tikslų, kurie žmogaus gyveni
me yra būtini ir be kurių negalima laimė 
žemėje ir sielų išganymas. Mes linkėtumėme, 
kad į Kunigų Vienybės seimų suvažiuotų vi
si Amerikos lietuvi)} kunigai ir bendrai ap
tartų aktualiuosius šių dienų klausinius.

Rugpiūčio 23, 24 ir 25 dienomis, taip pat 
Chicagoje, įvyks svarbus A. L. R. K. Fede
racijos XXIII kongresas.

Federacija šiais metais atsistojo ant tvir
tų pagrindų. Ji susirišo autonominiais ryšiais 
su Amerikos katalikų veikimo centru — Na
tional Catholic Welfare Conference, gavo ke
liolikos Amerikos vyskupų užgyrimų, sustip-, 
rėjo apskričių veikimas, atsigaivino skyriai v*sa‘ <iau nebereikia mums

POPIEŽIAUS PERSEKIO
TOJI! ŪKIMAS

(Pabaiga)
— Taigi. Iš tikrųjų, senasis 

viskas,1 Dievus dar gyvena, kad apgi-

| leau’e su Pijumi VII ir j)
I kalba šv. Elenos saloje, 
j — Visa tai iš tikrųjų yra 
{labai įdomu, —- tarė Napoleo
nas III. — Atsitiktinis įvykis 
suteko Popiežiaus žodžiams 
tiespunašumo prasmę.

Grafus, matydamas Impera
toriaus skepticizmų, užtikrino 
jam, kad jo dėdė, būdamas 
Fontainebleau’e, taip pat, kaip 
ir dabar jis netikėjo, kad Ap
vaizda galėtų nubausti Popie
žiaus skriaudėjus, bet šv. Ele
nos suloje, tas didysis geni
jus nelaimės ištiktas, pradė
jo mažiau pasitikėti savimi, 
įr pripažino, kad tas jo ištrė
mimas vra Dievo bausmė už

skaitlių. Tai dar ne
kati kūnas yra užlaikomas1 ntų Tų, kuris užima Jo vietų 
švariai. Reikia kūnų užlaiky-'čia žemėje. Ak, kodėlgi — tę- 
li švariai, kad jis visuomet ga'sė toliau susinervinęs Napob*- 
lėtų pasipriešinti bakterijoms, onas, — negaliu taip balsiui 
Sekančių taisyklių prisilai- sušukti, kad įstengčiau per
kant, kūnų galima palaikyt di'sjiėti visas tuos pusaulio val- 
deliame pasipriešinime bakteri dovus, kurie nemoka savo ga
joms; Ifbės ir galybės tinkamai su-

1. Jyui gerai suformuoti kati naudoti. “Gerbkite Kristaus 
lai ir dantvs, reikia vartoti 
rupų šviežių, švarų ir sveikų 
maistų ir gėjai jį sukramtyti.

2. Įteikia vartoti taisykliškų 
‘hruščiūkų’, šepetukų dantims 
ir smegenims valyti.

3. Nekųsti siūlo, nekramtyt 
riešutų, nes spaudžiama spėka

Vietininkų, jei nenorite būti 
sugnuždinti teisingosios Dievo 
rankos, kuri saugo Šventojo tuį, kad jįs persekiojo visų
Petro Sostų.

Po Napoleono mirties gra
fas Rhėtel sugrįžo į tėvynę.
Čia jis sužinojo, kad to meto

.Prancūzijos Imperatorius Na- 
pasilieka tarp dviejų dantų - I ,eonas jn> artimag jo prįe. 

dalį keturkampio colio. jįs j apatinio ir viršutinio — ir tas yra nutaręg atšaukti iš
sveria vienų miligrauu}. Dabar iK’Paprastas spaudimas ne- r0I110B gavo kariuomenę ir tuo 
palinkime asmenį, kuris tižiai- jau<;*a,a‘ pertraukia plonus įstatyti beginklį Popiežių Pi- peratorius

kliu sverti. Aiškesniam supra
timui jiaimsime gabalėlį popie 
ros, kuri turės viena aštunta

ko labai švariai savo dantis ir 
burnų, paimkime mes nuo jo 
dantų, ypatingai api ‘ sniege
uis, tik kų susiformavusių nes-šeptdukų, bet atsargiai, kad
varumų vienų miligramų ir

(tam miligrame mes rasime n<>- 
mnžiau, kaip šešis milijonus 
bakterijų. Na, o kuomet mes 
paimsime tokio asmens, kuris 
nevalo savo dantų per savai-

ir naujų įsisteigė. Lietuvių katalikų visuo
menė pajuto, kad Federacija, praeityje su
vaidinusi svarbų vaidmenį išeivijos ir visos 
tautos gyvenime, ir dabar ir ateityje bus 
reikalinga organizacija, kuri jungs mūsų 
draugijas ir centralines organizacijas ir dirbs 
katalikiškos ir tautiškos akcijos darbų.

Tikimųsi, kad šiais metais į svarbųjį 
kongresų suvažiuos veikėjų iš visų didžiųjų 
Amerikos lietuvių centrų. Federacija, tai 
mūsų veikimo centras. Ji rūpinasi pildyti 
Šventojo Tėvo norų — plėsti lietuvių tarpe 
katalikiškųjų akcijų, ji dedasi prie lietuvy
bės palaikymo šiame krašte. Dėl to svarbu, 
kad į Federacijos kongresų suvažiuotų kuo 
daugiausia žmonių, kuriems rūpi ir religijos 
ir tautos reikalai.

Taigi, mes trokštame, kad visų čia su
minėtų organizacijų seimai būtų gausingi, 
vaisingi savo nutarimais ir sustiprintų Ame
rikos lietuvių katalikų vienybę.

smo kuris skverbte skverbėsi į viršų. Per 
sulysusį, išblyškusį ir susijaudinusį veidą 
pabiro stambios krištolinės ašaros. Vieną 
akimirksnį verkė tyliai, paskum iš krū
tinės išspruko vienas žodis, antras, lūpos 
stipriai susičiaupė.

— Vincai... Broli...
Apsikabino savo vyresnįjį brolį, daug

žemesnį už save, suniurusiu veidu, ajiaii- 
gusį lankia, aštria barzda ir žemyn nusi
tarusiais tisais, stipriai prispaudė prie 
krūtinės, kurioje plakė dora, šį akimirksni 
jam vienam teplasdenanti širdis, ir stip
riai pabučiavo į lūpas, virpančias, šaltas 
lūpas.

I I

mene arba įimtus,
met rasime bakterijų pasidau

tikinčiųjų Tėvų! ,
Kaskart vis labiau jaudin

damasis grafas RJiėtel baigė.
— Jeigu Prancūzija daleis 

tai, kad Popiežius IX paklius 
į savo priešų rankas ir liks
jų belaisviu, — ak! tada...

— Kas tada?., spyrėsi Im-

■™|nenis, kuri,- suruktai dan-] jh Jx uMeŪu...'pavojui šla,»-j - T«.la, kitos tautos vėl 
lis tarp kauly; nepalikt h. akaiutogų j„ Iai!užpuls Prancfizijy, o Tamsta,
to tarp dantų. (Geriau pavar- !jJUV0 13(54 1U Jūsų Imperatoriškoji Dideny-

neuzgauti smegenų.
4. Geras j.ailsis ir prie at

eini lango miegot, kai gaut 
užtektinai tyro oro.

Švarumą.-, yra geriausias 
vaistas dantims. Pirmiau jau

.be, ištiks tas pats likimas, ku- 
Rliėtel gerai atsiminė šv. E- [ ,.js į^tįko Tamstos dėdę.

Ienos salos belaisvio žodžius:1 — Gana! — tarė Imperato- 
tieilikite Popiežių... ir pra- o įus. — Dėkoju tau už pasta- 

še, maldavo Napoleonų III, ,,as — įr įaįg žodžiais juodu
kad to sumanymo nerealizuo-1 atsisveikino.

Deja! Visiems žinomas yra
tuo- 'HIVau vtisęs kaip valyti dan- j Napoleonas norėjo jį nura-

ti.i. Bet manau, kad nebus per mintį, sakydamas, kad Pijui
ginusių net iki šešių šimtų mi-|dR,lg atkartoti keletu žodžių į savo šventumu ir garbe, 
lijonu arba ir daugiau. Tuo-1 al’’p hti. šepetuku brūžavimas kurie puošia jo asmenį, ras to-

visai maža nauda tesuteikia 
nuims. Pavartotas metodiškai 
Šepetukas suteikia daugiau

stebėtis, kad dantys skauda, 
kraujas bėga iš smegenų ir 
gauname karštį smegenyse. 0 I naudos, negu kokie vaistai, 
kas kaltas dėlto? Niekas kitas, neprivalo pamiršti,
kaip tik žmogans apsileidimas. Ihuomet reikia dantis valyti;

Kūno pnsipr vėsinimas bak
terijai. J\aip jau aukščiau mi
nėjau, bakterija yra randama 
visur ir visuomet. Ypatingai 
stapbylocaccus gali gimti ar
ba rastis visur ir visuomet 
ant žmogaus kūno. Bet bakteri 
ja nepadaro žalos arba nepa- 
gimdo šunvočių, kuomet kū
nas yra sveikas, nenuvargęs, 
neperdrėkstas ir veikia norma 
liškai. Kūno pasipriešinimas 
bakterijai priklauso nuo dvie
jų dalykų; gaivu ro arba nor- 
niališko kūno veikimo ir Švaru 
mo, kuris sumažina bakterijų

kių pat sau apsaugų ir tarp 
savo nevidonų, kokių rado bū 
damas tarp Prancūzijos karei
vių durtuvų.

tas nelaimingas Napoleono III 
nusistatymas atšaukti iš Ro
mos Prancūzijos kariuomenę. 
Popiežius Pijus IX liko ap
leistas ir mirė Vatikano be
laisviu. į

Praslinkus keleriems metams
po pasikalbėjimo su Napoleo-

T ... ...... nu III Rhėtel gyveno Belleu-Popieziaus priešininkai ne- , .. ... . .... .. ivue pilyje. Čia jis nežinojo,pripažįsta jam jokios švente- k , XT . ,TT .
, , i kad Napoleonas III ir prūsų

‘nvbės, atkirto grafas Rhėtel, ,.T.lt . x x •. . . . . karalius vvilhelmas nutarė tai-
— ir vietoj meilės ir garbės , . ..L . . į . . .. . kintis.

i šventajam Sostui jie parodys .
__________________________ ;. i i ,i t- Neverta ne nunėti tos nelai-! jam savo neapvkantų. Ak, Ju- T ......SVEIKA MARIJA! įsų Imperatoriškoji Didenybe! im*n8°8 Irancūzijai taikos. Na

po kiekvien i valgio, atsikėlus 
ir einant gulti.

(Bus daugiau-

] neatšauki kariuomenės iš Ro-
---------- 1 mos! Jei pasirodysi Bažnyčios

Iš kun. A. Stolzo raštų lie į neprieteliu, užtrauksi ant sa- 
tuviškai parašė Kun. Antanas į vęs, ant šeimos ir ant visos į
Petrauskas, M. I. C.

Knyga turi 200 puslapių
rašto, 8 didelius ant gražia, 
popieros Švč. Marijos ir Jė 
zaus paveikslus.

‘Prancūzijos dangaus bausmę”.
Susidomėjęs Napoleonas III 

pažvelgė į grafų ir prašė pla
čiau paaiškinti šių jam nesu-

iprantamų kalbų.
Knygos kaina, imant po vie-j Didikas papasakojo Napole- 

nų, 35 centai. ono I pasimatymų Fontaineb-

Tėvukas kiek laiko stovėjo susijau
dinęs ir šluostė ašaras. Paskum greitai 
pribėgo prie manęs, pakėlė ant rankų, 
stipriai pabučiavo.

— Eikim į miškų, — pratarė į Vincų.
— Galim, — atsakė Vincas. — Už

suksime dar pas Audrių ir jį paimsimo 
su savimi.

Jis atsisveikino motinų, o tėvukas pa- 
buėiavo mano motinų.

— Rytoj naktį sugrįšime, — pasako 
išeidamas.

Vos lik jiems išėjus, į kambarį įpuo
lė dėdės žmona, mano motinos sesuo. Jos 
veidas švitėjo laime ir džiaugsmo, o akv-

Jie suprato vienas kitą. Aukojantis ži- I se žibėjo ašaros. Pripuolė prie mano mo-
nojo kų aukoją ir už kų aukoja, o priė
musio aukų žinojo, kaip ji brangi.

— Slėpkis, brolau, — pratarė dėdė, 
— aš einu nuraminsiu savo bobų.

Molina prišoko prie jo ir stipriai pa
spaudė rankų, paskui nesijausdnma kų 
dirbanti, pakėlė jų prie savo( lūpų ir pa
bučiavo.

Dėdė pažiūrėjo į jų ir susiraukė.
— Et, — numojo ranka ir sugriebęs 

kepurę greitai išbėgo iš kambario, m**’ 
negalėjo sulaikyti besiveržiančių iš akių 
ašarų.

tinos, apkabino jų ir pabučiavo.
Ji džiaugėsi galėjusi paaukoti savo 

mylimų sūnų, kad išgelbėjus savo sesutei 
mylimų vyrų.

Ach, moterys, moterys! Kas supras 
jus. Kas pažins jūs(| sielos gelmes? Jūs 
šiandien džiaugiatės galėdamos brangiau
sia pasauly kaina padaryti kų nors kil 
naus, o rytoj verksite taip brangiai su
mokėjusios už kito laimę.

VII.
Pauliuko ir aknmono sūnaus, anot tlė- 

dės, velnias negriebė. Vienas šūvis vie

nam, antras antram kliuvo, bet sužeidi 
lengvai ir mirties pavojaus nebuvo. Pau
liukui gerokas skaičius šratų sumego į 
nugarų, tarp menčių, o ukainono sūnui su
žeidė sprandų ir galvų. Jiedu nugabenti 
apskrities ligoninėn, o Bukiškių dvare jų 
vietoje liko pulkas žandarų.

Dėdė Vincas buvo nuvykęs į komen
dantūrų. Jum leido pasimatyti su sūnu
mi, bet už jokius pinigus iš kalėjimo ne
paleido.

— Jeigu tikrieji kaltininkai už poros 
savaičių nepasirodys, — pareiškė jam ko
mendantūroje, — savo sūnaus daugiau 
nematysite. ,

— Kur jūs jį padėsite I — paklausė 
dėdė:

— Išvešime Vokietijon. Ten reikalin
gi darbininkai.

— Ilgam?
— Visam amžiui. Jis negrįš daugiau 

savo gimtinėn. ,
Dėdė parvažiavo kiek nusiminęs. Jis 

norėjęs pristatinėti savo kalinčiam sūnui 
maisto, bet vokiečiai atsakė, kad kariuo
menėj paskutiniu laiku padvėsę gana daug 
arklių, todėl mėsos jie nereikalingi, o ka
liniai galį pasidžiaugti kaip jais rūpina
masi.

jpoleonas, karo nuvargintas, a- 
jtidavė savo kardų į Wilhelmo, 
savo nugalėtojo rankas!..

Jis mirė būdamas nelaisvėj 
ir toli nuo savo mylimosios 
Prancūzijos. Prieš mirtį nelai
mingas Imperatorius Rhėtel’- 
ui, kurį jis dar tik neseniai 
buvo siauiapročiu pavadinęs, 
prisipažino: z

(Tęsinys 4 pusi.)

Ištiktųjų okupantai savo žodį išlai
kė. Vinco tėvų paleido, nes tas buvo per 
senas, o Andr iaus brolį ir dėdės sūnų iš
siuntė Vokietijon lygiai už dviejų savai
čių. Bet už trijų metų jie sugrįžo nors 
ne vienu keliu, bet tuo pačiu laiku, nes 
susitiko geležinkelio stotyje Kaune ir vos 
vienas antrų pažino.

Seniūnas vis dirbo iš vieno su oku
pantais. Daugely atvejų jis būdavo visai 
nekaltas, bet kaimas kaltindavo jį. Juk 
patys okupantai po išvežimo mano pus
brolio ir Andriaus brolio į Vokietijų su
manė uždėti kaimui pabaudų tris tūkstan
čius ost-maikių už slėpimų nusikaltėlių, 
o kaimas vis kaltino seniūnų ir žvairakia
vo j jį. Suprantama, jo padėtis buvo ne
pavydėtina, bet jis tuo mažai rūpinosi. 
Kaip. ir pirmiau, kas ryjąs važinėjo su
rinkdamas pienų ir kiaušinius, ir visiems 
pasakojo, kad okupantų valdžia esanti ga
na žiauri.

— Vyras nesugrįžo? — klausdavo 
mano motinos.

— Dar ne.
— Slapstosi. Be reikalo. Vokiečiai 

jau užmiršo apie jį.
— Kažin, — paabejodavo motina.

(Daugiau busį
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neatsižvelgdamas, ar pragyve
nimas apmokėtas, ar ne, ar 
šeimyna apsirengus ar ne. 
Vienu žodžiu, gyveno tik šian-

APLANKĖM LIGONES

Liepos 30 d. gert), kun. Skri
pkus nuvežė tris South Side

HOMESTEAD, PA.
Pas mus, kaip ir kitur, da- 

dien, pragėrė viską, ką uždir-[vienuolyno mergaites į ftv. Prairai šiek-tiek pradeda geriau 
bo. J. už savo sutaupytus do- neiškaus ligoninę, kad aplan- ir žmonių ūpas kjla.

DIEVAS
EVOLIUCIJA

JONAŠ: — Kaulai, tu visuo
met klausi manęs. Bet atša

SOUTH SIDE
KAS KALTAS?

lėlius prisipirko namų ir gy
vena, o K. už prašvilptą sa- 

| liūne uždarbį bedarbei užėjus 
, skurdo susilaukė. Dabar kiek- 
! vienas aiškiai gali suprasti, 
įkas kaltas ir iš kur skurdas 
atsirado daugelyje šeimynų. K. 
išeikvojo savo sunkiai uždirb

ėtus dolerius, tai dabar turi ai- 
i manuoti. Tokių, kaip K., at
sitikimų šiandien pilna Anie-1

kytų savo draugę Birutę Paš
kevičiūtę iš Homestead ir vie
ną postulantę Bernadetą Žali- 
maitę iš MeKeesRocks’o.

Visi linksmesni. 
Liepos 27 d. Lietuvos Vy

čių 11 kuopa surengė “bingo 
Iparty” mokyklos kambariuo
se. Nors dar sunkūs laikai ne-

"DRAUGO” RUDENINIS PIKNIKAS 
Sekimditri,Ruspn-Ao;.27,1933
BERGMAN’S DARŽE, 

Riverside, Illinois
Smagi Orkestrą Šokiams. Gražus Programas.

Pittsburgh’as visas pasken
do dūmuose. Ženklas, kad jau

kvk į mano klausimą ? Ar žmo- * dirbtuvės užkūrė pečius. Daug|rika Q kflf5 kaltas> kad ;jnogus 

via tobulesnis sutvėrimas senųjų darbininkų nuėjo dar-

Taip tai kun. Skripkus ru-, -v « - v x..... . . ..., pasibaigė, bet gražus žmoniųpinas savo auklėtinėmis. Ūži, . .. • .... . , , . , | būrelis susirinko ir visi snia-
tai mes esame jam labai dė- T1 , ., . m _ igiai zanle. Pelnas buvo puse-kingos. Taip pat prašome Die-i.. .. , ., C- j x , Amas; jis padalintas pusiau su ivulio, kad Jis duotų sveikatos; .■parapija ir “mushball” rate

MT. PROVIDENCE, PA,
Yra laikas, kuri vadinam?

, po pakviestas gerb. kun. J. 
' Ambotas, vienuolyno rėmėjus 
ir prietelis, iš Hartford, Conn.

Į bažnytiniais metais; kitą va-!
Jum pavesta paskirtomis die

gus
už kitus žemiškus sutvėrimus?

RAULAS: — Jonai, kanigi 
dar manęs klausi. Pats žinai, 
kad žmogus yra protingas ir
išmintingas sutvėrimas. 

JONAS: — Iš kur gi žmo-

ban, bet dar nėra ženklo, kad 
skurdas būtų sumažėjęs. Vie
nok visi kalba, kad laikai ‘tai
sosi’. Ir kada tasai skurdas 
pasibaigs?...

Kad šiais bedarbiu laikais

nemokėjo gyventi ir savo tur
tą išeikvojo. Tat reikia budė
ti. Turto nereikalingai neeik
voti, kad, nelaimei atsitikus,

Birutei ir Bernadetai ir kad 
įjos vėl sugrįžtų į vienuolyną.

Marytė

MOTINOS P A STEBĖKIT!

Liepos 23 ir 26 dd. Šv. Ka-i

nomis atlikti visos iškilmės,
liu. Tvarka per visą šį vaka-r1"“1“'7 i būtent: pirmieji įžadai rugp.

■rėlį buvo pavyzdinga, Garbė ine^ais lr T®*p toliau.. 113 j, jvilktuvėg į abitą rugp.
i sumaningam vakaro vedėjui j Panašiai galime sakyti, kad jų. j, amžinieji įžadai rugp. 
Į A. Stankūnui. Pas mus Vy- vienuoliniai metai. Šie j gerb. kun. Amboto,
čiai gražiai sutikime darinio- .prasideda su šventomis ir gra- pamokslams sakyti pakviesta 

ir dedasi prie kiekvieno Ž’oni’s vienuolių įvilktuvių ir gerkt kun> p. česna ir kun.

diname mokslo metais, finan-

ai bėdai bei užėjus nereiktų ; ziiniero bažnyčioj buvo palai-
ja si 
naudingo

prie 
sumanymo.

manuoti ir pykti ant J., kad ,nįnjmas gv< Sakramentu, nes 
“bagotas” ir gerai gyvena.]^ buyo Jokftbo ir gy Q. 

gyvena, kad moka gv-
supranta, kad ne tik

Geraigus gavo protą ir išmintį, jei daugelį skurdas palytėjo, tai 
tu tiki į evoliuciją? Dumblus per keno kaltę, jei ne per pa-'venti;
neprotingas; žolė neprotinga; čių žmonių, kurie “gerais lai-į šiandien gyvena, bet kad rei- 
varlė neprotinga, beždžionė ne kais” nemokėjo gyventi, savo kia ir rytojui šį-tą' atidėti.
protinga, dumblas negalėjo sunkiai uždirbto dolerio taupv- 
duoti proto žolei, žolė varliai, ti... Aiškiai tas praeitą sek- 
varlė beždžionei, o beždžionė madienį kun. Kazėnas per pa-
žmogui? .mokslą įrodė pavyzdžiu, paini- [tinę pradėjo lankytis.

2 profesijų iškilmėmis, per ku
inas tampa priimta daug nau
jų narių į vienuolijas. Tie me
tai baigiasi aštuonių dienų re
kolekcijomis.

Dvasiniems naujiems meta-

Prierašas. “Pgbo Liet. Ži-
;nių” redakcija nuoširdžiai pra
*šo Homesteado Vyčių patiek- 

Žinome, kad Šv. Ona turėjo |H ,laugiau žini(f is savo ko. 
vieną dukterį ir ją paaukojo |onijos if apylinkių jį katali-lms pra,,'‘ti ir bai«li reikalin-;

nos šventės.

A. Bružas.
Metines rekolekcijas šįmet 

įveda gerb. Tėvas Simonas Ra
kauskas, Šv. Benedikto Ordeno 
vienuolis iš St. Bede College, 
Peru, III.

Pamokslo Klausytojas Di_evui’ kadJa,a tar”1aut'i; >«! veikimo. Atliksite labui

RAULAS: — Nu, kad Dr. tu iš gyvenimo jam pažįstamų Į ^*° sunkios ligos liepos 2d 
Autas man taip sakė. 'dviejų žmonių. Sakė:

JONAS: — Kaulai, pasvar- .jauni vyrukai J. ir K. prieš vidus vos tik 44 metų am- 
stvkime sykiu, ar neatsidarys 33 metus atvyko iš vieno kai-i^’aus- Žiūrėk, ta nelaboji gil- 
tau akvs. Įmo tuo pačiu laivu laimės ieš-p’n'a kokia galinga. Pakirto

Žmogus turi kūną,'kuris su-įkoti). Aini apsigyveno Pitts- k«'P QŽuolę, Su mirtim
sideda iš visokių chemiškų e-

--------- ^,,-isų motinėlės taip daro! J,d ;graz,j „ „
Pas mus jau per dažnai gil-^ukrelė nori pasišvęsti Dievui mes ,akaį būsime dėkingi už 

paramą. Tik pamąstykite, kad

gas vadas — kunigas.
Šiais metais Šv. Pranciškaus

Viennolvno iškilmėms vesti ta-

Kviečiame visus apsilankyti 
vienuolyne iškilmių dienomis.

A. M. D. G.
tarnauti, ar motinėlės jas pa
aukoja, kaip Šv. Ona? Did- tokiu lengvu būdu galite pri-

_  Du d- pasimirė a. a. Juozas .Jatke- Gausias neišmanymas motinų i sįj^į prie garbingo katalikiš
— uždaryti 
vaikeliams.

gerą kelią savo
Pranytė

KONE METAI LAIKO

pas pažįstamus, abu 
viename kambaryje. Abu ga
vo darbą vienoje dirbtuvėjejI^gauna 

kaip žolė, arba kiti augalai; P™ vienos mašinos ir abu sy- 
jis turi jausmą kaip ir kiti dirbo per daug metų. 
gyvuliai. Bet jis turi vieną Kokį ]aika paffyvenc vedė 
daiktą, ko nei vienas kitas gy- moteris,
vūnas neturi — t. y. proto irĮ(a))U po penketą' vaikučių), 
išminties, ir tie padaro žmogų pradėjo gyventi kiekvienas 
tobulu ir atskiria jį nuo visų sau jr taip pragyveno apie 23 
kitų gyvūnų. Taigi, pagal e-įm©tus iki abu užklupo šiandie

lementų t. y. 
džiagos, kaip

turi daug me
nkumo; ‘ auga

burgli ’e nėm juokų. Reikia visuomet 
'būti pasirengus, nes ji bile ką Jau kone metai laiko, kaip

Drauge” įvestos 
A. a. Juozas su bažnytinė l’° dėtuvių žinios, 

mis apeigomis palaidotas lie
pos 29 d. šv. Kazimiero R. K.

Pittsburg-

ko veikimo — spaudos rėmi
mo. Žinome, kad Homesteade 
yra nemaža mokančių gražiai 
rašyti, tik reikia gerų norų. 
Tat panorėkite, o atliksite mil
žinišką darbą. Įrauksime.

Iš pradžių tikėtasi, kad čia 
atsiras daug korespondentų, 

laiką pagyvenę vedė į bažnygiog kapuoge į bet, kaip matosi, mažai yra
susilaukė šeimvnos Senas Parapijonag tokių, kurie ką' nors parašy-

Įtų. Visa sunkenybė uždėta ant 
MAŽMOŽIAI vieno asmens P^ių, tai

L

vieno asmens pečių, tai yra 
kun. M. J. Kazėno. Nieko ne- 

Linksma girdėti, kad Tanias' rašo nei tie, kurie daugiau-

BR1DGEV1LLE, PA.• ____
Pas mus atsikraustė iš Pitts

burgh’o naujas .barberis — 
Juozas Šarpinskis.

Vyras kudlotas ir barzdos 
nenusiskutęs — ne vyras. Jis 
daugiau panašus į Pilypą 
kanapių — į baidyklę.

Jei nori kitiems patikti

1S

u

ATSIŠAUKIMAS į VISUOMENĘ
Turime garbės pranešti, kad kandidatai į Marianapolis 

Kolegiją, Thompson, Conn., bus priimami iki rugsėjo mėn. 
pradžios. Mokslo metas prasidės rugsėjo (September) 8 d.• 
Reikalingas Grammar Scbool (pradžios mokyklos) užbaigi
mo Rūdijimas. Mokslas su išlaikymu (be kelionės ir drabiH 
žiu) $301) mokslo metams.

Gerbiamoji visuomenė, kuri dalyvavo Lietuvių Dienoje, 
Tbompsone turėjo progos pamatyti, kaip didelė ir graži Ko
legijos nuosavybė ir kaip tvarkingai ir drausmingai auklė
jami jos mokiniai. Prie to, mums lietuviams labai svarbu, 
kad Tėvų Marijonų Kolegija yra vedama lietuviškoje dva
sioje. Auklėkime savo inteligentiją lietuviškai, nes tik tuo 
būdu išsigelbėsime nuo ištautėjimo.

Prašymus siųsti šiuo adresu: Rev. J. J. Jakaitis, Maria
napolis College, Thompson, Conn.

Kun. Al. Bublys, M. I. C.,
Laikinasis Provincijolasvoliucijos mokslą, nei dumb-įnjng liūdna bedarbė. J. turi į Valteris perėjo vyskupo kvo-'šiai pritarė. ________________________________________________

las, nei augalas, nei gyvuly8por^ ar trejetą nemažų namųĮtimus, kurie buvo birželio 8 į Jei norime, kad Pittsburglio „ Jei. ?°r.1 kltieins Patlktl i: I _ _ _ TTI
neturi nei proto, nei išminties, ir norg bedarbė, bet šiaip taip, d. Tas reiškia, kad jis bus pri- žinios ir toliau skambėtų, grie-1, Unia? *trodytl’ ~ Pla«- BlLlU MEGtlAlVlb 
is Atc-i 1 •» . , , , - • , • , -rT. > i , .. . .... ; ku nelaikyk ir barzdos neuz- *is kur žmogus gavo?! Atsi- jg gautlJ nuomų 
mink, Kaulai, kad ko pats ne- namus, gana 
turi, to ir kitam negali duoti.

(rendų) už imtas į vyskupo Iligli Scbool. 
gyvena; Už mokslą vyskupas užmoka,

visa šeimynėlė apsirengus, vi-1 bet jam pačiam reikia nusi- 
Atsimink ir kitą dalyką, kad pį sotūs .K. bednrbčs laiku mė- pirkti knygas, 
niekas pats per save nepasi-[tonias jg stubos ant gatvės be-1 X Juozas Ivanauskas išlošė 
daro, o ypač iš nieko negal vejk kas antras mėnuo už tai, tikietą', su kuriuo galima nu- 
pasidarvti. Taigi protas ir iš- kad nuomos (rendos) neužsi-!važiuoti į Pasaulinę Parodą, 
mintis negalėjo, kaip grvbas'nioka> Vaikai nudriskę, alka-' Cbicagon ir sugrįžti. Prie kie- 
po lietaus, atsirasti. Suprask, nb skurdas neapsakomas, net kvieno pirkinio pas Simonavi- 
protas ir išmintis yra didelė griaudu matant tokį šeimyno-J čius gauni 23c vertės tikietą 
tobulybė, ko nei joks kitas su-Į je vargą... K. iš nusiminimo išlošimui didesnio tikieto. 
tvėrimas neturi, o jei jo ne-.kpjkja Savo kaimyną iš Lie-1, X Jurgis Čižauskas, Šv. Ka
tuli, tai ir žmogui negalėjo tuvos, jaunystės draugą J., zimiero bažnyčios zakristijo-

bkimės visi darbo: šį-tą para 
šyt. Ne tik iš vienos koloni-i 
jos, bet iš apylinkės mieste- į

lių. Argi jau nieks negali ka1 , v .
’ v i i i daznainors parašyti? Nebijokit, kad 

negražiai parašysit; Mūsų ži
nių redaktorius moka perskai
tyti ir mažai mokančių rašy
ti. Tat, visi j darbą!

X Girdėjau, kad J. B. Tam- 
kevičiaus žmona išvyko atos
togoms kelioms savaitėms j 
Detroitą pas savo sūnų. Grįž-

kų nelaikyk ir barzdos neuž- 
siželdink. Tavo gyveninio pa 
sisekimas daug priklauso nuo 
tavo išvaizdos. Todėl, užeik 

į Juozo Šarpinskio ba- 
rbernę, S. P. Maver building 
Station st Bridgeville, Pa. Sa
vi, pas savus.

X Praeitą' savaitę kun. Jn 
rgutis su kun. Pikučiu iš Bn 
gbtwood buvo išvažiavę auto-

Pavasario Balsai, Maironio, 120 pusi........................... $0.73
Su Baltu Nuometu, J. Augustaitvtės-Vaičiūnienės,

230 pusi....................................................................... $0.30
Vainikai, Naujesniosios Poezijos Antologija, paruošė

K. Binkis, 230 pusi................................................. $1.00
Cit, Paklausykit!, Rinktinos poetų eilės, surinko L.

Gira, 190 pusi............. . ............................................ $0.50
Rudens Aidai, Adomo Jakšto, 100 pusi.......................... $0.60
Kristijono Duonelaičio Raštai, sutaisė J. Šlapelis, 88

pusi............................................................................... $0.45
Padangėse, J. Sakalo ir Basaičio, 128 pusi. ................. $0.30
Brėkšta, Poema, M. Vaitkaus, 38 pusi........................... $0.30

$0.25mobiliu į < bicagą. Nuvykę ap- j Tėvynės Keliais, Liūdo Giros, 64 pusi
duoti. Bet žmogus turi tas to- ka(j “bagotas”
bulybes, todėl turi būti ismin- rjq? vendas imąs ir gyvenąs,' sipfltimo, eina geryn ir todėl gimines ir pažįstamus, 
tingesnis ir tobulesnis net ir kajp koks “buržujus”. Na, Į ateina po truputį apie bažny- x Pittsburghe darbai 
už žmogų, nes Jis jam (žmo- j<ap dabar čia kaltas, kad J. jčią dirbti.

namų tu-;nas, kuris serga nuo piršto iš-,dama sustos Clevelande pas

gui) galėjo tai duoti. O 
davėjas tai yra — Dievas — 
bei Sutvertojas visų daiktų.

RAULAS: — Bet mokyti 
žmonės, pav., Dr. Autas ir Sių
sis tvirtai tiki į evoliuciją.

JONAS. — Tiesa, gali būti 
žmogus mokytas viename da
lyke, o visiškai nemokytas ki
tame dalyke. Kaulai, paklau
syk ką tikri mokslininkai sa
ko apie tai: Kvoliucijos geni
jus — IVasmannas sako: “Y- 
ra priešinga protui ir mokslui 
tikėti, kad protingas ir išmi
ntingas žmogus atsirado iš ne
protingų dumblų.” O dar ge
riau, Raidai; jei nori sužinoti 
apie evoliucijos teorijas, skai
tyk: “The Probleni of Evolu- 
tion”, (Parašė M’asmann) ar
ba ‘Ten Papers on Evolution’, 
(Parašė liuli, S. S.). Perskai
tęs tuos raštus, gerai sužinosi 
evoliucijos mokslą ir visas jo 
silpnybes. Kun. J. V.’S.

tas “bagotas”, o K. “biednas”. 
nieko neturi? Ot, kaip buvo: 
geruose laikuose J. nuo pra
gyvenimo atliekamus dolerius 
taupė bankoje, K. gi visą sa
vo uždarbį pasidėdavo saliune

X Mr. Hughes, aldermonas, 
vėl aprūpino mūsų vaikučius 
pyragaičiais, kurie jiems labai 
gardūs su pienu. Visi vaikai 
labai dėkingi Mr. Hughes.

Antanas ir JuoEuks

ge
riau pradėjo eiti, bet naujų 
darbininkų niekur dar neima. 
Tiktai tie patys gauna dau
giau darbo. J. B. T.

GARSUOS "DRAUGE"

žiūrėjo Pasaulinę Parodą ir į Meilė, M. Gustaičio, 24 pusi............................................. $9.15
kitas įdomesnes Cbicagos vie-. Aureolė, Oratorija, M. Gustaičio, 24 pusi...................... $9.10
tas. y | Tėvynės Ašaros, M. Gustaičio, 24 pusi........................... $9.10

GALIME GAUTI“DRAUGO” KNYGYNE 
Ateikite patys, arba pasiųskite pinigus laišku.Skaitykite ir platinkite 

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

“DRAUGAS” PUG. Cfl,
2334 South Oakley Avenue.,

CHICAGO, ILLINOIS

SQUIRfl EDGEGATEm ■ Oscar Was On the Wrong Tract

X*



4 D R I TT O X R Ketvirtadienis, rugp. 3, 1933

Prašau Į Mano Kampelį
•Rašo prof. Kampininkas.

Bisk (ut) is, bis(k u)t is
•J (vok. Biszelien) — truputys 

tiuputį.
® Blėka

11

IR LENINAS BIJO 
RASIEJAUS

Į Belzebubas susimąstęs, na-
• V • V jdraskęs barzdų, pakrapštęs už

------------ ausies ir vėl taręs:
Miręs Leninas ir jo siela at-j — Tiesa, j rojų negalite pa

sistojusi prie pragaro varių, kiiuli. Taigi pasakykite man,1 
Belzebubas surengęs savo išti- kur norėtumėte eiti... 
kiniam tarnui puikinusį suti-! Murksas pripuolęs Leninui 
žinią- Atsistojęs susi,*, pabu- prje ausies pukukžUėjęs: 
čiavęs kelis kartus ir supusiu- j. _ y ga, u„r pu.
dinvs su Marksu. . . dirbėtume.

Tačiau pragare re taip jau

PHILADELPHIA. PA,
Šv. Kazimiero 

Parapija

(gint. bliaeba, b* 
nk. blaelia) — skania.

, Bivna.s — (gud., Imk., rus 
j Tretininkų organizacijų yra b|ih)' _ 1,|i|i„<|is>.l|ži0. 
gurlunga ir naudinga sielos |t|i|-„|u. _ (gU(| _ 

itšganymui, jos įstatai liesute do) dubenį, d.- „uis.
kus. #\ isi, kaip vyrai, taip ir j. j.ts
motePvs, privalėtu įsirašyti. į .. . . . . ,. ‘ . Bočius — (gini. iMicia, ūki. rimuku)' Šv. Vardo Narių Dėmesiui v ’ j-**“"*'“)

lavonas — (lenk. dywun)( Kalnierius — (gud. kolnie- 
patiesalas. jj, lenk. kolnierz) — upikaklė

Brutus — (lenk. drot, vok. Į' Kaminus — (gud., lenk. ko
miu) dūmti aukis.

Kanarka — (lenk. kanarek) 
(— kanarė, kanarėlė, 

fanu- Kareiania — (gud. korče- 
pasipūtimus, putlu- ma) — smuklė.

j Kieliškas* (lenk. kieli-
Firanku, piranka — (lenk, >z,,k) — stiklelis,-inkus, tau-

Bratli) — viela.
Drigantas — (lenk.

gaut) — eržilas.
Fanaberija — (lenk.

berj) -

ant langė.

drv-

i relė.
(Tųsa 5 pusi.)LIETUVIŲ EKSKURSIJOS! Ateinantį sek....dienį, rug-|'"‘Į" >ka . ^ku) . IJ^“ „i,bU

Į PAMARES ĮSPŪDŽIAI pnaelu 13 d., bus Sv. tardo , Į • ‘ ->> P .•
________ 'draugijos bendroji Komunijai 1\ labas (ouu. gi)n, iut.

Britva — (gud.^brytvu, L- g,ib, lenk. grzyb) — kremblys,Lcninas atšokęs, taip išsi- r Sekmadienį, liepus 31) d. į- P** 9:15 vai. Mišias. Tuoj l>o . . , . , ...
,'vvko Pbiiadelpbijos lietuvių i tų Mišių įvyks draugijoj su Wa) s'u> lls a>- ' budis,-les.

brinkimas mokyklos salėje I Bradas - (gud., lenk. brudį; Cr|čiu - (gud. gridmcu) -
— nesvarumas. .troba, pirkia.

Būdu — (gud., lenk. bilda), Grūšia— (gird. gruša, lenk.
— pakuline; (šuns) gurbas; grusza) — kriaušė.
(sargo) .sargine. !• Guzas — (gud., lenk. guzl

Bukietas — (lenk. bukiet.'_  gumbas.
, - , . . i . .. . .. . . į - įprane. boiupat) — puokštė, r Guzikus — (gud., lenk. gu-

. . pažiūrėjęs meilinga akimi į,ru’ vlsiellis darė dalelio įspu-'ja> pritaikinta išimtinai vv
taip vaisingų tarnybų žemėje *
Belzebubas nutaręs duoti jiems', ,...... , . ‘ . . Tandelm pora* ir dar pamėgtdidžiuli atlygj. Priėjęs ir ta- nęg; 1 1 * 1 h

geru. Baisiai karšta. Belzebu- gaudęs Markso žodžių.
bus apie tai gerai žinąs. Lėni- j
nas, sunkiai alsuodamas, gili-, “^r P^’dšaif O kur pa-1 ekskursija į A\iklu°od, N. J .
čiiasi su Marksu dėl revoliu- >’ld6j° baltieji? Dėl jų gyventi,Dienelė buvo graži. Specialus,ysi narnu nuoširdžiai kvie-

... . negalėčiau jl’liiladelplii jos lietuvių eksku- eiami dalyvauti ir dangiškame
liais tekus. j Belzebubas pats pamatęs, traukinys, kuris davė Pokylyje ir susirinkime.

. kad sunku išrinkti jiems gera | tūkstantinei miniai progos j gv Yardo draugija yra ta-
ei’ia to mini ^ai bintam a vp,Įa, jar pasįi<iisęs už ausies, maudytis ir kvėpuoti tyru o- rptautinė katalikiška draugi

snieniui kuo nors atlyginti už I ... ....pažiūrėjęs meilinga akimi į
{taip brangių jo širdžiai ba- džio. i'rams katalikams. Rodos, nie-!]a)

Važiuotojai į \Vildwocd prabas nėra taip svarbu, gražu Cioeia

Cibulis — (šen. lenk. cybu- zjl<) _ saga.'
vogimas. ; Imbrikas — (lenk. inibryk)

ros:

Buy gloves with what 
it savęs

Ncrelk mokėti 60c. ui 
dantų mostĮ. Llaterln* To- 
oth Faate launtma po J E o. < 
rčmyk. kaip gerai JI vei
kla. Jg rartotadamaa per 
metus sutaupai fS Oi.

LISTERINE - 
TOOTH PAŠTE

25‘
(lenk. cioeia) — Į— arbatinis, arbatinukas.

Kablia — (gud. koldra, le- 
- apklotas, ant-

dėjo rinktis į South St. ir Che- ’1 kilnu, kaip matyt vyrus sti-.teta. 
istnut St. Ferries veik visa va- Piiai organizuotus po katuli-iu — Nors ir peržengiu savo

jus iš pragaro, nors man gai- saldžios ribas, bet dėl meilių landų prieš laikų. L'ž pusvala- kiška bažnytine vėliąją.
la su jumis skirtis. Bet kų pa- įl!,ano *in,žiai tarni* padary Indžio visi pradėjo sėsti į tinu

siu neteisėtų žygi: leisiu jus kini. Keliolika miliutų po aš-

— Mano brangieji, išleisiu

darysi, eikite iš čia. 
Leninas klausęs: 
— T rojų?

namo, Bolševikijon.

Leninas sudrebėjęs, apstver-

tuonių prisikemša dvylika va
gonų. Ekskursantai dainuoja.

... . . . . v , .i juokiasi — didžiuojasi lietuvių,
— iaip, j rojų. As duosiu kęs: . . .. ... . .. 1*• ekskursijos specialiu trauki

— Nenoriu, nenoriu! — ^a* niu. Pusė po astuonių jau va

} Cviakas — (gud. ejviek. b- nk koldrU) - 
,nk. ewiek) — vinis, ies. Uodė, užkloda

Tu ir Aš čerka — (gud. čarka, lenk.;_____________
--------------------------------- ezarka) — stiklelis,-inkus.

BIBLIOGRAFIJA. j Čiepyti — (lenk. szezepic) į
------------- i— skicpvti.

-('vertis — (gud. evertj, le-'Vikt. Kamantauskas; •*KaI
Enjoy lif«. B< 
on your tocs. 
Feel widc*awakc

bėkime Lietuviškai”. Xelui.-y. _ kvtvi|.(i5
klingų lietuvių vartojamų

Delikatnas — (gud. delikat 1

jums leidimus, jūsų niekas nie 
kur nesulaikys.

— | rojų f — pašokęs iš vie
tos Leninas supykęs. — Ten Kik
mus tuojau pažins ir tuomet... kaip ten saldus gyvenimas „
Geriau apie tai negalvokime,1 jau aš geriau liksiu čia, kur n>ūsų gražaus jaunulio. Ir ple- p,^33 yo pus| ^Šviesos” sp., |
Gerai žinau, kad ten inanojesu— geriau. 1 •" utuvių tiau nn-, jęaune> Jakšto g. Nr. 2, Kai-J Desėtkas — (gud. dzesiatok)
priešų daugybė. ! ir Leninas likęs pragare. į 1 "°ot m ui. ina jįtag. •— dešimtis.
------------------------------------------------------------------------------- ;-------- i L z pusantros valandos jau Žemiau pažymiu įdomiausias

šukęs. .žiu,.jame į l»'"a>es. Važh.o- (liisyklinglJ ii(,tuvifk,J žodžill
pats ir įsitikink, !«'"<• daugiau astuonių ši.iitų žod™ėlis. gv. Kazimiero Dr le"k- delikatny, rus. deli-1

žmonių, kurių tarpe buvo daug jo< Leidinvg Nr 555> Kauna,, jkatnyj, angį. delieate) sve:-
nūs, gležnas.

UBE

Radway’s Pilis
(Tite Vesetable Laaotive)

to cleame the intestinal tract of 
impunties cauacd by cotutipation. 
Your poi»on-fr«e blood will give 
you new “P«p.”

Mild - Reliable At Your Druggiat

Pittshiirgho Lietu 
vii Žinios

POPIEŽIAUS PERSEKIO
TOJŲ LIKIMAS

įAVildwood apylinkėje. Jau ir it reikalingiausias ištraukas, i stotjs. Tuštėja vagonai. Bita tai yra netaisyklingieji žod- 
si žmonės laukan. Stotis vie- žiai, vartojami mūsų kalboje; 
nų lietuvių. Įspūdingas daly-1 jų kilmė ir lietuviškieji — tai- Stop 

Itching 
SRin

VAŽIUOJANČIU I LIETUVA 
DĖMESIUI

(Tęsinys iš 2 pusi.)
• — Perspėjimas mano dėdės kas. Visi eina į pamares mali- syklingieji:
šiandien išsipildė: Nepersekio- ;‘l>ti.s. Kaip inuionu, s\eika ii, Abrusas, _______ (gad. abrus) —

Skite Popiežiaus, nes kitaip vi- gražu- Į rankšluostis, skarinis.
jsi būsite nubausti teisingos' Vakare, 9 vai. grįstame ji Aptieka— (gud. apteka, le- 
rankos, kuri saugo šv. Petro, traukinį. Musų būrelis links- nu apteka) — vaistinė.

Pasiremdama Centro Valdy-: Sosl?; Mano likil"“s ~ ,ai nau žp08’UJa- Stal Arbūzas - (gud. garbu,-,
jas šitos tiesos įrodymas. 11 lnusV tiaukinvs. Susėdę ja- ]enk, harbuz) — maikstė.

. * ' me dainuojame. Visiems susi-1 Bačka — (gud. bočka) —
! la* ‘T? ,r ' pa 'rinkus, traukinys eina? Važine s(ati,,c. Sllu.

ciskaus Seserų V ienuolyno Be-1 saldis prisimena Pijaus VIL

ŠV. PRANCIŠKAUS SESE
RŲ VIENUOLYNO RĖ
MĖJAMS PRANEŠIMAS

rasiremuama veniro \ aiu 
bos posėdžio nutarimu, šny»i 
skelbiu, jog metinis Šv. Ura

jame linksmi namon. Namus' Baravykas — (gud. baravik.
.. , , ....... t> i . . pasiekėm pilni gražiausių į- rus. borovik) — storkotis, tik

spalių 1 d., 1J33 m., šv. 1 ran- “Senasis Dievas dar gyve- lspūdžių. Kelionė buvo gera, rįnįs
eižkaus Seserų, Vienuolyne, na!” ~ linksma ir maloni. Lietuviui Sargas - (lenk. borg) -

Vertė St. Paulauskas ekskursija gerai pavyko.

mėjų seimas įvyks sekmadienį, žodžius:

Pittsburgb, Pa., pirmų valan 
dų popiet.

Konstitucijos vienam skyrių 
je sakoma. “Bčmėjų skyrius,! 
turintis dešimts ar mažiau na-1 
rių, turi teisę į seimų siųsti 
vienų atstovų; skyrius turėda-i 
mus daugiau kaip dešimts, ski 
ria po vienų atstovų nuo kiek- Į 
vieno dešimts narių.”

Todėl kviečiu visus skyrius 
atsiųsti atstovus į seimų; ne
tik atstovus, Imt ir Įnešimų, 
kad ši kilni organizacija au
gtų ir bujotų.

Agota M. Sutkaič.ute, pirm.

YOUNGSTOWN, OHIO '
Šv. Pranciškaus lietuvių pa-; 

rapija rengia piknikų, kuris 1 
įvyks rugpiūčio 13 d., parapi
jos darže. Prasidės 2 vai. |m>- 
piet. Bus gardaus užkandžio 
ir skanaus gėrimo. Svetainė 
bus atdara šokiams. Žodžiu ; 
sakant, piknikas bus laitai li
nksmas. Širdingai kviečia vi- į 
sus atsilankyti. Lai nei vienas; 
lietuvis nepalieka nedalyvavęs 
t n me pusi 1 i n k s n i i n ime.

širdingai kviečia,
"S Parapijos Komitetas j

KNYGOS

Parašė
Etin. Dr. K. Matulaitis, M.I.C. U\. J. Alauskas atlaikė šv. Mi- J 1

Dorybės $1.00 šias tretininkų intencija.
Kristaus Patarimų Ke- mišių laivo suteiktas Šv

patykis.
Porcijunkulio Atlaidai I Baronka — (gud. abnran- 

Bugp’iūčio 2 d. mūsų bažny- j<a) _ ri,.stainis.
,čioje įvyko didelė šventė — Į Beb(d)as — (gud. bez, le 
Poreijunkulis. Rytų 8 vai. kun. nk- bez) — alyvų.

Kas mano ŠIĄ VASARĄ VAŽIUOTI Į LIETUVĄ, 
jau laikas pradėti rūpintis kelionės reikalais: a) iš anks
to apsirūpinti reikalingais dokumentais; b) gauti pasus 
ir vizas; rezervuoti vietas, nes pirmiau užsiregistravę, 
visada geresnes laivuose vietas gauna.

“Draugo” laivakorčių skyriaus vedėjai yra paty
rę, duos patarimus ir visus reikalingus dokumentus iš
pildys.

“Draugo” laivakorčių agentūra parduoda laivakor
tes ant visų linijų ir geriausių laivų į Lietuvą ir visus 
pasaulio kraštus.

Gryma, ^rilinnas Žemo sustabdo 
niežėjimą o-loa į penkias sekundas 
— ir pugelbinaas prie Eezemos. 
puč-ku. dedervinės, Ir išbėrimu Že
mo beveik stebuklingai praSn.lna 
visokias odos Iritaeljas, kadangi 
ji. gydymo ypatybės retai randa
mos kitose gyduolėse. Visos vaisil- 
nyėio.t užlaiko—35e, 60c. JĮ. Ypa
tingai tvirtas Žemo, Liu syk ge- 
lesnl rusultatal JI.25.

žemo
JfOB SKfbJ IRRiTflTlONS

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Nuga-Tone
liais $1.00 |VO paluiminimas. Buvo malo-

Sielos Takai Tolmlybėn 1.00 nu matyti, kad ne tik tretinin- tKaŠZ„^r^^air.rr'i^u}<Iiui: 
Misijonieriaus Vžra- kės, bei ir daugelis pa rupi jo- į”,”* TIKV^rUT.^^K.'c ‘ Ty'"i

šui (Brolių Marijonų inų pasinaudojo Dievo malo-
Vertimas) $1.25'nėmis. Daug parapijiečių . nt- 'S,"

Perkant visas kartu $4.01!, liko išpažintį, priėmė šv. Ko- i^,™1
gauti jim.nijų ir lankė bažnyčių, kad Cuč

i apturėtų visuotinus atlaidus.
Šias knygas galite 

'Draugo” Knygyne,

2N GUR OFFICE

z
I

< t r

v J

2334 So OAKl
iRCIU AGENTŪRA

Telefonas CANAL 7790

Fui! Pack 
No Slack Fillinq

ŠAME PRICEfcA, 
AS42YEARSAGO

25ounces fbr254

MflUONS OF pounos VSfO 
«V ou« COVĮRNMTMT
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BIBLIOGRAFIJA

(Tąsa iš 4 pusi.)

Kišenė,-ius — (gud. kišen.j, i 
lenk. kieszen) — dėklė.

Klijonka — (rus. kleenka) j.'
— raškytoji drobė (.*)

Knatas — (gud., lenk. knot)
— dagtis, -čio.

Kodylas — (gud. kadzila, 
rus. kadilo) — smilkalai, smi
lkytuvas.

Kolioti — (lenk. kalac) — 
koneveikti, plūsti.

i Skrynia — (gud. skrynia, 
{lenk. skrzynia) — dėžė. 
j Skūra — (gud. (š)skura, le
nk. skola) — oda, kailis.

Smala — (gud. smala, lenk.] 
sniola, rus. siiiola) — derva.

Smetona — (gud. sjmiatana,J1
rus. snietami, lenk. sinietana)
— grietinė, grietinę.

špilka (gud. spiljka, le-1 iki daržo savo didžiuliu troku nia mūsų brolių ir sesučių, l 
nk. szpilka) — segtukas. ivisiems ehieagieeiams gerai ži- nes tai liudija didžiausia gi

Špokus — (lenk. szpak) — nomas p. Adomus Stugis. ltei- ria įvairiausių kryžių, pamin- 
varnėnas. fkia pažymėti, kad Stugis la- klų. Šv. Kazimiero kapų vai

i
Torielka — (gud., rus. ta- Imi gerai patarnauja kam rei- dyboje yra parapijų klebonai 

relka) — lėkštė. ' kia kraustytis ir gerų anglių ii po vienų trustistų iš kiele*
repai — (vok. Treppe) — atveža. Mūsų jtarajūja ir kle- 

aiplai, lipynė. lbonas p. Stugiui yra labai dė-
L'ksusas — (rus. uksus) — kingi už jo patarnavimų.

Tr,

X Sėkmingai praleidus pa
rap. piknikų, klebonas kun. .\.

vienos parapijos. Reikia pa
žymėti, kad kųjįų tvarka ir 
grožio palaikymas yra nepa
prastai geras. Už tai garbė 
priklauso kapų užvaizdai p.

LIETUVIAI DAKTARAI:
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

Ofiso: Tel. CALumet 4039 
Res.: Tel. HEMlock 628G

DR. A, G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3147 So. Halsted St.

DR. ATKOČIŪNAS
D E N T I S T A S 

h ui so. lutii cr., ( H iato. ill. 
Utur., Ketv. Ir l'.-tn. 10 — *J vai. 

3117 SO. HALSTED ST., CIIlCAGd 
Punud., Sured. ir Subut, 2-—0 vai.

Špatas — (vok. Spalten) — actas, 
lopeta, kastuvas. l'zbouas — (gud. zban, le-

Stovyla — (gud. stovilo) — nk. dzban) — ąsotis. Linkus su parap. komitetu jau'd. Krušni. Svečiai iš kitų mie
statula,-os. j Uždūšinė — (hebr.) — Vė-J svarsto, kad surengus šaunų stų, kurie atlanko kapus, džiau Į

Oflao valandos: 1-4 Ir 4-8 vai. vak.
KezidvnvIJo, OfEae: 265* W.6»U» SU Jei. HEMlock 8151 

Valandos: lt—11 ryto
Beradoinls ir Nedėliomia pagal auusrtj

Sviteris — (rus. sviter, an- liuės. 
gi. sueater) — megztinis, ne Yalizka

— lagaminas, 
lenk. Į Yendzvti —

Konvertas — (rus. konvert) Iltinis.
— vokas. Į Šėpa — (gud. šapu

Kopūstai — (gud., lenk., szala) — spinta, 
rus. kapusta) — bastučiai. Į Šiaurius — (gud. savec, le-l

Kriaučius — (gud. kravee, szeive) — kurpius, batsiu- 
lenk. krauiec) — siuvėjas. vys.

.parapijos naudai karnivalų. kn 
(lenk. \valizka) ' ris Įvyks, rodos, pabaigoje šio

I mėnesio prie 123 ir llalsted 
(lenk. įvedzie) str.

X Liepos 30 d. parai), cho
ras turėjo linksmų išvažiavi
mų Bary, Indiana, maudynėse, 

(gud. viadro, Linksmai laiką praleido,
kibiras. . X Liepos 29 d. susituokėSriubas

DR. V. S. NARES
(Nuryaucitaa)

GYDYTOJAS IK CHlRIJltUAS 
1428 W»«t Maro.i.-tt* Road 

VALANDOS:
> 1U 18 ryto: 7 nu 8 vakare 

U Laru. Ir Ketv. vak. pagal sutarti 
Kea. 4464 B. 14APLEWOOD JVJfi.

Tel. LAFayette 7650

DR. F. C. W1NSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Res. 2136 W. 24th St. 
Tel. CANal 0402

giasi ta tvarka ir grožiu. Rep.

LIETUVIAI DAKTARAI:

Tel. LAFayette 3037

DR. A. KAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X—SPINDULIAI 
3051 \Vest 43rd Str.

(I’rie Archer Avė. netoli Kedzie) 
Valundos: nuo 2 iki h vai. vukuro 

Seredomia ir nedėliouiis pagal 
sutarties

Tel. LAFayette 5793

I DR. A. J. JAVOIŠI
Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak. 
Office: 4459 S. Calil’ornia Avė. 

Nedėlioję pagal sutartį

rūkyti, būdyti.
\ idelčius — (lenk. videlee)

šakutė.
Yiedras

(lenk. šl uba, vok. rus. vedro)

Office Phons Re,, and Office
PROspect 1028-35J Su- st

CANal 0706

DR. J. J. KOVVABSKAS
PUYS1CIAN AND 8URUEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFF1CH HOUR8:

S to 4 and 7 to 9 P. M. 
Bunday by Appolnrment

Kudlos — (gud. kudly, le 
nk. kudly) — gaurai.

Krienai — (gud. cliren) —i Švogeris — (lenk. s\vag'ier) 
kartvnės. — svainis,-io.

•Sehraube) — sraigtas.

Kurortas (rus. kurort, Švogerka— (lenk. sz\vagie-
vok. Kurort) — vasarvietė, p’^a) — svaine.
gydykla. j Šinka — (lenk. szynka) —j

Ledaunė — (lenk. lodovv- 'kumpis.
nia) — ledūnė, ledinė. I Šliūbas — (lenk. šlub) —

Leika — (gud. leika) — pi- jungtuves.
lė, piltuvas,-ėlis. Šmotas — (gud. šmat, lenk.

Lenciūgas — (gud. lancug, įeinat) - gabalas.
link. lancug) — grandinė. Į Šnapsas — (vok. Sclmaps) 

Mankietas — (lenk. man- > degtine.
kiet) — rankogalis. j Šniūras — (gird. šniur, lc-

Matikas — (gud., lenk. mo- nk. sznur) — virvė.
tyka) — kauptukas. Šninrelis,-inkus (batams)

Zupė— (lenk. zupa) — sriu mūsų parap. trustisto .J. Sa
bu, viralas. įvičiails brolis Edvardas Savi

Surinko E. J. K. 'čius. Šliūbas buvo bažnyčioje, 
o “veselė” parap. svetainėje.

X Rugpiūtio G d., parap 
darže įvyksta Šv. Yeronikos 
draugijos linksmas piknikėlis, 
į kuri kviečiama publika ii 
svečiai skaitlingai atsilankyti.

X Šv. Kazimiero kapai tai 
biaugiausia ir kilniausia Cln 
ccgos ir apylinkės lietuvių ka
talikų įstaiga. Žmogui nuva-

CHICAGOJE
žlNIOS~iiš&PETRO IR

POVILO PARAPIJOS, 
WEST PULLMAN

Plionv GltOvclUll 0027
Valandos: 8-4: 7-9 P. lf.

Trečiadieniais ir selcmad. susltama

DR. J. W. KADZEVVIGK
Lietuvi* Gydyto )a« Ir Chirurgą* 

4852 80. WESTKRN AVĖ. 
Chicago. Ilt

BOllciuid 7389
Rez. lIEM.ock 7001

DR. A. P. KAZLAUSKAS
D K N T 1 S T A S 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 14 ryto Iki 8 vakare

Tel. Ofi.-o KOI l.-turd 5913—11

DR. M. T. STRIKŪL’IS «•
Gydytojas ir Chirurgas 
4G45 So. Ashland Avė.

Ofiso valandos:
Nuo 2 iki 4 ir nuo G iki S vak. 

Nedėliomia pagal sutartį

i

Tel. Of. ir Res. GROvehill 0617
1917 U. VVaahtenuvv Av<

DR. J. J. SIMONAITIS
OYDYTOJAli IR CHIRURGAS 

2422 W«at llurųuett* Road 
Vai.: 1-4 Ir 7-8 vak. K«tv. 9-12 ryto 

NedėlloJ auaitaruo

Fhone CANal 6122

DR. S. BIEZiS
UYDZTOJAB IR CHIRURGAS
2201 W. Ceimak Road

Meška — (šen. lenk. meška)
— lokys.

Alieruoti — (gud., rus. me
rą) — matuoti.

Mostis — (gud. masjej, rus. 
n.astj, lenk. mase) — tepalas.

Muštarda — (lenk. -muszta- 
rda) — garstyčios.

Nabagas — (gud. nebog) —- 
vargšas.

Nabašnykas — (gud. ndip- 
šeik, lenk. nieboszczyk) — nu
mirėlis, velionis.

Naktaiza — (angį. neektie)
— kaklaryšis.

Poduška — (gud., rus. po- 
duška, lenk. poduszka) — prie 
galvis, pogalvis, pagalvis.

Pančiaka — (lenk. ponezo- 
clia) — kojinė.

Paralyžius — (lenk. paraliz)
— stabas, stabligė.

Pasoga — (gud. pasaga, le
nk. posag) — kraitis,-čio.

Patelnė — (gud. pateljnia, 
lenk. patelnia) — spirgintuvė, 
keptuvė, lenkelė.

Pielvčia — (gud. pilica) — 
bružeklis, dildytuvas, dildė.

Plūgas — (gud., rus. plug)
— arklas.

Pompa — (lenk. pompa) — 
siurblys.

Priet’lius — (gud. prijatelj, 
rus. prijatelj) — bičiulis.

Prosas — (gud. Įiras) — 
laidynė.

Prosąvoti — (gud. prassa- 
vacj) — laidyti, išleisti (išlei
sk man marškinius).

Prūdas — (rus. prtid) — 
tvenkinys, kūdra.

Ragotinė — (gud. ragotina)
— ietis,-ies.

Bazilika — (lenk. rozvnkaj
— razyna.

Retežis — (gud. retiazj) 
grandinė; įai (kalinio) geleži
niai.

Sardinka — (lenk. saldyn- 
ka) — sardinė.

Sermėga — (gud. siarmia- 
ga, rus. sermiuga) — miline,

. rudinė, guneė.
Skiepas — (gud., lenk. 

sklep) — rūsys, pogrindis.
Skotertė,-is — (rus. skater-1 

tj) — staltiesė.

batraištis, užraštis,-čio.

Ofiso tebf. BOUievard 7820 i 
Namų tel. PROspect 1930

Valandos: 1—8 Ir 7—8 vak. 
Seiedoruis ir nedėliotais pagal sutarti 

KKZijrjLnciJA.
6631 S. Caliloruia Avė. 

Telefonas KEPuolic 78b8j Tel. BOUievard 7042

DR. C. Z. YEZEL1S
DENTI8TAS

4645 SU. ASHLAND AVĖ.
arti 47tb Street

Vai.: nuo n įai * vakar*
SeradoJ pagal sutarti

Tel. CANal 0257
Res. PROspect 6659

DR. P. Z. ŽALA IORIS
Gydytojas .ir Chirurgas

I821 south halsted sireet 
Rezidencija tibuO So. Arlcbtan Ava 
Valandom: 11 ryto iki 4 po pietų

6 iki 8:20 vakare
Tel. CANal 6122

DR. G. 1. BLOŽiS
DENTI8TAS

2201 W. Cermak Road *
(Kampas Learltt 8t.) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
Nuo 1 Iki 8 vakar*
U*r*doJ pagal sutarti

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

4142 ABCHEB AVENUE 
Tel. VIRginia 0036

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

1 Persfkelė j erdvesnę ir patogesnę 
vietų

0325 SO. UAbSTKi) ST.
1 Vai.: nuo 10 ryto iki 2 po plekų ir

nuo 6 iki S vakare 
Šventadieniais nuo lu iki 12

Pitone- DOtlevard 8183

Tel. GROvehill 1535

DR. A. L.YUŠKA -
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai.; 0-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak. 
Suredouna po pietų ir Ncdcldieu.ais

tik buaitarus
2422 W. MARU L LITE ROAD

ĮVAIRŪS DAKTARAI:
Kee. Pitone 

LN GI, tvotai 66 11
Office Phone 

\VENlwoil

X Liepos 23 d.-, metinis pa- lls į • Kazimiero kapus, 
rup. piknikas Vytauto parke l”*f'e,na lindai pagalioti, kati 
labai gerai pavyko. Žmones n'an ** '*-sit‘ms Cbicagos ii

. apylinkių lietuviams kataliku-! Rez. vietory 2313
S\ Vidini“, 1 1- i I. nrhTirm

ims yra skirta vil ta amžiny- [JĮ^ J( BERIJU 
bei palikti savo palaikus. Čio
nai jau ilsisi milžiniška mi-

vežiojo nuo parap.

GRABORIAI:

LACHAVICH 
IR SŪNŪS

LIETUVIS GRABOR1US
Patarnauju laldotuvean kuopigl&usla. 
KelkaJe meldžiu atsiAaiikti, o mano 

darbu husite užganėdinti 
Tel. CANal 2515 arba 2516

2314 VV. 2drd Pi., Chicago

1439 S. 49th Court. Cicero, Iii.
TEL CICERO #987

Pitone HOI letanl 4131)

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visliom, t sąžiningas Ir 
nebrangus, nes neturi
me lAlaidų užlaikymui 
skyrių-

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Aukuru Avenue

I.J.ZOLP
ORABORIV8 IR LAIDOTUVIŲ

VEDftJAB
1646 WEST 46th STREET

■Tel. ttoi lcvard 520.1—8413

Te. CICERO 29 1

SYREVVICZE
ORĄ BO K1US

Laidotuvėm* pilnas patarnavimas 
galimas nž #88.00 z 

KOPI.TVIA DYKAI 
J344 R. fiūth Ava. ('S«Arn. Tl>

K

.Ji

756 W. 35th STREET
Ofiso vai.: nuo 1-8; nuo 4:20-8:84

Telefonas YAHds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas 

Turiu autornubiliuB visokiem? 
reikalams. Kaina prieinama 
3319 AUBUBN AVENUE

Chicago, UI.

J. F. RADŽ1US
įnc.

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja |2.'>.UO Ir aukščiau 

Uodernifika koplyčia dykai.
668 W. IHtlt St. Tel. CANal 6171 

Chicago. III,

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

Koplyčia Dykai 
4830 WEST 15th STREET 

Cicero, IHinois 
Tel. CICERO 2109 ir 859-J.

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras tr nebrangus
718 W. 18th St.
Tel. MOSmt- 3377

Tel. LAFayette 3372

J. Liulevičius
tirais,rliM 

Ir
Halsam „nlojaa

Patarnauja Chl- 
cagoje Ir aplella- 
kfije.

Didelė Ir graM
Koplyčia dykai

41,92 Art-hrr Avė.

GRABORIAI:

Tel. KEPubUe 8340
SENIAUSI LIETUVIŲ GRABORIAI CHICAGOJE

Cla pigesnės kai'nos, nes daugiau prityrimo.
Nežiūrint kur gyvenate musų yputiSkas, ištikimas 

patarnavimas visuomet prieinamas už 
NAUJJ ZEMES.NŲ KAINU..

Ktpkviennm pagrabui musų koplyčia su vargonais 
dykai*. Nulludimo valandoje ncpainlrskile 

mus pašaukti. REPl'BLIC 8340, musų 
patarnavimu busite patenkinti.

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
5340 SO. KEDZIE AVĖ.

(Neturimo sąryžių su firma tuo pačiu vardu)

Dieninis ir Naktinis Patarnavimas. Tel. VICtory 4088

Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 ir aug.

PAVLAVICIA UNDERTAKING CO:
INCORPORATKD

Ilenry VV. Bccker 
(Llccnsed Embalrner)

3238 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.

M

J. J. BAGDONAS
LAIDOTUVĖMS 

patarnauja 

M A N 1) A G I A I 

SIMPATIŠKAI 

ir

LABAI PIGIAI.

Liūdnoje valandoje

pašaukite:

RF.Public 31C0

2506 W. 63rd St.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

G R A B O R I Ų ĮSTAIGA.,
EUDEIKIS ir vėl nustebino puoliką su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes 
nieko ntrokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū 
no į mūsų įstaigą iš bilc kokios miesto dalies.

Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 
namus ir atveš į r'ūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pisiiinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tą 
patarnavimą juras visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius. kuris 
teikia ambulancc patarnavimą 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

•tu “ooo Ofiso. Tel. VICtory 6893 '

DR. A. R, McGRADIE 9191
Busas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas odos ligų ir 
veneriškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St.

GYDYTOJAS ir .CHIRURGAS
7850 S. 1LVU5TED ždTBEET

ROOM 219
Vai.: 3-4 Ir 7-9 vai. vakar*

DR. CHARLES SEGAL
I’eik‘lė navo ofi'aą po numeriu

4729 SO. ASHLAND.AVĖ. 
SPECIJAL1STAS

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 
Vai.; ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po 

pietų: 7—»..(!) vj.1. vakare 
Nedėliomia 10 Iki 12

Telefonas MIDway 2880

Office; Kea.:
PROspect 2011 BEVerly 0031
Dr. JOHN F. RUZIC

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2355 \Vest 03rd Street
Vai.: 2 to 4 ir 7 to 9 P. M. 

Kctv. Ir Bckmud. pigai nutarti 
Rylo vai. kv. Kryžimia Ligoninėj

Cb*''8"o. III
Phone: HEMlock 6700

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

Kampas 31at Street 
Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4. 7—9 v.y. 
Nedėliomia ir Avoiitudieiiials 10—12

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas

4631 SO. ASHLAND AVĖ 

Tel. YARds 0994

Rez.: Tel. PLAza 3200 ,
VALANDOS: ,

Nuo 10 Iki 13 dieną 
Nuo 2 Iki 8 prf pietų į' 
Nuo 7 iki 9 vakaro 
Nodėl. nuo 10 Iki 12 diena

G WISSIG,
Specialistas iš 

Rusijos
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOII IU PER 28 METUS NE2.IURIHT 

KAIP lZSlSE,\f;.)t MOS Ir NEIŠGYDOMOS JOS VRA
RpecInllSkal gydo llgna pilvo, plaučių. Inkstų Ir pualėa, užnundijlmą. kran- 
Jo, odoa. Ilgas, žolzilss, reumattamą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje. kosėjimų, gerklės sknudėjlinų Ir paslaptingus liga*. Jeigu kiti ne
galėjo jus Išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite kų jis Jums gali pada
ryti, Praktikuoju per duugelj metų Ir Išgydė tūkstančius ligonių. Palati
nius dykai. OFISO VALANDOS: Kasdlc nuo 10 valandos ryto Iki 1 
valandai ir nuo 6—8 valandai vakare. Nedėliomia nuo 11 ryto Iki 1 vai. 

4200 WE8T 20th ST. kampas Keeter Avė. Tel. CRAuford 5572

i
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C H I C A G O J E

LATVIU DIENA ŠIMTME
ČIO PAŽANGOS PARO

DOJE, GHICAGOJE
Liepos 29 d., 5 vai. vakare,

“The Hali of States” prasidė 
jo mūsų brolių tautos 
programa.

Baigiant programų, vedėjas dar geriau sveikata sustiprė- 
pnkvietė chorų padainuoti ir tų. To sųjungietės jai ir linki, 
saliutuoti Amerikos ir Latvi- X Moterų Sąjungos 21 kuo
jos vėliavoms. Bet choras su- pa j seimų siunčia keturias 
giedojo tiktai “Amerika”. La- atstoves, būtent: S. Bartkaitę. 
tvijos himno negiedojo. Iš ša- O. Novickaitę, M. Paukštienę 
lies žiūrint atrodė, lig latviui ir J. Stngienę. Linkime joms 
savo tautos negerbia, nes to- laimingos kelionės ir kuo gra-

VERKĖ LIETUVA...
jo, kad latvių kalba yra dan- 
įgiau gimininga lietuvių kai-1 
bai, negu sanskritų. Nes, kiek 

įman yra žinoma, lietuvių kal- 
;ba yra giminingiausia sanskri
tų kalbai, bet latvių neturi to- 
panašumo.

Toliau tas profesorius iš
latviu New Yorko priskaitė, kad lat

vių šiandie yra su viršum 2,- 
Rašančiam šiuos žodžius at- 500,000 Latvijoje. Kad joje y- 

silankius, programa jau buvo Į ra daug rusų, lenkų, vokiečių, 
prasidėjus. Ir dėl to neteko,bet taipgi pamiršo pažymėti, 
sužinoti, ar latvių tautinis Iii- jkad I^atvijoje yra šimtas, ki- 
mnas buvo giedamas, ar ne. j tas tūkstančių ir lietuvių. Vie- 
Tuom tarpu programos vedė-;nu žodžiu, lietuvių vardas bu-

kioje iškilmėje
tautos pagerbti. ,

i
Publikos buvo apie trejetas' 

šimtų. Tik j pabaigų kiek dau
giau tesusirinko. O juk buvo 
galima sutraukti daug dau
giau, jei būtų paskelbę lietu
vių spaudoj, taip pat ir per 
radijo. Suprantama, jei latviai
nebūtų tiek pilni tuščios fana-, vadas 
bcrijos, ir nesigėdytų lietuvius gh’o.

nenori savo žiausių sėkmių. A. A*1

Dariui ir Girėnui žuvus, pir
mų kartų lietuviškas pasaulis 
taip gyvai susigraudino. Ki
tados, mirus kokiam dideliam 
veikėjui, patrijotui, mums pa
sidarydavo gaila jo, gaila ir

“DRAUGO" RUDENINIS PIKNIKAS 
Sekmadieni, Rujpim-Aig. 27,1933

Iš N. PUS. P. S. PARAP 
BMTON PARA

BERGMAN’S DARŽE, 
Rivenside, Illinois

Smagi Orkestrą Šokiams. Gražus Programas.jo darbų, bet toks susigraudi
nimas, gailestis kažkaip buvo , ___________________________

M i tik šalinis, pagerbiąs, bet ne ir visa minia bažnyčioje kar- suteikus piknikui dovanas, bus

PIPIRŲ ŽINIOS

Antanas Giedraitis, Pipirų 
, parvažiavo iš Pittsbur- 
Jis ten giedojo per sa-

sugraudinus iki ašarų.
* Kas kita buvo žuvus dviem 
[mūsų brangiems drąsuoliams.
; Dėl jų pravirko lietuviškas 
i pasaulis skaudžiomis ašaro- 
įmis; verkia Lietuva, netekus 
(Savo brangių sūnų. Riedėjo a- 
jšaros kiekvienam iš minios.

tinkamai išgarsinti dienraštv-I . ... vije su gražiais aprašymais jų
! biznio vedime. Rep.

jas aiškino apie geografinę jo tiksliai neigiamas ir neno- pripažinti sau lygiais ir kad vo draugo P. Šaltimiero ves- laukė lakūnų Kaune
Latvijos padėtį, kaip vasaros 
metu dienos yra 18 valandų 
ilgos, o nakties tiktai G va
landos ir t.t.

Programa, reikia pasakyti,!Draugija”. Dėl to, ar nerei- 
buvo labai turininga; daug ketų daugiau tos susiartinimo 
dainų ir šokių. Tiktai viena, dvasios ir čionai, Amerikoj, |kiečių kultūros įtakoje, tada rekordais. Tą dovaną duos ge- 
buvo yda, kad viskas buvo at-j tarpe latvių ir lietuvių! Arįlietuviai labai noriai lankytus riausiai šokikų porai. Piknike 
likta nesistematingai: tai dai- tik nebereikalo mūsų giminal-įį latvių koncertus parengimus, matysime svečių iš Pittsbur- 
nos perstatytos, tai vėl pakei- čiai latviai bijosi prisipažinti J o latviai lietuvių. Vienu'gh’o, Homestead’o ir kitų mie-

ras prisiminti apie latvių gi- lietuviai yra giminaičiai, kad tuves ir sykiu ten leido atos- Qavus skaudži žini liūdnai 
miningumą lietuviams. tos dvi tautos yra kaip viena, togas. Sako, parvežė “Pipirų” nuleistomis galvomis

Lietuvoje, rodos, yra “Lie- įtiktai kalba skiriasi labai ak- piknikui surprizą. Be to, gir-
tuvių ir Latvių Susiartinimo centu ir keletu šimtų žodžiu, dėt, kad piknikui Budrikas 

kurie per 500 metų jsibriovė j paaukojo vieną iš puikiausių 
latvių kalbą, esant jiems vo- “portable phonographs”

stos šokiais, tai vėl šokiai pa-j kad jie yra giminaičiai lietu- žodžiu, lietuviai galėtų pasi- stų.
keisti dainomis. Šokiai, norsjvių tautai. Juk lietuvių tauta 
kai kurie ir gana gražiai iš-.ir senovėje, ir dabar, daugiau- 
ėjo, bet išsykio nesisekė: šo- šiai nukentėjo nuo vokiečių, 
kėjai maišėsi ir betvarkiai ant Jei ne lietuviai, tą užpuolimo 
scenos sukinėjosi. Matyt, sto- sunkumą būtų turėję pakelti 
ka buvo prisirengimo ir susi- latviai.
mokinimo, kaip kur ir kam Į Toliau, imkime abiejų tautų 
reikės ant scenos stovėtų ar . ekonominę būklę. Jei jos būtų 
veikti. Na, tie dalykai tai vis j sąjungoje, tai jau vien eks- 
būtų atleistini. Į porto ir atstovavimo klausi-

Bet aš noriu čionai pabrėžti Jias daug pigiau atseitų, ne
vieną faktą, kad mūsų gimi-ju dabar. O dabar ir viena ir 
naičiai latviai, bent man taip (kita valstybė turi laikyti at- 
nurodo, ar gėdinas, ar didžiuo
jasi, kad jie latviai, tos pa
čios, kaip ir lietuviai rasės, 
arba kad jie yra lietuviams 
giminingi. Pirmininkas persta-

skirus savo atstovus, konsu
lus, ir t.t., o tada užtektų vie
no, vietoj dviejų.

Militarė abiejų valstybių jė-
1 ga irgi būtų daug žymesnė,

tė dainuoti visiems žinoma' negu dabar; būtų daug sau-į 
' i

džiaugti latvių dainomis 
muzika, o latviai lietuvių.

ir Beje,

ĮDOMIAM PASISKAITY
MUI ĮSIGYKITE ŠIAS 

KNYGAS

tu su juo tyliai ašarojo.

Verkė visi lietuviai po vi
są pasaulį. Ir visas pasaulis, 
stebėdamasis lietuvių lakūnų |
drąsa ir stebėtinu nuveikimu į 
Atlanto, liūdėjo su Lietuva ir 
pagerbė jos karžygius savo' 
spaudoje. į.

į Verkė, ir tebeverkią, moti
nėlė, broliai ir seserys. Kas 
gali juos paguosti? Jų skaus
mas yra dvigubas, nes ne tik 
lietuviai neteko savo drąsiu 
karžygių, bet jie: motinėlė,

su nuleistomis gaivomis visi 
apleido aerodromą.

Vienas iš mūsų vadų, kai 
bedamas per radijo pagerbi
mui lakūnų, turėjo sustot kal
bėjęs, nes skaudanti širdis jam 
sulaikė žodžius.

Kitas žymus profesijonalas 
neužilgo po pranešimo trage
dijos pašaukė telefonu ir net 

Pipirų piknike bus nelaukęs atsakymo į savo grei
tus, neaiškius klausimus: “Ar 
tai gali būt tikrai? Ar nėra 
kokia klaida? Aš negaliu su
prast—” iš susijaudinimo nu-

su

J. E. Vyskupas Petras Būčys
Katalikų Tikyba I to

mas ..................................85c
Jėzus Kristus II tu

. dainininkų kontestas. Kontes-
Todėl, broliai latviai, nesi- . , .. ........... . . . te galės dalyvauti visi lietu-

didžiuokite. ir nesistatykite di i viai dainininkai. Užsiregistruo
dėsni už savo giminaičius lie-.*. rdkia ap asmenis.
tuvius. Jūsų giminaičiai lie-' . , fiiedraiti 4501 s : , . , „ .
tuviai irai dešimti ar kieki ’ P A' biedraitI’ 4001 trauke kalbą,tuviai, gal, dešimtį ar “Įe* J Fairfield Ave Bus trys dova.
metų atgal ir stovėjo žemiau c, , , , .* & •’ nos. Su darbu — reiks dai-
kultūroje, t. y. apšvietoje, bet ,. ... , A.v. , nuoti per radijo stotį WGES;šiandie, galima sakvti, lietu- . . , y. , , ....... antra ir trecia dovanos — dai-viai jus pasivijo.

broliui ir seserys neteko ir sa- Jias $2.00 (su kietais ap- 
vo mylimiausių: brolio ir sū-palsa,s $2-;»0) 
naus. Bet ant nuliūdusios šei- j Šventoji Dvasia III to-
mos veidų per ašaras prasi- mas ..............................  $1.2)
'muša šypsena, kad jų myli- Trumpa Apologetika .65'c 
minusieji yra karžygiai, kad j XXIX Tarptautinis Eu- 
paaukojo savo gyvybes siek- ebaristinis Kongresas $1.00 
darni tikslo — iškelti Lietuvos
ir lietuvių vardą pasaulyje.
Jų vardai įrašyti į eilę gar
bingų drąsuolių ir niekuomet 
nebus išdildyti.

Lietuva, tėvyne mūsų, tu iš- 
tikrųjų didvyrių žemė!

E. J. K.

GARSINKINTFS
"DRAUGE”

Vienas seneiis-žynląs, daug 
nuveikęs Nepriklausomai Lie
tuvai, kalbėdamas per telefo
ną apie šį liūdną įvykį atvi- 

nuoti per WGES, WCFL ir; raj verkė. 1
Dėl to mes, lietuviai, esame !WJJD stotis. Tat dainininkai Į Kunigas pamokslininkas, ka 

įsitikinę, kad, jei jūs, latviai, skubinkitės įsiregistruoti. Pra- ’p,ėdamas per pamaldas už žu- 
su mumis lietuviais apsieisite.' §om nepraleisti šios progos. vu8įUs lakūnus, susigraudino 
kaip su lygiais, būkite tikri S Visi būkite “Pipirų” piknike.
kad mes jums gėdos niekur

DAR APIE “DRAUGO” 
RUDENINĮ PIKNIKĄ

Wesi Sido. — Rugpiūčio 1

nepadarysime, lygiai jums at
siteisime.

............................... „ « , i , - . i , ,11 Todėl, daugiau solidarumo, ,dainininką baritoną K. Sabo- gesne laisve, negu dabar kad. , . . . .a . .... _ ,
•. į C1 . . .y daugiau vienų kitais pasitike-nj, bet nepaminėjo, kad tai y-Į yra. Suprantama, jei iš syk 
ra lietuvis dainininkas. To- į būtų Latvija ir Lietuva susi
imu, tūlas profesorius, kurio jungusios krūvon, tai, nėra a- 
vardą ir pavardę nenugirdau, j bejonės, kad ir Lenkija nebū- 
skaitė paskaitų apie latvių tų drįsus užpulti Lietuvą ir

Iš ŠV. JURGIO PARAP.. 
BRIDGEPORT

taip vadinamą ŠV. Jono naktį. 
Ten jis minėjo apie tai, kiek

pasigrobti Vilniaus kraštą’. 
Nėra kalbos, kad ekonomiš-

latviai dievų garbino, ir apie kai ir milkariniai tos dvi gi

jimo,
labai

o iš to abiem tautom bu*- 
didelė nauda.

Dalyvavęs

VYŠiy SEIMAS
Šių metų Lietuvos Vyčių 21

latvių kalbos giminingumą sa-jminingos tautos daug tvirčiau seimas įvyks rugpiūčio 8, 9 
nskritų kalbai, bet nepaminė-: galėtų laikytis. 'įr 10 dienomis, Gimimo P. Šv.

[parapijoj, 6812 S. Washtena\v 
‘Ave., Cbicago, III.

Liet. Vyčių Apskričiai, kuo 
pos ir visi rėmėjai nuoširdžiai

1. Suprantamoj kalboj išdėstytas svarbiausias Lietuvos ir jkviečiami dalyvauti, taipgi di- 
Amenkos žinias ir politikos, tikėjimo ii nūdienio klau-id^jaj gerbiamoji lietuvių dva-
slllUls’ jsiškija, visi katalikai intelige-

2. Kasdien įdomias vvr. redaktoriaus diskusijas apie dienos ntai, visi visuomenės darbuo
tojai kviečiami į Amerikos lie

KĄ “DRAUGAS” KIMS DUODA:

klausimus;
3. Žinią skyrius iš visų lietuvių kolonijų Amerikoje;
4. Parinktas įdomias ištraukas iš Lietuvos laikraščių;
5. Parinktus juokų skyrius (garsusis prof. Kampininkas);
6. Kasdien rinktinos beletristikos ar poezijos skyrių;
7. Įdomius straipsnius specialiai parašytus “Draugui”;
8. Sveikatos skyrių, per kurį dykai galima gaut patarimų 

apie sveikatą;
9. Kasdien įdomius paveikslus ir juokingus piešinius;

10. Vėliausius pranešimus iš parapijų ir draugijų darbuotės;
11. Pagarsinimais patarnauja tiek garsintojarns kiek skai

tytojams ;
12. “Drauge” lietuviška visuomenė randa vienintelį tautinės

ir tikybinės .minties dienraštį Amerikoje.
UŽSISAKYKITE — IR JUMS IR MUMS PAGELBĖS.

“Draugas meains $6.00; pusmečiui $3.50; trims mėnesiams 
• $2.00; vienam mėnesiui .75; per išnešiotoją — .1|8 į sa

vaitę. Lietuvoje metams $7.00.

“DRAUGAS” PUB. CD.
2334 S. OAKLEY AVENUE,

Chicago, Illinois

z

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

2 E. 103rd PI. prie State St.
Tel. PlI.I.mnn 5950 

Ketverpo vakarais nuo 7 iki' 9 
If.iH) S, W<mm1 Si. I.AFnyelte 0393

JOHN B. BORDEN
Pipirų Tarnas zika, kas darė didelio įspūdžio d. buvo pirmas susirinkimas,. ADVOKATAS
------- klausytojams. Taip pat prane- svarstyta labai daug ir gražių 105 W. Monroe St.. prie Clark

šta, kad Budriko krautuvėje minčių sumanymui pareikšta,
dar galima gauti pigiai nusi- mis, pikniko tikietai visur pra- 
pirkti radijų ir kitų daiktų pasidalinta darbais kolonijo- 
nežiūrint kįlančių kainų. dėta platinti. Kviesliai, talki-

Reikia priminti, kad kitu ninkai, visur rodo didelį

Telefonas State 7660 
Vnlnndo« 9 rvte Iki 6 noplpt
2201 W. Ctermak Road

8v. Kazimiero Akail. Rėmė- J“11*1“ I’"'"'"'1. *“•“ '■'“"i
jų 2 sk. svarbus susirinkimas |Budriko radijo programa bus lum,. Nuo bizn.er.ų, daktarų, 
lįvyks pirm* penktadieni, ru. [ketvirtadienio vakare nuo 7:30 advokatu bus renkam, apgar- 
Igp. 4 d., tuoj po pamaldų. Su- ,B stoties WHFC’ 1420 k- sinimoi' Visi,'nls ’>.zn.er.ams, 
smukimas įvyks Šv. Jurgio Muzikantas ar šiaip “Draugo” rėmėjams
parap. mok. svet., ant 2-rų lu
bų. ’

Visos rėmėjos ir mūsų meti
nio pikniko komisija prašoma 
atvykti susirinkiman su pil
nais raportais. Yra dar, be to, 
svarbių ir nepaprastų reikalų 
svarstymui. Valdyba

Panedėllo, Sere.los fr Pėtnyčlos 
vakarais 6 Iki 9 

Telefonas Cannl 6122
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Utarninko, Ketvergo Ir Subatos 
Vakarais 7 Iki 9 

Telefonas Republle 9600

PRANEŠIMAI

K. S. J AKUBAITIS

OKSAS EXPRESS
Kraustau Rakandus. Planus Ir pri
statau Anglis už pigiausias kainas. 
PaSauklt Lafayette 8980.

J. OKSAS 
2649 West 43rd St.

tuvių jaunimo metinę šventę 
— 1 Vyčių seimą, svarstyti 'ro 
mūsų visuomeninių reikalų.

B. P

IŠ ŠV. KRYŽIAUS PAR 
TOWN OF LAKE

Liet. Vyčių “Dainos” cho- 
O, Daktare” pratvba į- 

vyks šį vakarą (ketvirtadie-! 
inį), Nekalto Prasidėjimo pa- 
Irap. salėje, 44th ir Fairfield 
|ave., 8 vai. vakaro. Visi cho- 
-ristai-ės prašomi atsilankyti ir 
J su savim atsivesti visus senus 
narius, nes choristams bus iš
dalinti dykai bilietai į teatro 
vakarą, rugp. 8 d. B. P.

A Rot of
Paini Į Ru rera kvarba grali atebūklą pada

ryti. Gali nnAvleatl savo namua vl- 
al<a panaujinti, perdirbti, pratęatl 
nudevAjlmą. Ret turi būti tam tik
ra kvarba. Kvarba. kuri Ilgiau tę- 
alna. apaaueoa. eražlal atrodva Il
gam dėvėjimui. Mes šitokią kvarbą 
pardundame.

Tdnuld Ve’vnt dėl pienu Ir luby. 
Mnater Varnlsh dėl grindų, rakan
dų ir medinių pagražinimų.

Flexleo dėl balto “enamel” at
vaizdavimo. 60—40 Tyra kvarba «lel 
darbo IA lauko.

3240 S. Halsted St.

INSURANCE,
NOTARY
PUBLIC

n ' J n ♦Pll IKlhWICZ£-(o-
^MORTGAGt BAI

PERKAM
Lietuviškus

BONUS

SPEGIALĖS KAINOS,
Atsiminkite, kad visų tavo- 
rų kainos kyla. Todėl pir
kit tuoj—sutaupysite pinigų
ORIENTAL OR
KITOS (karpetal) J 
PARLOR SE- S
TAI po .............
VALGOMŲ KAM
BARIŲ SETAI S 
PO ..........................

CENTRAL DISTRIGT 
FURNITURE GO.

•I. T. Juoznltls Ir Otto Wendt, sar.

3621-23-25 S. Halsted 
Street

im

X Moterų Sąjungos 21 kuo
pos bingo party gerai pavyko.
Pelno davė virš 30 dol.

Sąjungietės dėkingos rengi
mo komisijai, taip pat ir A.
Česnienei, kuri veltui davė sa
vo puošnią svetainę ir pati 
pardavė 15 tikietų. Sąjun£ie- 
tės didžiuojas turėdamos savo 
tarpe A. Cesnienę. Ačiū ir vi- radijo
siems atsilankiusiems, o sąju- 
ngietėms už gražias dovanė 
les.

X Sunkiai sirgusi sąjungie- 
tė V. Bučnienė jau pasveiko 
ir išvažiavo atostogoms, kad

RADIO
Malonu buvo praeitą sek

madienį pasiklausyti 3 radijo 
programų, kurias davė Jos. F.

„ ir rakandų 
Ikrautuvė adresu 3417 S. Hal- 
sled st: 8 vai. ryto iš WCFL 
stoties ir 1:30 popiet iš WAAF 
stoties, 920 k.

Visos programos pažymėti
nos puikiomis dainomis ir mu-

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 

PRISIKASYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ 
TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS

2608 WEST 47th STR. Tel. LAFAYETTE 1083

MOKAME GASH UŽ LIETUVOS BONUS
IR

Išmokame Liepos 1, 1933 
nuošimčio kuponus

UNIVERSAL M0RT6AGE & INVESTMENT CO.
3320 S. HALSTED STREET 

Yards 5215
W. M. Antonisen Jo« P. Doody G. A. Šukys

CHRYSLER IR PLYMOUTH

Pirma pirkimo naujo arba var
toto Automobilio širdingai kvie
čiame pamatyti Vėliausios Mados 
Chrysler ir Plymouth Automobi
lius, kurie turi modemiškiausius 
ištobulinimus ir iki kolei kainoa 
labai nužemintos kaip tai CHRY- 
SLERIS $795 F. O. B., o PLY
MOUTH tiktai $445 F. O. B. Tai
gi nepraleiskite geros progos pa- 
matykit naujus CHRYSLER ir 
PLYMOUTH automobilius pas 
Teisingiausia Automobilių Įstaiga
BALZEKAS MOTOR SALES 

4038 Archer Ave.
Tel. Lafayette 2082

STANLEY P. BALZEKAS, Sav.
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