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Dancigo miestas padare taiką su Lenkija
HITLERIS PASIŽADA ITALIJAI, KAD 

AUSTRIJOS NESPAUS
PRANCŪZAI LAKŪNAI GAUS 

DIDELĘ DOVANĄ

Italai lakūnai jau perskrido 
Atlantiką

ANTRU J) L. VYČIŲ SEIMO DIENA
Vakar seimui įteiktas Pavasa

rininkų vienybės aktas

SUSITAIKĖ SU LENKAIS

•BERLYNAS, rugp. 10. -—■
Laisvojo miesto Dancigo vy
riausybė, kurio priešaky yra 
vokiečių fašistai (hitlerinin- 
•kai), padarė sutartį su Lenki
jos vyriausybe. Tuo būdu abie 
jų pusių nusiskundimai T. Są
jungai nutraukti. Pažymėta, 
kad be T. Sąjungos įsikiši
mo abi pusės draugingai pasi
tvarkys.

Yra žinoma, kad Dancigo 
vyriausybė, kuri visą laiką 
griežtai kovojo prieš lenkus, 
šiems kai kurių koncesijų pa
darė. Viena šių koncesiją, tai 
lenkų kalba, lygiai kaip vokiš
ka, bus oficialiai vartojama.

ITALAI LAKŪNAI PORTU
GALIJOJ

LISBONA, rugp. 9. — Iš 
Azorų salų čia atskrido italų 
oro eskadrilė — 23 lėktuvai.

24-asis lėktuvas pasiliko A-
zorų salose. Su juo įvyko ne- . , ,r , - i i ~ t........................ *i. . Y , ra priešinga de Valeros vvriau I valandos ir mažiausias atlygilaime. Jis apvirto ir žuvo laku , . , , •
nas leitenantas Sųuaglia. Kiti 
trys lakūnai lengvai sužeisti.

Į

Apdaužytas lėktuvas bus' 
laivu pristatytas į Italiją.

GAUS DIDELĘ DOVANĄ

PARYŽIUS, rugp. 10. —i ffy. 
I)u prancūzai lakūnai, Rossi 
ir Godos, kurie tomis dieno
mis iš New Yorko be sustoji-1 
mo nuskrido į Siriją ir pada
rė tolumo rekordą, iš vyriau
sybės gaus apie vieną milijo
ną dol. frankų dovanų.

DRAUDŽIA SU ŽYDAIS 
ŠOKTI

BERLYNAS, rugp. 10. — 
NorlJerney saloje, Žiemių jū
roje, kur yra parinktinos vo
kiečių maudyklės, uždrausta 
vokietėms moterims šokti su 
žydais.

LENKŲ LĖKTUVAS 
SUSIKŪLĖ

HARBOR GRACE, N. F., 
raugp. 9. — Skridę į Lenkiją 
du broliai lakūnai Adamovi- 
čiai iš Brooklyno čia nusilei
džiant vos tik nežuvo. Visas 
lėktuvo priešakis sudaužytas.
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ITALIJAI DRAUGINGAI 
ATSAKĖ

ROMA, rugp. 9. — Į drau
gingą Italijos pasiūlymą Aus
trijos reikale Vokietijos vy
riausybė draugingai ir atsakė. 
Pasižada prieš Austrijos vy
riausybę propagandą nutrauk
ti.

MACHADO PASILIEKA 
SAVOJ VIETOJ

HAVANA, Kulia, rugp. 10. 
--Prez. Machado jokiu būdu 
nenori pasitraukti iš preziden 
to vietos. Vakar jis įsakė ka
riuomenei užimti sostinę — šį 
miestą, kuris yra kaip išmi
ręs.

Visoj šaly karo padėtis vyk 
doma.

RIAUŠĖS DUBLINE

DUBLINAS, rugp. 9. —
Naujai suorganizuota žalmar- 
škinių tautinė sargyba, kuri y-

sybei, vakar vakarą surengė minas, 
šokius Metropole viešbuty. At
vykstančius svečius ėmė pulti RAGINA DARBAN GRĮŽTI 
politiniai priešai.

Įsikišo policija ir pasireiš
kė riaušės. Daug sužeista.

Naujai sargybai vadovauja
vyriausybės priešas gen. O’T)u *rity viršininkai ragina strei

kininkus, kad jie darban grjž

7 NAŠLAIČIAI ŽUVO

NBW YORK, rugp. 9. — ARIZONA PRIEŠ PROHIBI-
Edgemere maudymosi pakraš- I CIJĄ
ty, Long Islande, vakar įvyko I ---------
našlaičių iš Jride of Judea. 
namų išvažiavimas. Maudan
tis apie 40 našlaičių panardi
no milžiniška vandenyno ban
ga. 7 žuvo.

GRAŽIOS PRIMICIJOS 
SEIRIJUOSE

SEIRIJAI. — Liepos mėn. 
16 d. čia buvo didelės iškil-t
mės, Švč. Marijos atlaidų die
ną kun. Antano Miliaus pri
micijos. Pasitaikius gražiai 
dienai, iškilmėse dalyvavo la
bai daug žmonių. Iškilmingų
jų pirmųjų kun. A. Miliaus 
šv. Mišių metu gražų ir turi
ningą pamokslą apie kunigo 
pareigas, jo džiaugsmus bei 
vargus pasakė Lazdijų Žibu

Sir Oswald Mosley Anglijoj įsteigė fašistų organizaciją, kuriai priklauso vyrai ir mote
rys. Šios organizacijos nariai vilki juodus mirškinius. Čia atvaizduojamas parengtas Mo
terų fašisčių paradas.

TRYS BANKAI NUKEN
TĖJO LIETUVOJE CHICAGOJE

TOPEKA, Kas., rugp. 9.— 
Vietos trys bankai pirko mies 
to bonų už 658,000 dolerių. 
Dabar pasirodė, kad šie bo- 
nai suklastuoti ir bankų pini
gai dingo. Bankai uždaryta. 
Vienas Įtariamas klastuotoja.s 
areštuotas.

LAIKRAŠČIŲ LEIDĖJŲ 
KODAS

AVASHINGTON, rugp. 9 — 
American Newspeper Publi- 
sber Ass’n įdavė N1RA. admi
nistracijai savo kodą, kuriuo 
nustatomos trumpesnės darbo

UNIONTOWN, Pa., rugp. 
9. — Streikuojančių angliaka
sių minkštųjų anglių kasyklų

tų. Sako, tuo būdu daug kas 
bus laimėta.

PHOENIK, Ariz., rugp. 9. 
— Arizonos valstybė referen
dumu pasisakė prieš prohibi- 
cijos priedą. Ji yra 21-oji at- 

1 šaukusi prohibdciją valstybė.

rio gimnazijos direktorius ku
nigas dr. J. Starkus. Pamoks
lininkas nušvietė kunigo pa- 
reigąį dirbti ne tik bažnyčioje, 
bet ir už bažnyčios besirūpi
nant viską persunkti Kristaus 
dvasia.

Po bažnytinių iškilmių pri- 
micijanto tėviškėje — Šatri
joje, įvyko malonios abstinen
tiškos vaišės, kuriose dalyva
vo taip pat daug dvasiškuos 
ir svečių pasaulininkų. Buvo 
pasakyta daug gražių kalbų.

KAUNO VAIKUČIAI MAL
DININKAI

Liepos 17 d. Pažaislį aplan
kė nepapraRtai įspūdinga, 
Kauno Eucharistijos karžygių 
surengta, vagučių maldininkų 
ekskursija.

Gerųjų Šv. Kazimiero sese
rų maloniai priimti,, gražiai 
pasimeldę prie steb. Švč. Mari 
jos paveikslo ir gerokai atsi
gaivinę Pažaislio gamta, mū
sų mažieji maldininkai į Kau
ną grįžo nepaprastai linksmi 
ir patenkinti.

Įdomu tas, kad tarp 600 su 
viršum dalyvių didžiausia da
lis jų buvo atkeliavusių iš Kau 
no fortų ir neturtingiausių 
Kauno priemiesčių.

VYRAS NUŠAUTAS BARŠKANČIOS ANGYS

Cooko apskrities žieminiuo- 
1 se miškeliuose ėmė rastis bars

Šlamu kaime, Platelių vals.,
A. Šablinskas, apie 30 m. amž.,
nušautas. Jo lavonas rastas | k»n«ųjy ">gi». Yra baimės, 
jo paties kieme. ikad j°8 iS tenai visua

Žmogžudystėje įtariama jo
žmona Barbora.

SODININKYSTĖS KURSAI

Kan. Martišiaus surengtuo
se sodininkystės ir daržinin
kystės kursuose Prienuose da
lyvavo iš įvairių Lietuvos vie
tų 85 mokiniai. Kursai tę
sėsi nuo liepos mėn. 1 d. iki 
20 d.

DARBININKAS ŽUVO

Šauliuose Tilžės gat. Pau- 
gbs kepykloje “Birutė” dėl 
sugedusios kilnojamos elekt
ros lėmputės, elektros srovė 
užmušė šios kepyklos darbiniu 
ką Kazį Juozaitį, 27 m. amž.

Prišmantų km., Žygaičių v., 
perkūnas trenkė į S. Luko
šiaus tvartą, jį uždegė ir užmu 
šė ten buvusią karvę.'

Poška, “Draugo” spec. sesija.
korespondentas ).

Vakar, rugp. 9 d., 9 vai. ry
to, šve. Pa.i.P‘8 Gimimo par. 
salėti susirinko nuvažiavę iš •

CHICAGO TEISĖJAI 
APMOKAMI

Vyriausiojo teismo Įsakymu 
Chicago miesto teisėjai gauna 
pirmenybę. Jiems algos išmo
kamos iki šio rugpiūčio mėn. 1 
Kiti miesto tarnautojai apmo
kėti tik iki gegužės mėn. 1 d. 
ir turi laukti.

TEISĖJAI GAVO GRASI
NIMUS

Kriminalinio teismo teisė
jai David, Miller ir Desort ga 
vo grasinantį laišką. Jiems 
visiems nepasirašęs koks žudi
kas, ar beprotis, grasina nu
žudymu, jei jie ir toliau žudi
kus baus kalėjimu.

vasarą išvaikys.
Žinovai visas laikas skelbė,

kad Illinoiso valstybėje, ypač 
Chicagos apylinkėse, nesama 
jokių nuodingųjų angių.

POLICMONAS NUŽU 
DYTAS

Aludėje, 3328 Armitage 
avė., poliemonas P. Ryan nu
žudytas. Jis priklausė Shakes- 
peare avė. policijos stočiai. 
Žmogžudis suimtas.

CHICAGOS 100 METŲ 
SUKAKTUVĖS

Ateinantį šeštadienį Chica
go miestas iškilmingai minės 
savo 100 metų sukaktuves. *

Pirmiausia Chicago Histo- 
rical draugija turės susirinki
mą North avė. ir Clark gat. 
Paskui iškilmės bus nukęltos 
į šimtmečio parodos sritį.

11 ŽUVO, 20 NERANDAMA

MONJTEREY, Meksika, rug 
piūčio 10. — Išilgai Atara Ka 
tarina upės kilusiam potvyny 
11 asmenų žuvo, o-20 kitų ne
randama. Žuvusiųjų lavonai 
jau rasti.

telegramomis sveikinimų.
Adv. K. Savickas, anglų 

kalboje skaitė referatą “Lietu 
vos jaunimas ir tautybė.” 

visos Amerikos L. iVyčiu i Tr«mp.i, bet labai vaizdžiai

apima J*? “"'““J* “
sj lietuvių jaunimą nuti tik
rais lietuviais.

Knygų peržiūrėjimo komisi
ja — P. Skukas, D. Lukauskai 
tė ir A. Vardauskas, išlavė 
raportą apie centro knygų 
stovį. J

Po kun. A. Valančiaus, vvr. 
dv. vado, maldos prasidėjoB
3-ji sesija, kuriai pirmininka
vo Juozas Bulevičius (iš Ho- 
mestead, Pa.). Sekretorijatas 
— Justina Karpiu-tė ir Valanti 
kiutė. Skaitoma gausingi svei
kinimai telegramomis ir laiš
kais. Mandatų komisija — J. 
Juozaitis, V. Rėkus ir V. Sin
kevičiūtė praneša, kad seime 
dalyvauja 57 atstovai iš 19 
kuopų ir 3 apskr. Perskaito
mas pereito seimo, įvykusio 
1932 m. Boston, Mass., proto
kolas ir jis vienbalsiai prii
mamas.

Svarbiausiuoju įvykių 3-je 
sesijoje buvo “Draugo” re
daktoriaus L. Šimučio refera-
tas ( “Jaunimas ir tikyba 
Šis referatas, lakios L. Šimu
čio vaizduotės yaisius, pagavo ! goj. 
kiekvieno dalyvio — klausyto 
jo domę.

Priėmę dar keletą rezoliuci
jų, dalyviai išsiskirstė pie
tums.

3 vai. p. ip. Alb. Onaičiui
pirmininkaujant pradėta 4-ji gat.

IR ADVOKATAS PAK
LIUVO

MERGAIČIŲ PAMETEJAS

Suimtas Al. Roszner, 25 m. 
“Grand jury” atidavė teis-'amž., bedarbis, 10041 Perry

avė., kuris aną vakarą, jo žmd 
nai išėjus į darbą, jis pasiėmė 

i dvi savo mergaites, 13 mėne- 
Mrs. Scbeck kaltinama tuo, ir 2 metų ami., nusivedė į 

kad ji teisme savo sūnui žu- R°ck Island gelž. stotį, 95

man poliemono žudiko Schecko 
motiną ir jos advokatą Ross 
Lee Laird.

dikui įdavusi revolverį, o 
advokatas tuo, kad jis ilgai 
ją slėpė, kada policija jos vi
sur ieškojo ir reikalavo.

ORGANIZUOS BIZNIO 
KAMPANIJĄ

Didieji Chicagos įmoninkai 
(biznieriai) rytoj žada susi
rinkti ir planus padaryti biz
nio plėtimo kampanijai.

Gyvulių skerdyklose plėši
kai vakar dieną du ofisus api 
plėšė.

Kun. Lipnickas, svečias iš 
Lietuvos, iškilmingai įteikė L. 
Vyčių seimui Pavasarininkų, 
organizacijos vienybės aktą ir 
sveikinimus. (To akto tekstas 
bus rytojaus “Drauge”), L. 
Vyčių vardu L. Šimutis per 
kun. Lipnicką Išreiškė Lietu
vos Pavasarininkams padėką 
ir sveikinimus. ' r*** v *U.r

Seimo dalyviai sugiedojo 
Lietuvos himną.

U Vyčių seimas nutarė im
ti aktyvią rolę Dariaus ir Gi
rėno paminklo statyme Chica-

Po to sekė Yezoliucijų svars 
tymas.

Vakare seimo dalyviams pa 
gerbti rengimo komisija su
ruošė šokių vakarą, Midland 
Club salėje, 172 W. Adams

I

gat., ir ten jas paliko.
Abi mergaitės paimtos į 

Šv. Vincento prieglaudą.

Motina po pusiaunakčio grį
žo iš darbo ir nerado vyro su 
mergaitėmis. Ryte laikraščiuo 
Se ji pamatė savo mergaičių 
atvaizdus ir nuėjo į policijos 
stotį. I

Roszner vakare grįžo namo 
ir areštuotas.

HYDE PARK, N. Y., rugp. 
10. — Prezidentui Roosevel- 
tui pranešta, kad yisam kraš
te daugiau darbo pasireiškia 
ir aiškiai numatomas gerovės 
grįžimas.

"oro stovis
CHICAGO ra APYLINKES 

— šiandien nepastovus oras; 
numatomas lietus.

I . . .
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PRENUMERATOS KAINA: Metams — *4.00, Pu
tai metu — »J.6#; Trims mėnesiams — *2.00; Vienam 
mėnesiui — 7te. Europoje — Metams *7.00; Pusei ma- 
*S — 94.00. Kopija .Olo.

Bendradarbiams ir korespondentams raštu ne»r%- 
■na, jei neprašoma tai padaryti Ir neprislunčlama tam 
tikslui pašto šankių.

KAIP SKLEIDŽIAMI MELAI

“DRAUGAS”
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____ Publlsbed Ųally, Ezcept Sunday.
BUB8CRIPTIONS: One Tear — **.00; Stx Months

— *1.60; Tbree Months — *1.00; One Month — 7*0. 
■urope — One Tear — *7.00; 81x Months — *4.00; 
Copy — .Olo.

▲dvertlslns ln “DRAUGAM* brings best rseulta 
AAsertlalng rates on spplloatlon.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 
5 vai. po piet.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago

DIENOS KLAUSIMAI

NAUJASIS MARIJONŲ VADAS 
AMERIKOJ

Jau buvo .paskelbta, kad Marijonų Vie
nuolijos provincijos Amerikoje vadu — pro
vincijolu paskirtas gerb. kun. J. J. Jakaitis, 
M. I. C., ilgus metus klebonavęs Šv. Kazi
miero parap. Woreester, Mass., ten pastatęs 
gražių bažnyčių ir mokyklų ir visus parapi
jos reikalus puikiausiai sutvarkęs.

Gerb. Provincijolas ne tik parapijų ge
rai tvarkė, bet organizacinį ir visuomeninį 
veikimą joje puikiai išplėtė, taip kad užėjus 
Pasauliniam Karui ir po karui, Worcesterio 
lietuviai katalikai Lietuvai ir jos visokiems 
reikalams daugiausia aukų sudėjo. Nors pa
rapijoje turėjo daug darbo, bet vis dėlto ra
do laiko aktyviai dalyvauti visuomenės vei
kime. Gerb. veikėjas daug dirbo Federacijai, 
Tautos Fondui, Amerikos Lietuvių Tarybki, 
Liet. Blaivininkų Sąjungai (redegavo jos or
ganų “Tautos Rytų”), L. R. K. S. A.,* L. 
Vyčiams; daug padėjo Moterų Sųjungai. Mo
ksleiviai, studentai jo namuose visada turėjo 
tėviškų globų ir medžiaginę paramų. Žodžiu, 
nėra nė vieno svarbesnio ir didesnio religi
nio, tautinio Ir visuomeninio darbo, prie ku
rio gerb. kun. J. Jakaitis nebūt prisidėjęs 
savo darbu ir gausiomis aukomis.

Įstojęs Marijonų Vienuolijon, gerb. vei
kėjas tuoj ėmėsi energingai veikti, kad su
rasti tinkamų patalpų lietuvių kolegijai A- 
merikoje. Ir surado, šiandien džiaugiamės 
gražia Marianapolio Kolegija (ir jau akredi
tuota) Thompson, Conn. Šiam tikslui jis pasi
šventė ir stambiausių aukų įdėjo.

Gerb. Provincijolo darbais džiaugiasi i? 
didžiuojasi visa lietuvių katalikiškoji visuo
menė. Džiaugiasi ji ir šiandien, matydama 
Jį stovint garbingos Marijonų Vienuolijos 
provincijos Amerikoje priešakyje, nes jaučia, 
kad Jo vadovybėje vienuolija augs ir savo 
įtarių skaičiumi ir išganingais darbais Baž
nyčiai ir tautai.

Vienam angliškam laikrašty per visų pus
lapį skelbimas įdėtas. Tarne skelbime tarp 
kitko štai kas rašoma.

•“Jie sudegino Bruno už tai, kad jis per 
žiūronų žiūrėjo.

“Viešpats sutvėrė dangų ir žemę“, pa
reiškė astronomas Giordano Bruno šešiolik- 
tam šimtmety. “Bet tas ne visas Viešpaties 
tvėrimo darbas. Tenai beribėse dausose yra 
neapskaičiuojama daugybė kitų pasaulių. 
Daugelis jų yra toli didesni už mūsiškį.

“Žilabarzdžiai akis išpūtė. Bruno skelbė 
erezijų, šventas Raštas tik vienų dangų ir 
vienų žemę pripažįsta.

“Niekniekis!“ atrėžė Bruno. Šventasis 
Raštas yra dorinis, bet ne moksliškas veika
las.

“Jie įmetė Bruno kalėjimam
“Po aštuonerių metų kalinimo pagaliau 

ant laužo jį sudegino.“
Tos rūšies melus per ilgus metus Katali

kų Bažnyčios oriešai skleidžia. Faktais jie 
nesivaduoja, nt< **»ktai visai atvirkščiai apie 
Giordano Bruno liudlj**.

Anot Katalikiškos Enciklopedijos, Gior
dano Bruno skaitėsi “italų fiif-ofu“. Jis mi
rė Romoj 1600 metais ir jo niekur tdeku bū
du nedegino. \

Enciklopedijoj pažymima, kad Dažnyv;c? 
vyriausybė, kas tiesa, jį smerkė ne už jo skel
biamų astronomijos mokslų, arba už pasaulin 
dauginimų, ir ne už Koperniko sekimų, bet 
už katalikiškų doktrinų iškraipymų ir žmo
nių tuo atžvilgiu klaidinimų. Pavyzdžiui jis 
skelbė, kad Kristus nebuvęs Dievas,, bet ne
paprastai genialus magikas.

1572 metais jis įšventintas kunigu ir po 
keturių metų jau ėmė eretiku garsėti. Kada 
prieš jį iškelti skundai, jis iš Romos staiga 

■paspruko, išsižadėdamas šv. Dominiko orde- 
no, kurio nariu buvo.

Paskiau jis nusikalto kalvinams ir šie iš 
savo tarpo jį pašalino (ekskomunikavo). Tas 
įvyko Ženevoje.

Bruno iš Ženevos nuvyko į Angliju. Te
nai jam nepripažinta privilegija paskaitas 
Oxforde« skaityti. Tad jis grįžo į Prancūziją, 
paskiau nusikėlė į Vokietijų. Liuteronai taip 
pat juo nusikratė.

Bruno minties sistema, sakoma Kat. En
ciklopedijoj, buvo materijališkas panteizmas. 
Mokslo sistemoj jis klaidas dar klaidingian 
skelbė. Buvo didelis netolerantas ir prie skel
biamųjų klaidų nė kokiu būdu nenorėjo pri
sipažinti. ' .

Toki tai tikrieji apie G. Bruno faktai. 
Bet Kat. Bažnyčios priešai jais nesivaduoja. 
Melus skleidžia ir žmones klaidina. ’

SVEIKATOS SKYRIUS
Šį skyrių tvarko ir prižiūri *

Amerikos Lietuvių Daktarų Draugija

BAKTERIJŲ VEIKMĖ

Rašo D r. G. Bložis, Chicago. 
(Tęsinys)

Lietuvių spaudoj jau buvo 
rašyta apie taisyklingų valgy
mų. Tai būtų lyg ne vietoj, nes 
lietuviams, didžiumoj darbi
ninkams, labai sunku to prisi
laikyti. Žinodamas tačiau, kad 
taisyklingas valgymas didelę 
rolę lošia sveikatai, aš ir no
riu keletu žodžių apie tai pa
rašyti.

Yra surasta, kad persival
gęs žmogus turi 'labai tirštas 
seilės, bent per dvi ar tris va
landas po yalgymo ir nuo tų 
■tirštų seilių, turinčių įvairių 
druskų, ypatingai kalkių drus
kos, apsivelia ne vįen dantys, 
bet ir liežuvis ir kiti burnos 
raumenys, o tas apsivėlinias 
teikia bakterijoms labai gerą 
maistų. Su persivalgymu to
dėl reikia būti atsargiems, y- 
patingai vakarieniaujant, nes 
kuomet žmogus miega, tuomet 
jo kūno ir energijos atnaujini
mui maisto tiek daug nereikia,

mo burnoje. Kas gauna tų li
gų, beveik jam nėra pasiteisi
nimo, turi prisiimti vardų tin
ginio arba nemokančio skaity
ti. Nes šiandieniniuose žurna
luose ir laikraščiuose atkarto- 
tinai skamba įvairūs įspėjimai 
tos ligos. Gal būt, kad kai ku
riems skaitytojams neaišku, 
kas ta pyorrhia alveris yra. 
Pyorrhia alveris yra ne 
kųs kitas, kaip pūlių bėgimas 
iš tarpo dantų ir smegenų, taip 
gi prie to dar prisideda ir sme 
genų uždegimas.

Dabar turime surasti tam

HEDONIZMAS
Hedonizmas gyvena pasau

lyje. Jisai yra, kaip toji vi
sur esanti laukų žolė; jų visur 
randi. Pasaulis ranka rankon 
eina su juo. Krizė mūsų tarpe 
laikinai apsistoja, hedonizmas 
niekeno nesutramdomas yra 
kasdieninis mūsų svečias, vie
nas iš žmonių mūsų tarpe. Jis

i būdu ir jos siekia. O hedoniz- 
| mo doktrina apima visokias 
linksmybes. Jis geriausiai šėl
sta turtingųjų kompanijoje.

Yra linksmybė kortomis lo
šti. Tai labai gera priemonė 
netekti pinigų.

Dirksniai virpa. Akyli akis 
seka kortas rankoje. Kaip nė
ra, taip nėra tų, laimingųjų 
kortų. Gale, atsikeli nuo stalo

yra senau, bet su ateinančiais lainičtojuini. Dažniausiai pra-
metais pasilieka jaunas. kisęs viskip .

Kita linksmybės rūšis,Aš ir jūs pažįstame tąjį he
donizmų linksmybės vardu. 
Kas tik iš karto pajunta jos 
saldžius syvus, vėliau pajus 
didelio kartumo.

Naktį jaunimas sklidimai 
perimtas linksmybės jausmais;' 
jis eina jos ieškoti. Ieškoda
mas jos jis automobiliais le
kia, lig pablūdęs. Ant dviejų

LEONAS XHI
Moksleivis, kunigas, vyskupas ir 

popiežius
(Pabaiga)

Kaipo šv. Petro laivo vairininkas Le
onas Xni stengėsi nutildyti sukilusias 
žmonijos bangas neapykantoje ir sugrą
žinti taikų Bažnyčiai. Jis sutvarkė san
tykius su daugelio valstybių, nes pačios 
vyriausybės, išvargintos kenksmingų - jų 
negerbimų ir trukdomos socializmo elge
sio troško taikos. Jis visus sutaikė.

Tik su dviem priešais negalėjo susi
taikyti: su bedieviškomis sektomis ir ita
lų valdžia. Pirmosios (kaip anarchistai, 
socialistai ir 1.1.) stengiasi panaikinti re
ligiją, o antroji buvo išplėšusi šv. Sosto 
nepriklausomybę. Leonas XIII visur pa
brėždavo reikalingumą ii pasaulinės val
džios popiežiui.

Kaipo neklaidingas Kristaus tiesų 
mokytojas Leonas XIII stengiasi, idant 
tos tiesos sviestų visam pasauliui visu 
savo aiškumu. Tat pidamas savo pirmta- 
kūnų keliais jis pasmerkė klaidingas nuo
mones apie Nekaltų Šv. Panelės Prasidė
jimą, apie popiežių neklaidingumą pas
kelbdamas tikėjimo tiesomis. Jis ne tik

klaidas pasmerkia, bet savo enciklikose 
išvysto nepalyginamą krikščionišką mand- 
rumą ir meta daugybę minčių antgamtiš
kos šviesos, ypač. apie Bažnyčios Dieviš
ką pasiuntinybę, apie sakramentalį mote
rystės charakterį, apie krikščionišką val
stybių santvarką, apie žmonijos laisvės 
ribas ir apie visuomeniškus nukalus (tarp 
tų enciklikų buvo ir “Rerum Novarum“. 
Tr. St.).

Kaipo plačių pažiūrų vyras su džiau
gsmu sveikina tikruosius mokslo bei ci
vilizacijos vaisius, laimindamas kiekvieną 
žmonijos darbą neprieštaraujantį Dievo 
valiai, ir stengdamasis labiau iškelti har
moniją tarp mokslo ir tikėjimo, tarp gam
tos ir Dievo malonės.

Būdamas gilus mintytojas jis gelbsti 
filozofijų, kuri mūsų amžiuje iš ūkanotų 
debesų panteizmo įkrito į pelkes materi- 
jalizmo bei į juodą pesimizmo bedugnę. 
Leonas XIII nurodo filozofijai tikrąsias 
vėžes, nurodydamas pavyzdžiu šv. Tomą 
Akvinietį, kurį paskelbia katalikiškųjų u- 
niversitetų globėju. Taipogi jis duoda te
ologams nurodymų, kaip mokyti šv. Raš
to, arba vėl grįžta prie istorijos su per
spėjimu, idant ji būtų tikroji tiesos švie
sa ir gyvenimo mokytoja, o norėdamas 
parodyti jai širdingumų atidaro Vatikano 
archyvus ir įkuria paleografijos Bei diplo-

na daug. Bet mes čia suminė
sime tilė svarbesnes.

Tos priežastys yra neperma 
tomos taip, kaip ir priežastis 
kitų ligų. Svarbiausia prieža
stis — tai burnos nešvarumas, 
o prie to štai kas prisideda. 
Valgant kų kietų, nuo karū
nos, nuo negerai užtaisytų 
dantų arba dėl neatsargaus 
krapštynio, įdrėskiama arba 
padaroma didelis dilginimas 
(iritacija) smegenų apie dan- 

kaip darbo valandomis. Didės- j tis. Ir ten pradeda bėgti krau
piam aiškumui imkim kailio ja andenis, o tas krauja an-

priežastį. (^priežasčių yra ga, , , . ...._ ratų daro automobilio sukunų-
si. Kitos lyties skardūs, šiek 
tiek duslūs krykštavimai lie
jasi sykiu su automobilio ūži
mu.

Ant kelio kas nors pokštelė
jo ir sutruko į šimtų šukių.
1 ai tuščia bonka nuo alkoho
linio gėrimo. Bacho palinks
minti, jie švilpia automobiliu, 
kaip vėsulas. Švilpia į kurią 
pasirinktų linksmybės vietų.

Pakelyje visur yra pridy 
gūsių šokių salių. Sustoja 
Merkuro kojomis išoksta iš au
tomobilio. Ir šoka iki anksty-! 
vo ryto. Hedonizmas! |

Salėje lengva šviesa drie-
pavvzdį savo kamliarius, kur 
gyvename. Kuomet mes kam
bariuose esame ir nenorime 
būti storai apsivilkę, tuomet 
pečių kūrename daugiau. Bet 
kuomet miegame, nuims šiu- 
ma nereikalinga, nes esame 
storai užsikloję, o pečių kūre
nantį vistiek, kad neužgestų. 
Aš nesakau, kad iries turime 
badauti einant gulti, bet daug 
geriau arba du kąsniu neda- 
valgyti, negu kad būtų per 
daug.

Antras dalykas, visuomet 
valgi reikia baigti kokiais 
žalumynais, o ne saldumynais, 
kaip tai.' kietu obuoliu, kas y- 
ra paranku darbininkui ir į 
dirbtuvę nusinešti.

Pvorria alviris — tai v- 
ra rezultatas priežasties neš- 
v a r u m o burnos, 
dantų ir bakterijos veiki-

denis, turėdamas įvairių drus 
kų, sudaro tamsius, kietus se
rūmų kalkulus, kurienusisto-; kiasi ant šokančių pečių. Ka- 
ja ant dantų po liuosais sme- mpe, geriausias hedonizmo bi- 
genų krašteliais. Prie to prisi ’čiulis. Orkestrą griežia džia-
deda seilių kalkulis, kuris nu- 
sistoja iš tirštų seilių aplij*- 
dydamas virš smegenų dantis 
net ir smegenis apie dantis. 
Ypatingai ant priešakinių že- 
mutinių iš
ir viršutinių kelminių 
iš lauko pusės. Taipgi mato
me, kad iš tų dvieju kalkulų 
ir kartais dar prisideda bur
noj tilteliai arga blogi dantų 
užtaisymai, kas sudaro maisto 
likučiams gerus kampelius, o 
tuose kampeliuose pasidaro 
geriausia bakterijoms vieta 
veisti ir bujoti. O stapyloca- 
ccus bakterija 'tai tik to ir 
laukia, nes ji yra gera' pūuių

zą. Ant grindų sukasi porų 
verpetai. Šoka. Jaunintas link
smybės rankose.

Ankstyvas rytas. Kur jauni 
mas? čia jis prie stalų valgo

v i d a u s i ir gfcria'. Kambaryje tamsiai 
raudonoj šviesoj šoka Bachas.

Po to, sėda į automobilių 
Vairininko rankos ne taip sti 
prios. Automobilius bėga 50.. 
60... 70 mylių.

Per pusryčius skaitai laik 
raščiuose žinių apie dažnų *tu- 
tomobilių susikūlimų. Tiek ir 
tiek žuvo. O vienok toji he
donizmo rūšis stipriai laikosi 
jaunimo tarpe.

Jaunimas turi įvairų skoni.
gamintoja. (Bus daugiau) (Linksmybę supranta savotišku

tai
kalbamųjų paveikslų lanky
mas,, Pasauliui valgis ir gėri
mas yra kalbantieji paveiks
lai. Krizė! Kas tau!! Visi te
atrai pilni žmonių. Ne vieną 
dienų. Vis rasi tą pačių žiop- 
sojančių minią.

Tų paveikslų vertė yra nie
kas. Bet linksmybės reikia. Jie 
patenkina tą' jausmą. Tačiau, 
siela nepatenkinta juomi.

Ilgą hedonizmo norą galė
čiau pastatyti prieš jūsų akis.
Bet kam! Juk doktrina sena 
ir sveika?! Kristupą visi 
veik užmiršo įkišę į tamsiau- 
sį urvų. Linksmybė, nepaisant-, 
kokia jos rūšis, yra vienintelis 
gėris!

Ne! Jaunimas, einųg jos glo 
boję, eina sunkiais moraliniais 
prasikaltimo takais. Jis atsi-. 
duoda žente. Jo akys retai pa
keltos į dangų.

Jaunimui duok vien realiz
mą. Pasiūlytą jam idealizmą 
jis atstums nuo savęs į šalį 
ir išmes į gurbą, kaip tą nu
dėvėtą džiaZo lakštą. Jo gai
voje nėra kertelės jokiam ide
alizmui.

Linksmybes! Imk ją! Hędo 
nizmo doktrina gera ant že
mės.^ Paskui kas bus? t

Hedonizmas sugriovė tautas
’ s k

ir karalijas. Išlepino žmones.
Per daug įsimylėjimas links
mybėse gal nuvesti į fizinį ir 
moralinį skurdą. Kai kada li
nksmybė ir nuodėmė yra vie
na ir ta pati — tik tarnai jo
sios įtakoje.

Linksmybė žemėje yra it 
pūkų lovos. Bet tas, kurs ne
turi kryžiaus, ašarų slėnyje, 
nevertas vainiko danguje. Rei 
kia teisėtų linksmybių, bet su 
saiku. Tik prisimmk seną grai 
kų posakį: ne per daug.Adna

—r
matijos mokyklas. Už. tai mokytasis pa
saulis garsiai garbina Popiežių-Išininčių, 
o istorija ant savo tyrimų i»niatų pina 
naujus vainikus Šventajam Sostui.

Dargi pats Ikonas XIII rašė loty
niškus eiles, kuriomis stebėjosi to daly
ko žinovai. Jis pavelija dėstyti Romos 
seminarijose tarp dvasinių ir pasaulinius 
mokslus, įkuria Romoj ir kitur naujas 
kolegijas (tarp jų armėniškas, čekiškas, 
rusiškas), palaiko katalikiškųjų univer
sitetų plėtotę, liepia spausdinti įžymius 
veikalus ir atnaujinti Vatikano freska’.
Tat garbė Kristaus tiesų skelbėjui, gar
bė sveiko mokslo ir civilizacijos protek
toriui!

Kaipo sorgas Bažnyčios šventumo,
Leonas XIII energingai kovoja su nakrik- 
ščioninimu žmonių sielų gyvenimo, o kad 
tasai gyvenimas plaukia iš Dieviškųjų šal
tinių, tad, pats būdamas maldingas, nuo
lat kviečia prie maldų, ypač į šv. Jėzaus 
Širdį ir į Motinų Švenčiausią, paskirda
mas spalių mėnesį ražančiaus maldoms.
Ta pačia mintim velija pamaldas į Šv.
Dvasią, prie šv. Jnozapo, remia įvairius 
katalikiškus kongresus (visuotinus, eu
charistinius, visuomeniškus...), reformuo
ja kai kuriuos vienuolynus (Tarp kitų ir
Bazilijonų Galicijoj). Ragina visus prie I mūsų laikų liga yra socijalizmas, ne tik 
pamaldaus gyvenimo, liepia naminį ir mo- tiria jo priežastis ir pasekmes, bet naro-1931. V. 17.

kyklini auklėjimų atlikti pasiremiant re
ligijos principų, duoda ypatingus ir svar
bius nurodymus dienraštininkams (pav.
1879. II. 22.). Ta pat mintimi atidengia
Bažnyčios Iždų laike jubiliejų (1879, 1881, teisdarius prie teisingumo, 
1885); ragina tikinčiuosius į draugijas prie stropumo ir taupomo, 
bei brolijas, ypač į šv. Ražančiaus broli
jų, į br. šv. Šeimynos, į draugijų šv. Vin
cento a Paulo ir į tretininkus. Ir galų 
gale Dievui laiminant ta sėkla veltui ne 
nuėjo: ir šiandie, nors daug yra pasauly 
blogybių — nes atskalūnai, žydai ir blogi 
krikščionys, šalia tuo atžvilgiu neveiklių 
vyriausybių, įvairiai platina sugedimų, — 
vis tik religijos dvasia keroja ir auga 
visame pasauly.

Kaipo visuomenės globėjas Leonas 
XIII smarkiai gina nuo blogos įtakos: ti
kėjimų, papročius, valdžių, teisę, laisvę, 
moterystę ir šeimas, persergėdamas nuo 
kenksmingų veiksnių. Būdamas visų geru 
tėvu įpatingai rūpinosi mažiukais ir ne
laimingais. Kaip jau minėta, būdamas dar 
arkivyskupu statė našlaičiams namus ir 
prieglaudas, o dabar, kaipo popiežius iŠ 
Vutikano aukštumų apsupo savo nuošir
dumu visus žmonijos vargus ir skausmus, 
lyg kartodamas su Išganytoju: Gaila man 
žmonių. Matydamas, jog pavojingiausia

do priemones gelbėtis, šaukdamas visuo
menę grįžti prie krikščionybės principų 
bei sureliginimo šeimų gyvenimo, kvies
damas turtingesniuosius prie duosnumo, 

darbininkus 
ragindamas

steigti labdarybės draugijas, prieglaudas 
ir darbininkų sąjungas. Tuos tat laimino 
visuomeninius darbus Leonas XIII, tei-1 
singai gerbiamas kaipo pirmas mūsų lai
kų socialinis politikas ir kaipo “darbinin
kų Popiežius“.

Kaipo krikščionybės tėvas Leonas 
XIII kviečia visus krikščionis laikyti Die
vo įsakymus, gerbti vyriausybes ir įstaty
mus, laikytis taikos ir vienybė*. Tuo rei
kalu jis siuntinėjo atskirus apaštališkus 
raštus į Prancūziją, į Ispaniją, Portugali
ją, Vokietiją, Iri and i jų, Vengriją ir kitur.

Taigi matome, koks didis vyras bu
vo Leonas XIII, kurio tik vienos encikJi 
kos “Rerum Novarum“ 40 m. nuo išlei
dimo sukaktuves minime. Jei vienos en 
ciklikos sukaktuvės sujudino visų pasaulį, 
tai su kokia pagarba turime prisiminti 
daugelio tokių enciklikų autorių Leoną 
XILI-ųjįI Kaip matėme jam viskas rū
pėjo.

Pagal dr. kun. J. Pelčarą 
parengė Trinkių Stasys
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DIEVAS

paruošta, ir žiūrėk, kad būtu- 
Įmei prisirengęs už dviejų sa- 
j Vaičių patikrinti savo pasaky-

n

EVOLIUCIJA

Per tiek tūkstančių žinomų 
įmetu dar nėra patirta, kad

*' RAULAS: — Jonai, aš jau 
nebeišmanau, ko klausyti. Tu 
sakai, kad nereik tikėti evo
liucijai ir tai įrodei visokiais Į 
išvadžiojimais, o Dr. Autas sa
ko, kad evoliucija tai yra vie
nas iš atsakančiausių mokslų, 
kuris išaiškina visų gyvūnų 
atsiradimą.

JONAS. — Raulai, nebūk 
silpnaprotis, tikėk teisybei, k u 
rią mokslo vyrai įrodo ir kas 
naikina tavo proto siekius.

ĮTLAS: — Ar gi, ištikrų- 
jųTvoliucijos mokslas neatsa
ko į visus klausimus ir ar mo
kslininkai jo nepriima?

nors viena rūšis būtų persi
mainiusi į kitą, pav., kad ar
klys būtų pavirtęs į karvę, ar 
vištą į kiaulę.”

RAULAS: — Ar niekur ir 
niekuomet nerandama naujų 
rūšių!

JONA$. — Taip, randama,, 
bet tas pats pro f. atsakys: 
“Tiesa, randame naujų rūšių, 
bet tokios rūšies gyvūnai bu
vo ir pirmiau, tik nebuvo pa
skirstyti į atskiras rūšis.’’ 
(“Nature,” nov. 9, 1871. P. 
35).

Dr. Thomas Wright, F. R., 
S. E., F. G. S., ypatingai pa-

mą
Kunigas, darydamas sąrašą, 

pamiršo paminėti kryžių. Pa
skirtą dieną karalius su savo 
dvarionimis susirinko ir kuni
gas buvo atvestas į paskirtą 
rietą. Sustojęs apžiūrėjo alto
rių, kuris buvo parengtas su- 
lvg jo nurodymų ir patėmijo, 
kad nėra kryžiaus. Jis lūkte- 
rėjo nežinodamas ką daryti. 
Karalius patėmijęs jo nesma
gų padėjimą užklausė, ko jis 
laukia. Kunigas ramiai atsa
kė: “Darydamas sąrašą, pa
miršau vieną svarbų dalyką.’’ 
Kunigui ištarus šiuos žodžius, 
pasigirdo garsus triukšmas: 
lubos atsivėrė ir du skaistūs

t>g s ūsas
ruimingą savo Šv. Kazimiero 
mokyklą. Tat, tėveliai, jau ga
lvokite, kad jūsų vaikeliai pa 
tektų į jūsų katalikišką ir lie
tuvišką mokyklą. P.

Pereitą savaitę porą rytme 
čių mūsų bažnyčioje laikė šv. 
Mišias du nepažįstamu kuni
gu. Svečiai atrodė lig svetim
taučiai ir iš kokio nors vie
nuolyno, nes su baltais abitais. 
Kadangi Pittsburgas yra cen
tras tarpe New York ir Cbi-

angelai nesantieji spindantį 
kryžių nužengė ir pastatė ant 
altoriaus liepdami kunigui pra 
dėti Mišias.

NAUJAS SUMANYMAS nerūpėtų kiti ir patys pama-| 
----------- • tytų savo klaidas, o ne vien. , i J ’

Pittsburgh’o Lietuvių Vaiz- kitų. 
tos Butas šiomis dienomis! Rugpiūčio .3 d. sustreikavo 

. . .. Daugelis save vadinasi ka- National Mine \’n 1 cr ‘-t mai
ieško būdų, kaip galima būtų ... . 0 kitiems skriaudas l , • r\' ’ -I
partraukti koncertui viena iš ' “ ° inoa> kun<”* d,rba PusS ž,n°-
žvmiausių lietuvaičių dainiui. Y''.'*“,." ’ S‘a“’;■>!>( Sv, Antano parapijos. Mai
nkių, būtent Emilijų Miekū-! katal,ka1’ ““ 0»»’ nieriai reikalauja atstatyti su-
naitę iš Pbiladelphijos. Šis 
koncertas įvyktų ateinantį ru
denį, greičiausiai South Sidėj, 
ir būtų pirmas tos rūšies va
karas Pittsburgh’e.

Kadangi

nėra Dievo meilės. Jei nori ardytą uniją įr geriau apmo. 
būti tikru kataliku, tuli kai jų sunkų darbą. Paskuti- 
daugiau atsiduoti maldai, nes įius kelis metug angiįakasys 
yra pasakyta: “Mylėsi Dievą puvo tikras kompanijos ver- 
tavo iš visos širdies ir jaus- gas> Tyla, buvo jo geriausia 
mų savo, o artimą savo kaipo byla> pasakei priešingą žodį, 

pittsburghiečiai į patsai save.” T.1— neškis savo “tulšes” iŠ
--------- ! mainos. Gerai, jei uždirbai do-cago, tai dabar svečiai, lankv- dar nėra niekad matę p-lė< 

darni Pasaulinę Parodą, čia Mickūnaitės, kurios dainavi- • nrAinnpiiAr m
Pittsburgh’e dažnai apsistoja į mas koncertuose New York’e. Mli PROVIDENuEi P Ai 
pamatyti ir Pittsburgho “pra- Philadelphijoj, Chicagoje ir ki-
šmatnybių”, o ypač dūmų, ku- tuose dideliuose miestuose pn- 
rių užkūrus dirbtuves dabar liko neužmirštamų įspūdžių, 
gana daug yra, labiausiai ryt- be abejonės, kad šios apylin- 
mečiais. M. kės lietuviai iš arti ir iš toli

Karalius ir dvarionys 
rimti baimės pasiliko beklū
panti kol dangaus pasiuntiniai

sižytnėjęs geologas taip sako: • išnyko. Jokia abejonė nepasi- 
“ Šiame svarbiame darbe bu- liko jų mintyse link tiesos ti- 
vau .labai atsargus nuo jokių Ihėjimo, kuriame tokie stebuk- 

JONAS: - Jei evoliucijos ir Krei.‘« MrfreH- jlai vykinami.
teorija (spėjimai) būtų teisia-iklim’’.kas ll,nk rus”> patvaru'! stebuklingas kryžius iki 
ga, tai mokslininkai jų priim.!"’0' k,ek «alėjau suras“ ,lkr” šiai dienai laikomas didii°j 
tų. Kadangi evoliucija neatsa- į
ko į visus klausimus ir nepa- ....
tenkina žmogaus proto siekiu, l"!”* llekan’.' n"°.tal? anksti, (statomas viešam pagerbimui 

v i, kaip vra galima siekti, ir nie- j . MaiiutėTnrlal vrrminnoi mnlroln wrn, a e o ’ I ....-.„.v

faktų. Skaičiau žemės sluoks-i pagarboj Ispanijoj ir kasmet 
nius, kuriuose randama gy- šio įvykio sukaktuvėse yra

Antradienį, rugp. 15 d. pri
puola Panelės Šv. į Dangų F- 

jmimo Bažnyčios įsakyta šven- 
tė. Lietuviai tą šventę papras
tai vadina Žoline, nes toje die
noje šventinama įvairios gė
lės. Toje dienoje kiekvienas 
katalikas privalo išklausyti 
šv. Mišių. Patogumo dėliai šv. 
Kazimiero R. K. bažnyčioje 
bus trejos šv. Mišios: 6, 8 ir 
10 valandą. Po paskutiniųjų 
šv. Mišių bus suteiktas palai
minimas Šv. Sakramentu.

State Department of Educa- 
pasinaudotų proga išgirsti ir f,on. Mėginama įgyti valstv- 
pasimatyti su šia artiste. bės' aprobatas vasariniems mo 

Vaizbos Buto yra išrinkta kytojų kursams, kuriuos vie- 
ir komisija šiuo dalyku rupin-(nuojyne vasaros metu veda pa
tįs. Komisijon įeina: J. Bule- £įos Seserys. Toks valstybinis 
vičius, V. Kraužlis ir J. Mi-J u^gyrj,nas apSaugoja įstaigos 
liūs. Taigi, turbūt, ateinančiam kreditą
Vaizbos Buto susirinkime pa
aiškės, ar Pittsburgh’as su
lauks šio nepaprasto koncerto,

Dainos Mylėtojas

įlerį į dieną, bet, dažnai nė to 
negaudavai. Kiek kompanija

----------- ■ norėjo, tiek mokėjo. Sugrąži-
X Rugp. 7 d. Šv. Praneiš- nūs uniją, gal, nebereikės .di

liaus Seserų vienuolyną aplan- rbti dykai. Bus kam pasiskfl- 
kė atstovas iš Pennsylvarnaiti ir nuskriaustam teisybes pa 

ieškoti. Vieša opinija mūsų 
pusėje. Laikykimės. Vienybė
je — galybė. • V.

ar ne.

X Šv. Pranciškaus Seserų 
Akademijai planuojama įtai
syti moderniškas plavground.

YOUNGSTOWN, OHIO
ŽINIOS IŠ KOMUNISTŲ 

ROJAUS

Šios kolonijos lietuviams ge 
rai žinomas žydelis Nathanas 

,tennis court, volley bąli, ir t.t. i Ozerskis, gyvenantis 114 E.
NEGRAŽU

Mūsų kaimynystėj žmonės 
labai nesutinka. Viens kitą a-

Darbas prasidės sį mėnesį, kad Mvrtle avė., kuris per dauge- 
suvažiavusios mergaitės ture-, p nietų turėjo kartu su bro- 
tų kur smagiai laiką praleisti. ’ naį8 duonos kepyklą, praei-

todėl žymiausi mokslo vyrai 
ją visiškai atmeta. Jie atmeta 
ją dėl to, kad evbliucijos teo
rija neturi moksliškų pagrin
dų. ~ h 1 r,’!5r

RAULAS: — O kas tai yra 
moksliški pagrindai?

JONAS: — Moksliški pagri-

mainomos ir nereikalauja įro STEBUKLINGAS KRYŽIUS
dymn, bet pačios per save yra! _______
aiškios: k. a. stipriausia ak- Į Senovėje, kuomet maurai at 
sioma yra tarpe gamtininkų, 
kad rūšys — veislės nešimai- 
no. 1

kur nesuradau tokio atsitiki
mo, kad nebūtų galima atski
rti vieno gyvūno liekanos nuo 
kito, o ypatingai žmogaus nuo 
kitų gyvūnų.” (“Nature”, 
August 26, 11875, P. 357).

Kun. J. V. S.

RAULAS: — 0 kaip jie tai 
suranda?

JONAS: — Mokslininkai, 
studijuodami gamtą, turi tik
ras metodines teorijas. Pir
miausiai jie gyvūnus padali
na į rūšis bei veisles (species);' juos pas save.
rūšis į šakas; šakas į grupes, 
o grupes į individualus (pa
vienius). įtaikantis tos aksio-

SOUTH SIDE Sekmadienį, rugp. 1.3 d. kaip 
kas mėnuo yra taip vadina
mas “vyrų sekmadienis”, nes 

Mūsų Šv. Kazimiero R K.', sekmadienį viai vyrai (vir5

tais metais kepyklą' pardavė
Kun. M. J. K. pkalba, apjuokia ir net kitų. kalba ypatingas maldas už vie kitam žydui.

Kadangi daugelis lietuvių 
buvo jo kostumeriais, tat įdo- 

nga priklauso nuo Dievo pa- mu bpvo lietuviams žinoti a-

X Per rekolekcijas Seserys

gyvenimą iš pavydo ardo. ( nuolyno geradarius. Kaip vie- 
Būtų daug geriau, ir sąži-Į nuolyno pradžia, taip ir paža-

nei sveikiau, kad vietoj bar
nių, užsisakytų gerą katalikiš
ką laikraštį arba nusipirktų

bažnyčios kapuose, ant užsi j?c0) eina bendrai prįe 8v ]ę0. gerą knygą ir skaitytų. Tada'lyno istorijos. A. M. D. O. 
sukimų, kelių kampuose, ka,i.munijos ir d5ka vynj ,ame

sekmadienyje šv. Kazimiero 
R. K. bažnyčioje būna įstaty-

rinktų asmenų paramos. Tuos^P'e gyvenimą bolševikų rojuj, 
asmenis žinome iš šio vienuo-išio žydelio gimtinė yra Ker-

(Tęsinys 4 pusi.)

važiuotojai į grabę neįkristų, 
Adomas Jaškūnas su savo “u- 
nija” pastatė gražius geleži
nius stulpus ir tarpe jų suka
bino drūtus retežius. Tuos stu

vyko Ispanijon ir kuomet is- lpus išmestus ant “dump’o” 
panai kovojo už savo brangų- i Adomui Jaškūnui užrodė Pet- 
jį tikėjimą, Karakavos kara* | ras Barškėtis, Povilas Kvede- 
lius pasisavino būrį krikščio- ris su savo “trokeliu”, kaip 
nių vergų. Diena po dienos. bematant, ir pristatė į kapus, 
.jis tėmijo jų pasidavimą už- j Dabar gražu ir apsaugos skly- 
dnotimis, kuriomis jie buvo a-1 pų kampus. Kaip tai gražu, 
psunkinti. Stebėdamasis, iŠ, kad randasi tokių sumaningų 
kur jų ta galybė, pavadino ir darbščių vyrų, kurie ir iš

tas Švč. Sakramentas per visą 
dieną Tai labai gražus ir nau
dingas dalykas, užtat ne tik 
vyrai, bet bendrai visi labai 
uoliai naudojasi tos dienos 
malonėmis.

Senas Eks-choristas

Klausinėjo vergų apie jų 
buvusį stovį ir užsiėmimus. 
Tarpe jų buvo kunigas, kuris

išmatų pataiko gerą ir nau
dingą daiktą padaryti. R.

Didesnė, dalis atostogų 
mos, kad rūšis nesimaino, mo- užklaustas sakė, kad jo pašau-1 jau prabėgo. Rugsėjo pirmą 
kslas aiškiai tai įrodo, štai, jkimas buvęs patį Visagalingą J savaitę jau atsidaro mokyk- 

| argumentui sustiprinti kreipiu Dievą perkelti iš dangaus ant ,los. Tėvai katalikai turi pasi- 
žemės. Karalius, nustebęs jo! rūpinti, kad jų vaikeliai eitų 

'drąsiu atsakymu, pareįkalavo,1} katalikiškąją mokyklą. Ka-
dėmesį ‘garsių mokslinčių ra
štus. Prof. Wyville Thomson,
žymus gamtininkas, štai, ką kad jis duotų liūdijimą jo ga- idangi mes esame lietuviai, tat

Adomas Marčulaitis su ‘sa
vo žnlona Adele jau sugrįžo 
iš Chicagos, kur jiedu atlankė 
daug savo pažįstamų ir Pašau 
linę Parodą. Pasakoja, kati 
matę parodoje “prašmatnių” 
dalykų. Marčulaičiai veda “A. 
L. Wenslovas Undertaking Es- 
tablishment” ir mandagiai pa
tarnauja įvairiuose žmonių rei 
kaluose, ypač laidotuvėse.

Taip pat sugrįžo iŠ atosto-

Važiuojančių į Lietuvą žiniai
X *

Jei rengiatės važinėti i Lietuva, važiuokite

Rugpjūčio 30 d. 1933
Didžiausiu pasaulyje White Star linijos laivu “MAJESTIC” su 

dienraščio “DRAUGO” SPECIALE EKSKURSIJA, kuriai vadovau
ja mums visiems gerai žinomas KUN. DR. K. MATULAITIS.

sako: “Gamtininkai yra su
radę ir ištyrę, kad gyvūnų rū
šys (veislės) nesimaino, t. y.,

lybės. Kunigas atsakė, kad tai 
negalima, nebent būtų priren
gta reikalingi dalykai Šv.*Mi- 

t plačia prasme, visi su- šių aukai. Karalius tarė: “Pa
nai pasilieka savo rūšy. daryk sąrašą ir viskas bu*

i gų Elena Jaškūnaitė, sodalie- kaip lietuvių priederme, kad
lietuvių katalikų vaikai lan
kytų lietuvišką katalikišką 
mokyklą. Ačiū Dievui, laimin
gi esame, kad turime gražių

čių iždininkė ir Aleksė Pociū- j 
tė, sodaliečių pirmininkė. Pir-’ 
moji atlankė Chicagos parodą 
ir savo seserį Pranciškiečių 
vienuolyne žinomą kaip Sesuo 
M. Magnus, O. F. Ji yra 
Ketiosha, YVis. Antroji lankė
si įvairiose J. A. Valstybių 
dalyse.

& A

Lankantieji Šimtmečio Pažangos parodą gali pasivažinėti traukiniu, kuris prieš 
šimtą suvirš metų buvo didelis dalykas. Sale jo stovi vėliausios konstrukcijos 
Northern Pacific garvežys. Koks skirtumas.

Pittsburgho Vaizbos Butas 
liepos 27 d. nutarė kviesti vi
sus Pittsburgh’o ir apylinkės 
lietuvius bendram pasitarimui 
kas link surengimo “gedulo 
dienos” iš priežasties žuvusių 
lakūnų Dariaus ira Girėno. Su
sirinkimui skiriama rugp. 24 
diena, Piliečių svetainėje, 1723 
Jane St., Pittsburgh, Pa., 8 
vai. vakare. K. J. V.

X Šiandie mūsų bažnyčioje 
buvo' svečias iš Lietuvos kun. 
A. Lipnickas. Sakė pamokslą.

Kelionė bus smagi. Prašome 
tuoj kreiptis į mūsų laivakorčių 
skyrių, kuris išrūpins visus do
kumentus ir kelionei prirengs.

KUN. DR. K. MATULAITIS, 
Ekskursijos Vadas

“DRAUGO" IAIVAKORCIŲ SKYRIUS
So. Oakley Avė., Chicago, lll<



DRXU8IS
—P!"

Prašau Į Mano Kampelį •
■Rašo prof. Kampininkas.-

Šiandie prašyte įsiprašė į telė“ nejmtiko. Forų dienų pa- 
mano kampelį gromata iš Bin-^išvaistęs jis dingo kai kam- 
ghamton, New Yurko ateito, paras. “Paukštelė” nuliūdo 
Šneka eina apie vienių “paukš

Vliai, gal, ir jam netikės, gal, 
'lauks dar baisesnių darbinin
kų persekiojimų.

K. J. Žvirblis į

------------- T- 1
RYTŲ PENNSYLVANUOS ŽINIOS

t \

Ketvirtadienis, rugp. 10, 1933

Iš M. Sj-tOS t! SEIMO Tvardzikienė,

tytę.“ Taigi pasiskaitykite. 
Mojaus mėnesy * gražam J.

lt. sodely pradėjo nerimti

Bedarbės debesiai pradeda 
skirstytis ir luikas nuo laiko 

ir vėl snapeliu kalena į langų P° iSsidraikusių debesų pa- 
stiklus. lštikrųjų, tai .meili sirodo saulutė ir mėlynas dan- 
paukštelė, nes ilgai neužmiršta W Yra vilties, kad trumpoj 
savojo. Tėmyjant visų tai pa- ut^ity visi sulauksime giedres-

lAKEWQOfl PARA, PA.
LIETUVIU DIENA

Rugpiūtio 15 uienų, per Žo-

PHILADELPHIA, PA,
PAKVIETIMAS Į PAMAL 
DAS UŽ ŽUVUSIUS LA 

KŪNUS-DID VYRIUS

Tvark darės:
Eidukonienė.

Seime atstovių dalyvauja 
Seimus prasidėjo iškibuin-'^ jj kuoplJ ir 4 apfkrlfilj. 

gonus šv. Mišiolais, kurias lai) gv#ėi(| ta,.p(. da,vvauja >s|„.. 
■ ko vietos parapijos klebonas \laadoah, „,iesto „lajoraK, k„.

nigat: Karalius, Cesna, Klevi-
nskas, Matulaitis, Mockus, Ga 

«,na, l’a. ir Gašlūnui ik Chira [sit|aas Va|a„-ius> j o'Brien,
g°s' »Liet. Kat. Susivienijimo sekre-

| Seimo prezidiuman išrinkta: 'torius j ša|lūnas su žniona. 
.pirmininkė T. Mažeikienė, iš Seini0 pradžia grftži> flpag
| \\ orcester, Mass., pagelbinin • pakilus. Ieva Jurkevičienė 

' lsl» ,kė O. Dobrovolskienė iš Ikroo

kun. Karalius, asistuojant ku-1 
niguins: Klevinskui iš Tania-',

paukštelė“ — rabinas, ro-J^odo, kad tarpe “paukšte- dienelių ir linksmesnio gy- lines, įvyks Lietuviu Diena, 
dos, kad tai “varnėnas.“ Va r- lių” visai nėra senbernių. PeriVfcninio. Lakewood Bark, ha. Popiet 2;
gšė, lekia, lekia apie auzų ir i tris mėnesius nei vieno nesi-j' Bet tamsiai juodas išdarky. ,yuland^ Lakewood park uance1^ utniiutis Imi. i raštininkJ
vis snapeliu kalena į lango matė. Kitur, sakoma, yra ki- 'tos vienybės debesys vis didė- !baU lvyRs ^ ’̂^’bažnvh tra«iškai 2uvusili lakūnV‘!U. T.Jokūbaitė iš Woreester.

• ’ * niai chorai- Šv Juozauo - Ma-■dUlVyl Hi’ a' U‘ Stepono A)a* Mass., antroji — O. Navickai-
pijos klebonijos. Čia saulutė .- s ’ riaus ir Stasio Girėno, širdin-
pasikavojus toli už debesų ir, anoy 1 y ’ '• ur°lu’ kviečiami atsilankyti ru
niekad neparodo savo akais- naauoali; baldžiaus^ Sudies, g y |
taus veido ir neįleidžia savo 1'.'* ^.ladelplua; Sv. Pran- nė, S. Bartkaitė.
spindulių per klebonijos ofiso ’hT ! Wl»rtt« gatv ės, tarpe 3-čios: Skundų, įnešimų komisija.

stiklų. Kalena iki visai pavarg taip. Kaip tik išdygsta kur ko ja įr didėja-viršui mūsų para , ^.al>'aUs» seKuuiitji 
sta. Pasilsėjus ir vėl kalena. Į kia ^ašlė, tai senbernių, kaip 
Niekas negalėjo žinoti, kas jai mūšių prie medaus. O pas 
yra! Tik vėliau paaiškėjo, kadĮ,nus kitaip.
“paukštelės“ gyvenimo drau-Į 
gas kaž kur žuvo. Be jokio j 
kindnepinimo žuvo ir gana. 
Tat paukštelė ieškojo sau kito 
gyveninio draugo. Buvo jau 
ir lizdelį susukus ir kiaušinė
lių padėjus, ir mėgino perėti, 
ale l»e draugo kiaušinėliai pa
sirodė niekam neverti. Ir 
“paukštelė“ savo lizdeli ap-

Tuo ir baigiasi gromata.

PRAŠAU NESIJUOKTI langų, kur sėdi mūsų gerb.
------------ . i klebonas Shteigmonas. Mes

— Brangioji, — sako Jurgis 'randame jį vienų nusiminusį 
Nagas savo merginai Brigy- ir su užgauta širdžia ir sužel
tai, — vadini mane Čaliu. Juk 'stais jausmais. Čia nešviečia
aš ne Čalis. saulutė ramybės, meilės ir vie-

Brangūs viengenčiai.

tė iš Chicagos.
Mandatų kom.: M. Urmunie-

leido, ir iš naujo pradėjo drau klaidų. Maniau, kad šiandie 
go ieškoti. - .'trečiadienis, deitų diena.

Džiulajaus 4 d. buvo atsi-1 •

— Dovanok, brangus, — at nybės. Jis čia sėdi vienų-vic- 
sako Brigyta, — padariau nas visų užmirštas, paniekin

tas ir žodžiais apkalbėtas, ta-
rd kokis politiškas kalinys, 
nubaustas už teisybę. Ir vien

lankęs pas jų svečias — “pau 
kštelis“. O koks jis buvo links 
mas, kaip gražiai giedojo. Ir 
mes visi‘jau džiaugėmės, kad 
“paukštelė“ nusiramins. Bet 
nežinia, ar tas svečias “paukš 
telis“ buvo jau ženotas, ar ki-

ziaus, Mt. Carinei; ir Sv. Pet-i. * . a ... • <-, , .. . T - _’ .... n- 4-tos gatvių, luo laiku i- S. Sakahene, J. Čepuliene, O.ro ir Povilo, Hazleton. Kiek-I , . . .. i,». . .įvyks įskilttungos, gedulingos.Kiriene.vienas choras dainuos po dvi i. ,, . . . , , _. . . . ... . . f . . [pamaldos uz žuvusius lakūnus Knvgų pertikriiiimo kom.:uaim ir visi ehorai kartu taip k , I
. A ■ . . . .b. Danų ir S. Girėnų. S. Bartkaitė, M. Yenslauskie-pat sudainuos po dvi darni, ..... i ’. . . . .. .. u ... Po pamaldų, parapajineje nė, M. Grigaliūnienė,vadovaujant prot. M. Raulič- ,

k * iš Hazleton |svetainėje dalyvavusių pamal-į' Spaudos kom.: Jurkevičienė,
dose bus perskaityta užuojau- Skeivienė, Marijona Madelie- 
tos rezoliucija. inė, S. Romeikaitė.Tikimasi, kad ir šiais sun

kiais bedarbės laikais broliai 
lietuviai ir sesės lietuvaitės 
atsilankys į didelę Lietuvių 
Dienų, kur turės progos susi 
erti su savo giminėms, drau
gais, kaimynais ir parapijo-

Buy gloves with what 
it savęs

Neįeik mokėti (•«. ui 
dantų moatj. Llaterine To- ’ 
oth Pašte kaunama po 15o. ’
r<myk. kaip kerai JI vėl- j 
kla. Jų vartotadamag per* 
metus sutaupai

LISTERINE - 
TOOTH PAŠTĮ

25c

— Tai sakai, kad tavo brau- 'dėl to, kad jis dirba veltui dėl 
gioji žmonelė metė tau piršti- mūsų, kad suvedus visus į vie- 
nę tiesiai Į akį? — klausia nybę> ka.d palaikytume tų ina- 
čraugas Mikas. parapijėlę nuo pražūties, na^« ne Lietuvos, bei

_  Taip, — atsako Frenkis. kad nereiktų glaustis prie sve- jtaip P*1* *r Amerikos ir gra-
— Ale svarbiausia tai ji mes-/knų, kad ir mes galėtum pa- žiai 
dama tų pirštinę nenumovė, ^džiaugti kitiems, kad nors

tas koks galas; jam “paukš- ‘nuo savo rankos.

Pittshrglii) Lieti
ni Žinios

ŽINIOS IŠ KOMUNISTŲ 
ROJAUS

(Tųsa iš 3 puslapio) 
sonskoj gubernijoj. Prieš ke-

galima pirkti už rusų pinigus; 
jose reikia mokėti aukso bei 
sidabro monetomis. Užsienio 
pinigus ima visokius. Aplan-

!mažais trupinėliais galime už
laikyti kunigų tarnauti mūsų 
reikalams, kad mūs auganti

širdingai ir lietuviškai 
pasisvečiuoti.

Pelnas nuo Lietuvių Dienos 
skiriamas pusiau: Šv. Kazi
miero Seserims, Chicago ir Sv.

Todėl visi prašomi, kas tik į 
turės, laiko, atsilankyti ir da j 
lyvauti tose pamaldose ir pa } 
gerbti amžinų atmintį didvy
rių, žuvusių už mūsų tautos 
garbę.

Komitetas:
Karys Dryža,
Antanas Užuvisskas,

x Stasys Barauskas

VIM
t

VIGOR
Enjoy lif«. B« 
on your tow. 
Feel wid«*awak«

vaikeliai išaugtų gerais kata- Pranciškaus Seserims, Pitts 
likais. Atsimenu aš ir jūs ^a-
si, kiek sunkaus darbo pade- '

kiau Oomerį, kurine
'v>enam kambary ^venaiKia^.^^ vimintMj'j Voungstown’e ir kurie žino.
ten ^intakai g tena’ Vieš-ibQda» e*8““*’ P™™ '“‘T "U0-'“'li'’ P“-8'
ten darbininkai gy vena- 1^^ -r sau .keletu koresp. is -savo nue-
bučiuose nėra nei kalbos gan-stuko> rtg?ja> kad „s sustoJau 
ti atskiru Menam žmogui ka-.^ d.rf)t. raSęs. Taigl ,„eldžlu pasiska,.

tyti šitų, kuri daug kuom sky-

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE “DRAUGĄ“

ŪSE

Radway9s Pilis
(The Ve^etable Laxatlve)

to eitame the inteatinal traet of 
impuritiea caused by eomtipation. 
Your poiaon-frae blood will five 
you new “Pep.”

Mild - Reliable At Your Druggiat

inbarį; visados du, tris žmones .
lėta mėnesių jis buvo išvažia . . , •, , , Jtis šiandienų pasislėpė už de> Sukemša. Gomens kitados bu-s .. r'.H< nnn mano drainrn knre<nv,s „plaukyti g„l,tinę-.r ,o ivp „ besų ir girdime, kad klebonas
mis dienomis grjzo. Ir, štai, . narodu Dabar žmonės yra pasirengęs Pasltrauktl JS, , • f.m-i . r vr i / •. .. , . • , lurfcŲ> paiouų. .uauar žmones _ autorius “Tūkstantis Naktų irku ps papasakojo apie komu-vi8(,.,mus tarpo.
nistų rojų.

Nuvažiavau, sako, į Rusija
kio žmonių išmaldos prašyto- Jis yra pasirengęs keliauti 

♦tenai, kur žmonės yra malo
nesni, mandagesni ir mokanti

jų-
Stw Miris-

VAŽIUOJANČIU | LIETUVA 
DĖMESIUI FultPack 

No Slack Fitliną

ŠAME PRICE 
AS 42 TEARS AGO

25ounces for25č 

^UeMioK-'

per darbininkų šventę. Lenin
gradas yra įdomus pamatyti Gražiausi ir patogiausi na- . , y
miestas. Vienose didelėse dirb- b^ai yra užimti arba apgyven- . .• • , • , neleiskim iškeliauti su uzgau-tuvėse dirbantieji darbininkai dinti šeimynomis visokio plau 
negauna atostogų. Kitose pra- tk° ir tįtulo komisarais. Jiems 
monėse darbininkai gauna a- tai tikras rojus. ■ 
tostogų dvi savaites metuose Daug, sako, kų galėčiau dar 
su atlyginimu. Mieste jokiu jums papasakot apie tų rojų,

GARSINUNTES
"DRAUGE”

ta širdžia — dar yra proga. 
Atgaivinkime tų vienybę ir ar 
timo meilę, kuri buvo nžgi

Blogas Skonis Burnoje

būdu nėra galimybės gauti duo 
nos nusipirkti. Duona ir bul
vės yra labai suvaržyta var
toti. Be kortelės nei nemanyk

bet nėra reikalo man jaudin
tis atsiminus apie vargšų da
rbininkų Rusijoj gyvenimų. Iš

Yra Įrodymų, kad neięerat veikla vie
nas ar daugiau svarbiausių organų, 

mus tarp mūsų! Atsiminkime S*'8^r*.npS*:nm?nS|r“aJr'Si'" 
jo graudingus pamokslus, kur, ‘naS

Kas mano ŠIĄ VASARĄ VAŽIUOTI Į LIETUVĄ, 
jau laikas pradėti rūpintis kelionės reikalais: a) iš anks
to, apsirūpihti 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 kraštas.

ne vienų sykį ašaros per vei-1 
dų riedėjo. Ar-gi taip greitai 
užmiršom, ar 4ik tokia trum- j Nuga-fone

. 1 . .. ,, . . o tų ke,'U niano Žodžių suprasi p, atmintį ’ turime T ties gali-Įbuvo rekomenduojamas Gydytoja^
tų produktų gauti. Sviesto i)ki kok, ten įStikrųjų yra ro nw įltteigti vienybę> to tik ^KS^NVOAPToSk,°f',^i.K.S«
svarai $12.00 (.o rubliu,.) As ju8. |r Q užtikrinnj k*.i SSSSJ'JJ:

Tai matot, gerbiamieji, skai i jis mūsų pasigailės ir neap-* *t^ue‘fk,®ek;^
tytojai, kokius įspūdžius žy-1 leis mūsų. Gal užteks tų kelių iX?pi^nScMui^tryaUMn5^~

žodžiu kad galėtumėt sunra- NGGA'TONE Paduodamas su pilna zouzių, aau guievumei supra I garantija, po dvldeSlmls dienų y grų- 
sti savo klaidas?

bandžiau, sako jis, gauti, duo
nos nusipirkti, perėjau keletu 
krautuvių, bet be sėkmių. Ta

iRCIU AGENTŪRA
2334 SoOAKLFTX?r=

Miltinus OF POUNOS USED 
BV OUR GOVERNMENT

^riLnnaa Žemo Rintabdo 
niežėjimą odos J penkias sekundas 
— Ir i’Mfretblngss prlo sernos. 
purkų, dedervinės, ir Išbėrimų Zo- 
Uio beveik stebuklingai praėnllna 
visokias odos Irttartjas, kadanni 

gydymo ypatybės retai ra 
mos kitose gyduolėse, Visos ve 
nyčio.i užlaiko— 36o, SOc, |1, 
tingai tvirtas Žemo, Du syk 
tvsni rezultatai (1.25,

lanel

«
das N. Ozerskis papasakojo, 

da kreipiausi į savo senai pa- ... . . ... . , . . .r ‘ Vienok lietuviški komumste-
žįstamų draugų, su kurio pa
galba gavau duonos. Viešbuty 
kuriame aš buvau apsistojęs 
negalėjau gauti arbatos, tat1 
po pietų aš visados paslėpda
vau gabalėlį duonos prie ar
batos, kurios gaudavau kitoj 
vietoj. Nuėjęs arbatos ir nu
sinešę.^ savo duonos negalėjau 
nė tos suvalgy ti. Maža mergi
na, kurį man patarnavo, la
bai maloniai pradėdavo pra
šyti manęs nors mažo gaba
liuko duonos. Man jos pagai
lėdavo, negalėdavau nieko lan 
žti nuo tos duonos ir atiduo
davau visį.

Yra didelių krautuvių, ku
rios pardavinėja normališkai, 
bet tose krautuvėse nieko ne-

ilnstme pinigus, Jeigu busite neužga
nėdinti.

Telefonas CANAL 7790 žemo
TOM - r IN įPI.II u T lONSį

=====

!N OM OFFr

s
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SKAITYTOJ BALSAI
PAMĖGINKIME'

“Seni persimainė, 
leisdami vietų, naujiems

Organizacijai augant, zonos 
būtų padidintos arba kitos iš
renkamos ir valdybos nariai 
pamainomi. Visi kiti valdybos 
nariai būtų iš Chioagos ir a- 
pvlinkės, išskyrus dvasios vn-

Alfred Tennyson

“Daug lengviau

Š. paklausė lenkiuko, ar jia pilnai lietuviškas ir laiku ne- nčiama Centrui- dėl gavimo 
mokinas geografijos f Taip, išeina, ir šimtų kitokių pas i-Į'“ Vyties”, o likusieji pinigai 
atsakė lenkiukas, — viskų a- teisinimų. į būtų sunaudoti pasilinksinini-
pie Lenkiją. Ui Zigmas juo- j Gerai, kų tu darai, kad pa- ’inui, žaislams ir kitiems reika- 
kais paklausė: “Tur būt, mo gerinus organizacijų! • Įlams. Baigianties mokslo nie-

U1‘ kiniesi istorijos apie Košeiuš-1 Kodėl nejvedėte pašalpos t ui, likusi kasa būtų perduo-
kųf” Lenkiukas greit atsalo', skyrio, kuris būtų palaikęs so- ;ta parapijos klebonui parūpi dų, kuris būtų renkamas su- 
“Taip, jis buvo Lenkijos did 1 nesnius. “Vytis” laiku neiš- jos naudai. Visi vardai moky-'lig pasidarbavimo orgnnizaci-

LIETUVIAI DAKTARAI:
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

kritikuojamu, 
klaidingu”.

negu
būti vyris”.
ne. J Geresnio pamokinimo nega

lėtumėt rasti. Nuo pat mažens
h

eina todėl, kad tu neskaitai,' klos vaikų būtų patiekti Cėn- 
nepi įklausai. Nepilnai lietuvi ! tini, kuris karts nuo karto bai 
skus todėl, kad iš daugelio giančius mokyklų ragintų pri-

Lord Beconsfield toji dvasia jau jam įkvėpta, dabartinių narių neturėjo pro-įklausyti prie pirmo laipsnio 
L> lietuvių jaunimas? Kų jis'gos lietuviškų mokyklų lan- j kuopos; jas sudarytų baigiau- 
žino apie Lietuvų f Kas ir kyti, nebuvo jiems teikiama tieji pradžios mokyklų iki 20Mūsų protėviai, turėdami vi 

lt j savo sūnuose ir dukteryse, 
pergalėjo sunkenybes ir pa
laikė lietuvių kalbų, dainas ir 
literatūrų. Jūsų tėvai, nenorė
dami kad jūs neštumėt sun 
kenybes, tarnaudami kariuo
menėse ix) kita valdžia, kati 
nebūtų draudžiama skaityti, 
rašyti ir dainuoti lietuviškai 
ir kad galėtumėt įgyti moks- 
lo išleido į Nepriklausomybės 
Žemę, Amerikų. Jūs buvote j’J ’ nkai daro 
didžiausias turtas ir jie žino-, 
jo, kad atnešite nuošimtį.

Atvykę į Amerikų jūs pra
ėjote steigti parapijas mo

kyklas; suorganizavote, stip
rių jaunimo organizacijų, Lie 
tuvos Vyčius, gelbėjote stu
dentams, aukojote geriems ti 
kslams, šelpėte tėvynę ir, ant|

jai.
Kad “Vytis” būtų pilnai 

lietuviškus ir turėtų ne viet 
pasakų, bet ir žinių iš Lietu-

(Tęsinys 6 pusi.)

! Ofiso: Tel. CALumet 4039 
Res.: Tel. HEMlock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3147 So. Halsted St.
Ofiso valandos: 1-4 Ir 4-8 vai. vak. 
Ueiitk-jucijot. Ofisas: 9656 W. 89th Sk

Valandos: 18—18 ryto 
Šaradomis ir Nedėliomis pagal sutarti

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS 

1140 80. 49th (T., CICERO, II.L. 
Utar., Kotv. Ir i’vtn. 10—9 vai. 

8147 80. HALSTED ST., CHICAGO 
Paned., Sored. Ir Hubat. 2—9 vai.

kaip yra dabartinėje Lietuvo- pagalba lietuvybėje. Jei visi, m. amžiaus asmenys abiejų 
jef Pirmoji kaltė tėvų, kurie kurie vienkart priklausė Vy- 'lyčių. Mokesčiai būtų 10 cen
visados kalba apie senųjų Lie 
tuvų, jos vargus. Antroji kaltė 
Lietuvoj gyvenančių, kurie ne 

siunčia čia laikraščių, žinių 
apie dabartinę Lietuvų, pavei
kslų. Trečioji kaltė mokytojų, 

;kurie nepašvenčia daugiau lai j ko pamokymui apie Lietuvų 
' ir lietuvybės reikalus,, kaip le

su savo jaunimu. 
Įsteigę Lietuvos Vyčių or- 

'ganizacijų, dabar daugelis .jų 
pamiršo. Įtaikai mainėsi, rei
kėjo rasti naujus būdus jai 
gerinti. Atsimenate, kiek tais 
laikais Vyčiuose buvo studen 
tų ir ne vienam buvo suteikta 
šiokia ar tokia pagalba. Da
bar tie buvę studentai yra

čiains skaitytų ir paremtų tų į mėnesį iš kurių nuo kie 
“Vytį”, jis turėtų virš 75,(XX) kvieno penkių narni skaičiaus i
skaitytojų.

Kas praėjo, tai praėjo, bet 
dabar galima iš naujo peror
ganizuoti, jei atsirastij užtek
tinai narių, kurie remtų ir 
prisidėtų prie šio pamėgini 
mo. Visų kitkų bandome, ko
dėl neduoti progos šiam su
manymui. Visi po truputį pri

būtų siunčiama Centrui du do
leriai dėl gavimo “Vyties”, 
likusieji pinigai būtų sunau 
doti vietos reikalams. Kasini
nku turėtų būti vienas iš Pa
šalpos skyriaus narių. Pašal
pos skyrius būtų visų kitų su 
darančių iki 50 amžiaus, pri
imamų ir mokančių mokesčius

LIETUVIAI DAKTARAI:

Tel. LAFayette 3067

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X—SPINDULIAI 
. 3051 West 43rd Str. 
(Prie Archer Avė. netoli Kedzle) 

Valandos: nuo 2 Iki 8 vai. vakaro 
Seredomls ir nedėliomla pagal

sutarties

galo, laimėjote Lietuvai nepri. biznįeriai> profesijonalai. Ji. 
kiausomybę. į teisinasi, kad “nėra iš senes

Jūsų tėveliai, kurie turėjo njų priklausančių’’, kad “ne 
viltį jumyse, daugelis nepra- turi Jaiko^ kftd «Vytis” 
matė to viso.

ne

Įsteigta parapijos, mokyk
los, akademijos, bernaičiams 
kolegija ir ligoninė. Dabar 
laikas susirūpinti jaunimu, lie 
tuviškai kalbančiu, lietuviškai 
dainuojančiu ir rašančiu apie

idėję galėsime padaryti tai, Fa£ftl amžių, 
ko iki šiol nebuvo. Nauja valdyba tupėtų ištir-

Kad parapijose būtų Vyčių ti konstitucijas: Kniglits ot 
jaunamečių kuopos, pavyzd- Columbus, lloly Name Socie- 
žiui, Lietuvos Vyčių jauname-,ty ir Catholic Youtlis Organt- 
čių skyrius po Angelo Sargo zation dėl dvasinių pareigi).
globa, arba Lietuvos Vyčių Kati pirmininkas būtų ren
jaunamečių skyrius po N. P. kainas iš Rytų ir rūpintus pri 
J’. Mergaičių globa ir 1.1.

Mokesčiai jaunamečių turė
tų būti penki centai į mėnesį.
Iš jų mokesčių, dalis būtų siu-

GRABORIA

LACHAVICH 
IR SONOS

LIETUVIS GRABORIUS
protėviu žemele Lietuva, taip Patarnauju laldotuveae Kuoglglausta.

Reikale meldžiu atslSauktl. o mano 
darbu busite užganėdinti 

Tel. CANal 2516 ariu 2518
2314 W. 2Jrd Fl./ Chicago

pat ir duodančiu visam pa
sauliui žinoti ■ apie Lietuvą 
verčiant į kitas kalbas lietu
vių knygas, pasakas, dainas 
ir t.t. Turėkime viltį jauni
me, remkime, priklausykime, 
taisykime savo gyvenimų atei
ties gerovei. Ir kai amžinai 
migsime, migsime su šypsą 
žinodami, kad savo atlikom, 
kad mūsų įpėdiniai narsūs 
taip, kaip buvo mūsų protė
viai. A - (

Pasimokykime iš lenkų A- 
merikoj gyvenimo. Štai kokį 
atsitikimų papasakojo man Zi
gmas Vyšniauskas (Red Clier- 
ry). Dirbant jam N. N. spau 
stuvėje, buvo 12-kos metų, 
dar lankantis pradžios mokyk 
Jų, lenkiukas, kuris prigelbė 
davo apie spaustuvę. Vienų 
lartų darbininkas Vytautas

1439 S. 49th Court, Cicero, DL
TEL. CICERO 8917

Pl»onc BOUlevard 413#

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Muay patarnavimas 
Visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nee neturi
me Išlaidų ollalkymul 
akyti ų.

Nauja, graži ko
plyčia dykai

3307 Anburn Avenue

Telefonas YARds 1138

SI ANLtY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotoja3 

Turiu automubilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUE

Chicago, III.

J. f. RADŽIUS
Ine.

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir aukščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
688 W. 18tl» St. Tel. CANal 8174

 Chicago, III.

A. "|" A.

LEONAS ČE&AUSKAS
Mirė nigpiučlo 9 d.. 1933 m., 

1:11 vai. ryto, 40 .metų amt. 
Kilo iš Raseinių apskričio, Jur
barko parap., Montvilų kaimo.

Amerikoje išgyveno 20 metų.
Paliko dideliame nubudime 

mote.rj Kotrtną. dvi dukteris: 
Oną (r Bronislovą, vieną sūnų 
Vincentą, uošvę Marijoną ftle- 
gattienę. Lietuvoj paliko seną 
motinėlę Elzbietą Cerauskienę, 
brot) Izidorių, seser) Julijoną 
Burblenę ir fivogpų Silvestrą 
Burbą.

Kūnas pašarvotus 14 28 So. 
49th Avė., Cicero. Iii. laidotu
vės (vyks šeštadieni, rugplzučlo 
12 d., iš namų M vai. ims atly
dėtas J Av. Antano parapijos 
bažnyčią, kurtoje (vyks gedu
lingos pamaldos už velionio sie
lą. Po pamaldų bus nulydėtas 
Į iv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visu* 
gėnincs. dratigus-ges Ir pažvs- 
tainus-tno* dalyvauti šiose lai- 
dotuvėse.

Nuliūdę: Moterį*. Dtiktcry*, 
Niiimis, Unšvė. Motina, llmfls 
Sesuo Ir Giminės.

Latdotuvėtoiaf patamsuja gra- 
borlus Hyrewicze. Telefonas Ci
cero 294.

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR lutmOTUVIŲ

VBDSJAS
1646 WEST 46th STREET

Tel. BOUlevard 5203—8413

7 Trf. CICERO 291

SYREVVICZE
GRABORIUS

LAldotnvėms pilna* patarnavimas 
galimas a* |29.96 

KOPLYČIA. DYKAI
1344 S. ftOth Aen„ Tl*

Pitone GROvehill 0027
Valanda*: 8-4: 7-9 P. M

Trečiadieniais Ir sekinai susitartu

DR. J. W. KADZEWICK
Lietuvis Gydytoja* Ir Chirurgas 

88S9 BO W«SBTF.RN A V B.
Chicago. TU. v

Tel. LAFayette 7650

DR. F. G. W1NSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Office Phona Res. and Office
PROspect 10282359 So Leavitt st 

CANal 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHY8ICIAN AND BURGEON

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

> to 4 and 7 to 9 P. M. 
Bunday by Appolntmant

Tel. HEMlock 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
>484 W*rt Marąuette Roed 

VALANDOS:
• Ud 19 ryto: 7 Iki 9 vakar* 

Utarn. Ir Katv. vak. pagal sutarti 
Rėk. <488 S. MAPLBWOOD A V M.

Tel. LAFayette 5793

DR. A. J. JAV01Š
VaL: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak. 
Office: 4459 S. California Avė. 

Nedėlioję pagal sutartį

BOUlevard 75h#
Rez. HEM ock 7001

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue
žiūrėti visas tas kuopas, ku
rios bus sutvertos Atlantic 
pakraščiais, Pietų Amerikoj ir 
Kanadoj. 1 vjcepirm. būtų re- j n«. victory 2343

nkamas centralinei Amerikai OR. A. J. BERTASH

Vai.: Nuo 19 ryto iki 8 vakar*
Tel. Ofiso BOUlevard 5913—14

DR. M. T. STRIKŪL'IS «•
Gydytojas ir Chirurgas 
4645 So. Ashland Avė.

Ofiso valandos:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak. 

Nedėliomis pagal sutartį 
Ofiso telef. BOUlevard 7820 
Namų tel. PROspect 1930

TeL Of. ir Res. GROvehill 0617
1917 8. Washteuaw Avė.

DR. J. J. SIMONAITIS
gydytojas ir chirurgas 

8428 West Marąuette Road 
VaL: 8-4 Ir 7-9 vak. Ketv. 9-11 ryta 

NedėlloJ auaitarua

ir Kanadai. 2 vicepirni. būtų 
renkamas rūpintis visur kitur. 756 W. 35th STREET

Ofiso vai.: nuo 1-8; nuo 8:80-8:88

GRABORIA 1:

Tel. BOUlevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arU 47th Street 

Vai.: ano r uu e vakar*
Šaradoj pagal sutarti

Phoue CANal 6122

DR. S. BIEŽIS
g i u y tujas ir chirurgam 
2201 W. Ceimak Road
Valandos: 1—9 Ir 7—8 vak. 

Seredomls ir nedėliotu:* pagal sutart} 
K EŽIU EMCUJA.

6631 S. California Avė. 
Telefonas REPuolic 7868

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

Koplyčia Dykai 
4830 WEST 15th STBEET 

Cicero, Illinois 
TeL CICERO 2109 ir 859-J.

SIMON M. SNŪDAS
GRABORIUS IR BALSAM UOTO JAS 

Patarnavimas geras Ir nebrangus
718 W. 18th St.
Tel. MONroe 3377

Tel. LAFayette S57» |

J. LJulevlčius
G ra bortu*

Ir
Balsam uolojM

Patarnauja Chl- 
cagoje Ir aplella- 
kije.

Didelė Ir grali
Koplyčia dykai

4099 Archer Avė.

J. J. BAGDONAS
LAIDOTUVĖMS

patarnauja

MANDAGIAI
SIMPATIŠKAI

ir

LABAI PIGIAI. 

Liūdnoje valandoje

pašaukite:

REPublic 3100

2506 W. 63rd St

Tel. REPoblIe 8340
SENIAUSI LIETUVIŲ GRABORIAI CHICAGOJE

Čia pigesnės kai'nos, nes daugiau prityrimo.
Nežiūrint kur gyvenate musų y pat i Akas. ištikimas 

patarnavimas visuomet pritinamas už 
' NAUJU ŽEMESNĘ KAINĄ.

Kiekvienam pagrat ui musų koplyčia su vargonais 
dyka:’. Nuliudlmo valandoje nepamirškite 

mus pašaukti. REPUBL1C 8340, musų 
patarnavimu busite patenkinti.

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
8340 SO. HF.DZIE AVĖ.

(Neturime sąryšių su firma tuo pačiu vardu)

Dieninis ir Naktinis Patarnavimas. Tel. VlCtory 4088
Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 ir aug.

PAVLAVICIA UNDERTK Cft
INCORPORATED

Henry W. Becker
(Llcensed Embalmer)

3238 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis kainomis už1 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

Tel. CANal 6122

DR. G. I. BLOŽIS
D INT ISTž I

2201 W. Cermak Road
(Kampa* Leavitt CK.) 

Valandos: Nuo 9 Iki 18 ryt*
Nuo 1 Iki B vakare 
M*r*doJ pagal sutkrtl

Tel. CANal 0257
Res. PRO:>pect 6659

DR. P. Z. ZALATORtS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREET 
Rezidencija 8000 So. Ar tęsiau A vau 
Valandos: 11 ryto Iki 4 po pietų

8 Iki 8:20 vakare

, DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE 
Tel. VIRginia 0036

• DR. 5LYRGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėlė j erdvesnę ir patogesnę 
vietą

3325 SO. UAA.STED ST.
Vai.: nuo 10 ryto iki 2 po pietų ir 

nuo 6 iki s vakare 
Šventadieniais nuo 10 iki 12

Phoue BOUlevard 8483

Tel. GROvehill 1595

DR.A. L. YUŠKA >
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai.; 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak. 
Seredomis po pietų ir Nedėldieniai* 

tik susitarus
2422 W. MARUCETTE KOAD

ĮVAIRŪS DAKTARAI:
Rea. PtaoB*

ENGIvtvood 8641
Office Pilone 

WENtwortli 3000!

, DR. A. R. MCGRADIE
| GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

7850 S. HALSTED STREET
ROOM 219

▼ai.: 8-4 Ir 7-9 vai. vakar*

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo offaą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECUALISTAS

Džiovų. Moterų Ir Vyrų Ligų 
Vai. j ryto nuo 10—12 nuo 2--4 po

pietų: 7—8:20 vai. vakare 
Nedėliomis 10 iki 12

Telefonas MIDway 2880

Office; Res.:
PROspect 2011 BEVerly 0081
Dr. JOHN F. RUZIC

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2355 West 63rd Street
VaL: 2 to 4 Ir 7 to 9 P. M.

I Ketv. Ir 8ekmad. pagal sutarti 
t Ryto vai. 6v. Kryžiau* LigoninėjCb'csro. III.

Phone: HEMlock 6700

Ofiso. Tel. VlCtory 6893
Rez.: Tel. DRExel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir 
veneriškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas 2tat Street 

Vai: 10—11 v. ryto. 2—4. 7—9 v.v. 
Nedėliomis (r šventadieniais 10—18

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 SU. ASHLAND AVĖ 
Tel. YARds 0994 

Rez.: Tel. PLAza 3200
VALANDOS:

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 Ir 7-9 v. v.
Nedėldleniais nuo 10 iki 12 dieną

I’h.mc; I*l{OM|»cct 1021

DR, C. E. FITZGERALD
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

2456 West 69th St.
Valandos:

1—4 ir 7—9 vai. vakare 
Nedėlioję pagal sutartj.

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISSIG,
Specialistas IŠ 

Rusijos
GYDO VTHA8 LIG AR VYRŲ IR MO1ER

IUi
PER 28 MFTT fl NEŽIŪRINT 

KAIP UŽ8ISENEJŪSIO8 Ir NKlftGYDOMOS JOS .YRA 
Spsetallškal gydo liga* pilvo, plaučių. Inkstų Ir puslėa. užnuodijlmą krao- 
Jo, odos. Ilgas, talsdas, reumotlsmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje. kosėjimą, gerklės skaudėjimą Ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus Išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis Jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugeli metų Ir Išgydė tūkstančius ligonių. Patari
mas dykai OFISO VALANDOS: Kaadle nuo 10 valandos ryto Iki 1 
valandai ir nuo I—t valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto Iki 1 vai. 

4800 UEST 2«th ST. kampas Keešer Avė. Tel. CRAaford 6679
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C H I C A GOJĘ

IŠ N. PRAS. P. š. PARAP., 
BRIGHTON PARA

, giau padarius pelno Akademi 
jai. Rap.

NAUJAS BIZNIERIUS

X Dr-gijų atstovai įsidėmė
kite. Penktadienį, rugp. 11 d., 
8 vai. vakaro, parapijos" mo
kyklos kambary įvyks Federa 
eijos skyriaus susirinkimas,

Didelis “Draugo” ir “Lai
vo” prietelius ir rėmėjas Pra- 
nas Smilgevičius, ilgus metui.kuriam<“ tos renkama atstu- 

__ . _______ vai į busimąjį Chicagoj Fede-į busimąjį Chicagoj 
racijos Kongresą. Kurios 
draugijos nėra įnešusios Fede 
racijai mokesčio ($1.00), pra-

4248 So. Artesian Avė., Bri'-f*0"108 tai P^yti Siame su- 
ghton park kolonijoje. . linkime. \ isų draugiją mo-

Linkime naujam biznieriui ^es^*ai reikės įteikti Centrui 
geriausios kloties.

dirbęs bučernėje pas pp. Pro- 
sevičius Marųuette parke, šio
mis dienomis atsidarė savo bi
znį — bučemę ir grosemę

Grįžo iš Rymo baigę moks
lus du jauni kunigai marijo
nai: kun. P. Biskis ir kun. 
A. Morkūnas.

Jaunieji kunigai laikys Pri
micijas — kitn. P. Biskis, M. 
I. C. savo tėviškėje Newarko 
parap. rugpiūčio 13 d. — kun. 
A. Morkūnas, M. I. C. Wor- 
cester, Mass., Šv. Kazimiero 
bažnyčioje rugpiūčio 20 d.

KUN. PROF. J. VAITKE
VIČIUS, M. I. C. APSI
GYVENS CHICAGOJE

-»AWAT ĮSVlfStl mrtttOAI
MARIJONAI TOJU BALSAI

RED. ATSAKAI

patikrintą žinių,

(Tąsa nuo 5 pusl.)»

vos, kad skolintus klišių iš 
Lietuvos laikraščių.

Kad spaustuvės menedže- 
rium išrinktų patyrusį asme
nį, turintį pažintį su biznie
riais ir profesijonalais ir kad 
būtų ne vien prie* spaustuvės, 
bet ir lauko pusėje, kad gau
tų naujų darbų ir laikytų at
darą spaustuvę antradienio ir 
ketvirtadienio vakarais iki 8 
\al., o šeštadieniais iki 6 vai. 
vak.

Kad visos kuopos ne vien

Ketvirtadienis, rugp. 10, 1933

KOLEGIJOS RĖM. CHICAGOS APSKR. 
PIKNIKAS

Sekmad., Rugp, 20 d„ 1933 m, 
Rūtos Darže, West Side

Skanūs Užkandžiai.—Gera Muzika.—Visiems Pasisvečiavimas

Počiulps, M. Miniat, A. Pk.-, UŽMUŠTAS LIETUVIS 
sevičius, J. Valantinas, J. Pa- 
dziuvelis, J. Atkočiūnas, K.
Stasiukaitis, 
V. Danta,

VI. Vitkauskas, j
K. Kasparūnas,

Vakar Elmhurste, III., au
tomobilio užmuštas Bronius

Rep ^ar P1***' Kongresą. Visos dr- Gavome
______ _____ ; jos prašomos atsiųsti savo at Rer^- kun. prof. J. \ ait- siųstų mokesčius, bet ir dali-

SvMariios mergaičių soda 8»‘.vuS. Draugijų neprikišu- ,kevi<’iu8’ M- 1 C - P**"’**’ paremtų vakarų pelnu Ce. 
licija laikė susirinki.,,,,' per «*»«« Federacijai valdybos Pamokslininkas, atvyks Ame- „Irų, nemažiau kaip po de- 

praJomos atsilankyti į šį susi- nkon lr aP81^"8 Chicago- Šimts dolerių nuo kiekvienoskur]' nauju nariu įr.tojo H. Ku- 
mskaitė.

Iš pranešimo iš mūsų išva
žiavimo į St. Charles, pasiro
dė, kad išvažiavimas pasise
kė. Dalyvavo visos narės. Bu
vo žaidimų, “bathing beauty 
contest”. Gražuolės titulą J»’-

rinkimą. Bus suteiktos visos 
informacijos. Valdyba.

SVEČIAS IŠ LIETUVOS

Šiomis dienomis Chicagoj 
vieši svečias iš Lietuvos Vv-

r-iėjo" Vilkaitė, biznierio Vilko ,‘uuto "mversiteto, Lietu- 
duktė. Jai teko dovana “tea |vi,l Studentų Tautininkų ‘Neo 

i-Lithuania’ korporacijos se-
išreikšta padėka dvasios va ’nioraK P- St Moekas- Svefias 

dui kun. S. Joneliui, kuris ,atv’'k° P*8®®™* Šimtmečio 
daug prisidėjo prie surengi-, PažanK08 Parodo8 ir 8usiPa-
mo šio išvažiavimo, taip pat|žinti 8,1 antroi° Pasauli° ~ 

„,u„; is t™ „f t „k. „5 !Amerikos gyvenimu. Svečias 
apsistojo Town of Lake kolo
nijoj pas seserį, įžymią biz-

ir Norkui iš Town of Lake už 
davimą troko ir patarnavimą. 

Nutarta suruošti Halloween

DOVANOS PRADĖJO 
PLAUKTI

je. Gerb. Profesorius greičiau- kuopos per 6 mėnesius, 
šia užims gerb. kun. V. Drau-j Kad -šis seimas išrinktų į 
gelio vietą, kuris apsigyveno valdybos narius asmenis, ku- 
Romoje. rie yra dabartiniu laiku akty

viausi ir turi ilgą ir plačią 
pažintį tarpe senesniųjų. Pir
mininku A. J. Mažeiką arba

------------ — j A. Z. Visminą, abu 41 kp
“Draugo” rudeniniam pik- .nariai; 1 vicepirm. Juozą Sa- 

nikui, kuris įvyks rugpiūčio , dauską iš Cleveland, Ohio, ar- 
27 d., Bergmano darže, River-,ba Petrą Padolską iš Detroit, 
side, III., dovanos jau pradėjo Mich.; 2 vicepirm. R Andre- 
plaųkti. Dovanų gauta iš: liūną, kuris priklauso nuo pat

Vyčių sutvėrimo, yra 36 kp.

vakar,. Į komisijų įėjo: H.» * & PaukS‘’’, 2'“5(A’e' I kurie yra buv,. Iždininku A.
Honore St. , laikrodininko P. F. Metnkio,' , . , . . ,Petrulis, 4 kp. narys ir Apsk.Kletz, A.Karanauskaitė, R

Norkaitė. ...
Sodalicijos beach party bus t^0 redakcijoj

rugp. 13 d. popiet.
Kita dvasinė sodalicijos iš- {

kilmė bus šį mėnesį bažnyčic, charlea States
je. Visi tėvai kviečiami atsi- ■ Attorney s„ šeima ir Mary 
lankyti ir pamatyti, kaip so-Bložia> Dr 0. į B|oijo žm0. 
dalicijos narės, prisiekusios iSvyko j Bhinelander. Wis.,

Vakar svečias lankėsi “Drau

ATOSTOGAUJA

Marijai tarnauti, gaus meda 
bus.

Po iškilmių bus naujų narių

keletai savaičių pažuvauti. 
Adv. C. P. Kai žadėjo daug 
žuvies parvesti, nes, sako, ten

pagerbimui banketas. Į ban- yra daUg ir didelių -r
keto komisiją įėjo R Kletz, jU08e daug žuvies 0 p Ma. 
M. Dukowicz, P. Gudenaitė. ry Bložig sakė kawdien lo§ gol. 

Sodalicijos baseball ir ten-'^

Ponia M. Glass Banister, se
suo senatorio C. Glass, prezi 
uento Roosevelto paskirta J 
A. V. Iždo sekretorio asisten
te. Tai pirmoji moteris paskir- 
ta'tokiai vietai.

J. Kiškunas, St. Šambaras 
Kartanas, G. Benošius.

West Side: Al. šturmas, K. ivyks 
Marozas, J. Dobrovolskis, M 
Kaminskas, J. Atraškevičius,

i Januška, 31 m. amž., iš Mel- 
rose Parko. Liko moteris su 
dviem vaikučiais. Laidotuvės

PAIEŠKAU

. j . savo brolio Juliaus Gasko. 1924 m.Neffas, Ant. Kaminskienė, K. Jfo buvo Ocean. Maryland. bet nuo 
’ . 1925 m. nesu girdėjus nuo jo. Ju-

I. Žurkauskas, R. Girčius, V!. I,lau- parašyk laiškų. duok man. tavo 
seselei, žinot kur esi. O Jei kas ki
tas žino kur jis yra, meldžiu duot 
man žinoti, už kų busiu begalo dė-

STOJA Į TALKĄ RENGIME 
“DRAUGO” RUDENINIO 

PIKNIKKO

Tarulis.
North Side: Vincas Nausė

da, Pov. Moses, Marųuettc 
Wet Wasli Laundrv, 6551-53 
So. Kedzie Avė.

18 Kolonija: Ant. Cukur, P. 
Balčiūnas, S. Skudas, J. Pan-

Bridgeporte: J. Buurikas, S. kauskis, Povilas Šaltimieras.
Daugiela, A. Kalėda. | —------------- ,

Brighton Park’e. K. Maro- PLATINKITE “DRAUGI” 
zas, P. Giedraitis, J. Zepaltas,* — ...............

kinga. Rąžyki?: Mrs. Mlld>-ed Ketar- 
kus, 255 Frank Avė., Racf.ie, Wls.

Visos anglių kompanijos pakėlė an
glių kai'nas, taip aukfttal, kad žmo
nėms sunku bejplrkti, o lietuvių 
CRANE COAL KOMPANIJA vietoj 
pakėlimo kainų dar nupigino. Kam 
reikia anglių, telefonuokit tuojaus, 
gausit daug pigiau negu kur kitur — 
Telefonas

REPL'BLIC 8403 

N. Abaravičius, M. Vertelka, 
St. Staliauskas, P. Milašius, 
A. Baeiūnas, Ig. Paurazas, K. 
Karnauskas, K. Vertelka, J. 
Oksas, V. Gotautas, J. Rič-

VIEŠA PADĖKA

Aš, Pranas Plančiūnas, reiš
kiu širdingą viešą padėką Dr. 
P. Zalatoriui, 1821 So. HalstedBngbton Park biznierių

, -rv, - T t-x • n,,-, organizatorius ir vienas pir-J. Juškos ir L. Litvino, 2417' . . _ ,
W 43 St mųjų 4 *P- nanų. Raštininku

W 1 V • • • I palikti A. Manstavičių, kuris T
Melrose Park biznierių P. iri ^flsirod(> tinkarniausias« iš visu. zaunas, J- Mondžijevskis, J. .eijos padarymą Šv. Kryžiaus 

' ligoninėje. Patariu visiems be

kus, V. Paukštis, J. Baltutis. į gt., už gerą gydymą nuo vė- 
Marąuette Park’e: J. Pu-jžio ligos ir sėkmingos opera-

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS 

2 E. 103rd PI. prie State St.
Tel. Pl'IiI.man 5850 

Ketvergo vakarais nuo 7 iki’ 9 
4000 S. W<xxl St. LAFnyette 6393

152 Broadway.
Dr. G. Bložio, 2291 W. Cer-

mak Rd.
Vienas biznierius aukojo 

maišą bulvių.

ižd., arba S. Šimulis, ir gi 4
kp. narys. Iždo globėjais K.
Žaromskį, K. Savicką arba L
Gritį; visi chicagieciai. Į “Vy

« v- T,.* • ,, , . ities” redaktorius kviesti Tg.Dr. C. E. Fitzgęrąld aukojo Sakalą_ arbft Br abn
pinigais. Imvę “Vyties” redaktoriais. T

IjflikrouininkflrS R. Andro-
liūnas, 2650 W. 63 St., aukojo [. 
auksinį žiedą.

LENKTYNES

Tiuvę
spaustuvės vedėjus Zig. Vyš
niauską (Red Cherry).

Visi jie ne vien turi susinė
simą su senais Vyčiais, bet dar 
su biznieriais ir profesijona- 

tikietų M8 »* yra patyrę ir visi dirb-“Draugo” pikniko
platinime eina didelis brūzdė- dami iš vien, padarytų ir įkvė- 
jima8. Labai smarkiai varosi Pb?» su visa lietuvių pagalba. 

Reporteris linki linksmai a- Meirose Parke A> švilpauskie dvasią, kurios šiandie trūk-

KNYGOS
Parašė

Kun. Dr. K. Matulaitis, M.I.C.

Dorybės $1.00 Į
Kristaus Patarimų Ke

liais $1.00
Sielos Takai Tobulybėn 1.00 
Misijonieriaus Užra

šai (Brolių Marijonų 
Vertimas) $1.25

Perkant visas kartu $4.0u 
ftias knygas galite gauti 

“Draugo” Knygyne,
2334 S. Oakley Avė.

tuviams iš visos Chicagos a- 
pylinkės kreiptis su visokio
mis ligomis pas Dr. Zalatorių, 
jei norit atgaut savo sveika- . Ą n VOK AT A g
tą. Df. Zalatorius deda did- 105 W. Monroe St.. prie Clark 
žiausias pastangas išgydyti 
savo pacientus.

JOHN B. BORDEN

Telefonas STAte 7660 
Vnisndo" 9 rvte Iki 6’ ooplet
2201 W. Ctermak Road

PR. PLANČIŪNAS, 
1967 Cteaalport Avė.

RADO BRANGŲ ŽIEDĄ
Žiedas rastas rudenj 1931 m. Ra

dėjas buvo žied6 kokj laikų namiV“ 
pametęs, dabar atrado Ir praAo pa
garsinti. Rastas tarp Wabansla Avė. 
ir Wood St., Chicago, III, AtsiSauklte 
j “Draugo" ofisų dėl tolimesnių in
formacijų.

Panedėlio. Seredos fr Pėtnyčios 
vakarais * Iki 9 

Telefonas CANal 6122
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Utaralnko, Ketvergo Ir Subatos 
Vakarai- 7 iki 9 

Telefonas REPiUntc 9600

tostogauti ir laimingai grįšti
Reporteris

LAIŠKAS AMERIKOS LIE 
TUVIŲ DAKTARŲ 

DRAUGIJAI

nė, M. Vaičiūnienė. Tačiau Ša s^a
kėnas nemano joms pasiduoti 
Sako, jei reiks, tai ir grynais

Dėl dvasios vado pirmiau
siai sužinoti, ar pral. Krušas

A Pot of K. S, JAKUBAITIS

OKSAS EIPRESS
Kraustau Rakandus. Planus Ir pri
statau Anglis už. pigiausias kainas. 
Palaukit LAFayette 8080

J. 0K8AS 
2649 West 43rd St.

Paint f SPEGIALĖS KAINOS,
Atsiminkite, kad visų tavo- 
rų kainos kyla. Todėl pir
kit tuoj—sutaupysite pinigų

•J 9.95

Ru gera kvsrha gali stabOklų pada
rytu Oali nuAviMti savo namua. vi
sk* panaujinti, perdirbtu prat«*tl 
nudevtjlm*. Bet turi boti tam tik
ra kvarba. Kvarba, kuri Ilsiau te
eina. apeeusoe. erailal atrodys Il
gam dėvėjimui. Mes tltokl* kvarb* 
parduodame.

T.lpulrl Velvet dėl sienų Ir lubų. 
Mneter Varnieti dėl grindų, rakan
dų Ir medinių pagražinimų.

Fleglro dėl balto "enamej" at- 
valr.devlmo. *n—40 Tyra kvarba dėl 
darbo lž lauko.

3240 S. Halsied SU

fm
apsimokėsiu, kad tik laimėčiau‘.Padėtų prie perorganizavi- 
pirmąją dovaną už itikietų ,n10’ apsiimtu būti dvasios va- 
platinimą. tvirtą katalikiš-

J. Čepulienė iš ,Town of k<b lietuvišką organizaciją — , 
Tfoiinac. /i Lake yra išvykusi į Shenan-'kietuvoR Vyčius, panašius j

rloah, j Moterų Sąjungos sei- l^nightR of Columbus ar į Ho 
ir žada pasidarbuoti Name Society.

Draugui”. , Jeigu pral. neapsiimtų, tai
Veikimas jai visur sekasi, kviesti kun. A. Skripką, janni- 
Vincas Stancikas, “Drau- 'nio prietelį, arba kun. A. Bri

go” vajaus kontesto “genero- Šką, ar Garbės narį kun. Vai-1 
las,” tariasi su West Pull- čūnąL į
mano, Roselando, Bridgepor- |' Gerai visi pagalvokite apie 
to bižnieriais. Jis sako, kad šiuos asmenis ir jei mąnote, 
Chicagos biznieriai dabar turi kad tinkami, duokit jiems pro 
geros progos rudeniui besiar- jgoR pabandyti šį sumanymą: 
tinant išgarsinti savo bizinius. perRtatykite kandidatais. Jei

Prieš rudeninį “Draugo”iiie.nariab vėl įstos į Vy- 
pikniką bus išleistas padidin- ^us Pra(Jėdami darbą, 
tas, gražus “Draugo” nnme- Be to, turėtų neužmiršti A- 
ris ir jis bus paskleistas po ntano Lapinsko, kuris išlaikė 
visą plačiąją Cbicagą ir a- organizaciją per sunkius me 
pylinkes. Rap. tos, vadinamą depresiją ir pa

'dėkojimui pakelti jį į Garbės 
narius ir palinkėti jam pasise 
kimo pasiekti tikslą.

Dėdė Šnipas

Lietuvos Gydytojų Sąjunga 
Kaunas, 1933 m., liepos 22

Amerikos Lietuvių Daktarų

nis žaidimai būna kas antra
dienio ir ketvirtadienio vaka
rais, parapijos darže. Koresp.

SMARKIAI RENGIASI

WEST SIDE. — Parapijos 
darže, rugpiūčio 13 d., rengia
mas s magus piknikėlis 6v. Ka 
zimiero Seserų Akademijos 
rėmėjų 10 skyriaus. Pirm. M.
Dobrovolskicnė su rengėjomis ' Draugijai, 
turi daug gražių piknikėliui j Chicago, Illinois
planų. Rėmėjos jau daug ti- Gerbiamieji Kolegos, 
kietų išplatino, daug įžymių Iš gilios širdies dėkojame 
svečių užkvietė. Amerikos Lietuvių Daktarų

Parap. “Rūtos” daržas da- Draugijai už nuoširdžius svei- 
bar žymiai pagerintas. Jreng- lrinimus, kuriuos Tamstos tei
ta apie 10 vietų, kur galima ketės mūsų Sąjungai atsiųsti 
visokių pramogų turėti. Rėmė- pet “Lithuanica” VII. 15. 
jos 'tariasi visus buvusius pik- 1933 istorišku Lietuvai keliu 
nikus pralenkti, kad tik dau- New York—Kaunas.

I Ta pačia proga pareiškiame, 
kad mes drauge su visa Lie
tuva ir Amerikos lietuviais ne 
išpasakytai liūdime dėl tragi
ško narsių transatlantinių la
kūnų kap. Stepono Dariaus ir 
Stasio Girėno žuvimo. Lai šių 
mūsų didvyrių didžio žygio ir 
karžygiškos mirties atmintis 
mus dar glaudžiau riša.

. Dr. Pr. Gudavičius,
Pirmininkas

j Dr. V. Vaičiūnas,
| Sekretorius
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PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
TE1HHOCMU PAMATUOTAS R17. N18

2608 W.ST 47th STR. Tel. LAPayette 1083

0RIENTAL 
RIIO8 (karpetal) 
PARLOR 8E- 8
TAI po ............
VALGOMŲ KAM
BARIŲ SETAI $ 
po ..........................

CENTRAL DISTRIGT 
FURNITURE CO.

J. T. Juozaitis Ir OI to Wen«1t, sa

3621-23-25 S. Halste 
Street ♦

CHRYSLER IR PLYMOUTH

Pirma pirkimo naujo arba var
toto Automobilio širdingai kvie
čiame pamatyti Vėliausios Mados 
Chrysler ir Plymouth Automobi
lius, kurie turi modpmiškiauaiua 
ištobulinimus ir iki kolei kainos 
labai nužemintai kaip tai CHRY- 
8LERIS $795 P- O. B., o PLY
MOUTH tiktai $445 P. O. B. Tai
gi nepraleiskite geros progoa pa- 
matykit naujus CHRYSLER ir 
PLYMOUTH automobilius pas 
Teisingiausia Automobilių Įstaiga
BALZEKAS MOTOR SALES 

4038 Archer Avė.
Trl. I.AFayrtlc 2082

8TA1TLEY P. BALZEKAS, Sav.

TEISMAS LIEPĖ 
PARDUOTI

TURIME TUOJAUS 
PIGIAI PARDUOT

2 ankstu medin) namų bu naulu 
2 karų mediniu garadžlu arti 46th 
i- Marshfleld Avė, Kaina tiktai 
$197(. Eengvos sąlygos. Geriausia 
proga isigv* puikių nuosavybe pi
giai. Atelki'te ) ofisų ftiandten.

PETRZILEK BROS. & 00., 
Ine.,

1647 W. 47th Street

Skaitykite ir platinkite 
dienraštį “Draugę” ii 
remiate visus tuos pro
fesionalus ir biznierius 
kurie garsinasi jame.

6ARSINKINTFS
“DRAUGE”

Į jį ----- e ---------------

MOKAME CASH UŽ LIETUVOS BONUS
IR

Išmokame Liepos 1, 1933 
nuošimčio kuponus

UNIVERSAL M0RTGA6E & INVESTMENT CO.
3320 S. HALSTED STREET 

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