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Laivyno sekret. Swanson išvyko Kubon
BOKSININKAS 1ACK SHARKEY
ATVYKO CHICAGON

ATSTOVAS DAV!S LONDONE
TARIAS’ SU SIMONU

Chicagon atvyko buvęs pasaulinis bokso sunkaus svorio
eempijonas Jack
Sburkev
(Š irkius—Žukauskas).
Rugsėjo 15
Cominskey
sporto parke jis humšČiuosis
su King Levinskv.

ORGANIZUOTI ANGLIJOS
DARBININKAI NORI

NRA

Kariuomene saugoja uragano
sštėkius plotus
SEKR. SYVANSON IŠVYKO
KUBON

Geležinkelio stoty tarp kitų
buv. čempijoną sutiko ir svci
kįno Lietuvos konsulas p. Kai
,
\ d n iš.

Sharkev atvyko su žmona ir
dviem “treniriuotojais.’’

Nepapraston sesijon šauks
lllinoiso legislaturą

DAVIS TURI PASITARI
MUS LONDONE

YVASHINGTON, rūgs. 7.—
Prez. Rooseveltas pasiuntė Ku
bos salon karo laivyno sekre
toriu S\vansoną, kurs vakar
išvyko laivu Indianapolis.

LONDONAS, rūgs. 7. —
lllinoiso valstybės gubema- šelpimą ir svaigiųjų gėrimų
Prez. Roosevelto specialus ar
torius Horneris pranešė, kad kontrolę,
stovas Europai N. H. Davis
Gubernatorius
pareiškė,
Tai savanorių miškų darbininkų (conscryation corps men) būrys Kalifornijoj. Šiuo at gal ateinantį mėnesį jis su
atvyko
Londonan ir ilgiau
vaizdu vyriausybė nori visuomenę įtikinti, kadį tie jauni vyrai šauniai išlaikomi, puikiai val šauks legislaturą nepapraston kad kaip tik valstybės komisi
kaip vieną valandą tarėsi su
gydinami, kiekvienas jų, sakoma, įgijęs daugiau raumeningumo ir svorio.
ja baigs savo darbą sv. gėrimų
sesijon.
Sek r. Swanson pranešė, l;ad Anglijos užsieniu reikalų sek -----------------------------------------------------------------------------------kontrolės reikale
ateinančio
PAGALIAU PAKLIUVO
MIRUSIO VYSKUPO
jis vyks stačiai j Havaną ir retorium Simonu nusiginkla
Sesijai teks spręsti du svar mėnesio pradžioje, tuoj legisla
neturi .jokiu nepaprastą įsa vimo klausimu.
DUNN LAIDOTUVES
biuosius klausimus: bedarbiu t ura bus sušaukta.
Spaliu
mėnesį
Ženevoje
su

Garsus
Chicagos
žydų
mesi-j
kymą.
Į ninku ir žuvų pirklių rakieteteisią fakultetui — 438,925 li
NEYV YORK, rūgs. 6. —
Iš Baltųjų Rūmų sužinota, sirinks nusiginklavimo komi
GR|ŽO, KAD GAUTI
sija
ir
nusiginklavimo
reika

tai, matematikos-gamtos fakul
Vakar čia iškilmingai ir su dikad J. Y. įsikišimas į salos
• ris Maxie Eisen kurs per ilBAUSMĘ
las
bus
priekyn
stumiamas.
j
dele
pagarba
palaidotas
mi

tetui — 779,660 litų, medicinos
vidaus reikalus yra negeisti
I gus metus sėkmingai prieš po
Į fakultetui — 882,938 litai, aręs šios arkivyskupijos vysku
nas.
Jolietan savanoriai iš Kali-' beiją kovojo, pagaliau pakliu- KIEK VALSTYBE LĖŠŲ SKI
ANGLIJOS DARBININKAI pas pagelbininkas J. J. Dunn.
kių klinikai — 151,7G0 litų, au
fornijos grįžo ir policijai pasi-iyo. Už valkiojimąsi teisėjas RIA TIKYBOS IR KULTŪREIKALAUJA
NRA
sų, nosies ir gerklės klinikai—
NAUJOJI KUBOS
_______
j Panialdos įvyko Šv. Patriko davė negras \#rdu AdmiraUjį^eu nubaudė jįJIuuėneamsL
ROS
REIKALAMS
92.881 Irtff^'tPtni^įhT^faknrtė_
.-VYRIAUSYBL
—. . *BMKIHTtnr, Anglija.'deSigas šv. Mi
________
AValker, 35 m. amž.,
kuris kalėti.
j tui — 570,297 litai. Praeitais
rt
Ant,ui~a <>orkini-,V„ nni i Šias laikė Jo Emin. kardino- prieš du metus su kitu savo
Seniau daug kartų jis buvo 1 Kunigi) seminarijoms išlai- metais Yvtauto D. universiteHAYANA, rūgs. 6. — Nau- (h “ Au«llJ')S darbininkų um•
,
iii suvažiavime
Dalyvavo
iš savo lėšų, šie-' . ,
...
joji Kubos vvriausvhė via rasuvažiavime iškeltas
įsKenas veika
reika- las Hayes.
•
'
. 6. arki- sėbru Joliete nužudė du meksi areštuotas, bet visados išsisuk kvti valstybė
't.
. tui buvo paskirta 5,056,44o lt.
t- lavimas, kad Anglijai būtų pri A.'skupai, -6 vyskupai ir dau- kiečius ir pabėgo.
met paskyrusi 39u,388 litus ir
davo.
dikalų revoliucininkų .junta
gybė
monsignorų.
Procesijoje
tikybinėms organizacijoms ir FORDAS DIDINA ATLY
Walker sakosi, kad jis nega
penkių asmenų, kurių priešaky pažintas NRA .J. Valstybių pa
iš
vyskupo
namų
į
katedrą
da

VENGRŲ
SANKALBA
kulto .reikalams — 1,728,210
Įėjo niekur ramybės
rasti ir
stovi Carbo, vieno žurnalo re vvzdžiu ir vykdomas.
GINIMĄ
lyvavo daug vienuolių kunigų
SLOVAKIJOJ
litų,
arba
iš
viso
kunigų
semi

nusprendė pasiduoti.
daktorius 39, m. aini.
— jėzuitų, pranciškonų, karme
narijoms ių kulto reikalams- - Į
BOIKOTUOJA
PARLA

DETROIT, Mich., rūgs. 6.
Carbo aiškina, kad jo vado
litų.
domininkonų
ir
pasionis-Į
PRAHA,
rūgs.
G.
—
Ry

2,124.598
litus.
Ulai,l,w
likybi-1_
Fi)rdo automobiliy fnbr]ku0
MENTĄ
130 KLERKŲ ATŠAU
vaujamoji vyriausybė
nėra
tų.
šium su žydų filosofo prof. T. nn, organizacijų kulto reikadirbn a|jk,
darbinin.
KIAMA
komunis-tiška, nei socialistiška,
Lessing nužudymu Čekoslova lama paakinėtos šiaip: Kymo k„
ATĖNAI, rūgs. 7. — Grai-1 Mirusio palaikai nulydėti į
akai,,iaū9 apie 10>(w)
tik šiaip sau ra likališka
kijos
policija
susekė
Slovakijoj
|
katalikams
—
1,4^)2,280
rp
..
....
. , kijos ministeriu kabinetas atsi Ne\vburgh, N. Y., kur Šv. Dolitų, darbininką padidintas dienos
Iš Cooko apskrities
turtų
loliau jis pareiškia,
kad
. .
.
• • , ,
,
vengrų
fašistų
sankalbą
prieš
žydams
—
116,510
litų,
.
.
. .
sakė svarstyti įvykusi birž. G niininko kapuose palaidoti,
.
.
__
e\ang< atiVgįnį|„as jki 4 doi. 80c. Ligįkainotojo ofiso
atšaukiama T, ,
perversmas padarytas, kad su ,
......
.
Prahos
vyriausybę.
Yengrai
Ūkams
reformatams
—
33,760 -• į , „
,
, , ,
d. pasikėsinimą prieš buvusį
130 klerkų, kurie buvo iš be .
.
.
. .... . ,
’
šiol buvo mokama 4 dol.
trukdžius grįžusio iš ištrėmi
I premjerą Yenizelosą. Tad Ve- KARIUOMENE NUKENTE- darbių •šelpimo fondo apmoka kursto slovakus sukilti ir savo litų, evangelikams liutemms—i
mo buvusio prezidento Meno-'
kraštą atgal Yengrijon į.įung- 164,000 litą, stačiatikiams
Pranešta, kad darbininkai
I nizeloso šalininkai parlamento
JUSIUOSE PLOTUOSE
mi.
cal veikimą, kurs dirbo už konti.
90 litų, sentikiams — 62,960 1., <,irbs tik 5 dienas Per savaitę
atstovai išėjo iš parlamento ir •
------------trrevoliuciją.
karaimams — 300 litų ir mua- /r
valandas per dieną.,
nutarė jį—parlamentą, boiloo-Į KDINBVRG, Tex., rūgs. 7.
UŽ TIKIETŲ VOGIMĄ
Be to, laikinasis preziden
AUKŠTIEJI
BOLŠEVIKAI
medanis — 2,400 litų. Be to, iš j AP>e automobilių kodo patu-oti.
— Nukentėjusius nuo uragano
tas de (’espedes ne|«itik: > radi-i
nepaprastųjų švietimo minis- , Grasymą b ordas tyli.
ŽUVO
(viesulo) plotus saugoja Tex
Į “grand,jury” pateko 5
kalams. Jis nekvietė vyriausyteriįos išlaidų kulto reikalams i-------------------asmenys, areštuoti už pasaulibč:i radikalų, lwt jų priešus. GLAUDESNI SANTYKIAI as valstybės kariuomenė.
MASKY A, rūgs. 6.
Pietų —maldos namams šelpti yra VERMONTO VALSTYBE
Apytikrėmis žiniomis, nuo n^8 parodos 3,8 M) tikietą ver
Junta
paskelbė, knd ji su-i PARYŽIUS, rūgs. 7. —Kallink nuo Podolsko nukrito ir Į paski,.ta 40,6oo litų. Nė
kiek
PASISAKĖ ŠLAPIA
šauks ko-nstitucijai keisti su- baina, kad vykstančios dery- uragano Texas žuvo daugiau tės 1,900 dol. pavogimą. 100 ti
sudužo lėktuvas. Žuvo 8 asme nemažiau šiems reikalams bu
važiavimą. Be to, kariuomenę bos, kurių tikslas yra padary kaip 100 asmenų. Apie 1,500 su kietų suspėjo vagys parduoti,
nys, kurių tarpe penki aukštie vo paskirta ir praeitais
MONTPELIER, Vt., rūgs.
me
ti T. Sąjungos glaudesnius sau žeistų. Medžiaginių nuostolių ° 280 atrado policija. Kiti tiperorganizuos.
ji bolševikų aviacijos viršinin tais. būtent, kunigų seminari Vermonto valstybės gyventobus apie 10,000,000 dol.
! kietai dar nesurasti.
tykius su J. A’alstybėmis.
kai.
pasi
joms ir kulto reikalams 2,1807, jai vakar referendumu
KATASTROFA ANT
952 litai ir maldos namams šel sakė prieš 18-ąjį priedą. Ši vai
ATSTATYMAS, ARBA RE- dentą Hooverį, kurs bedarbių
NiEW YORKO GUBER
GELEŽINKELIO
IŠEIVYSTE SUMAŽĖJO
stvbė yra 26-oji, pasisakiusi
pti 25,000 litų.
Į VOLIUCIJA, SAKO KUN. likimu nesirūpino.
_______
NATORIUS
už 18 priedo atšaukimą.
Būdamas Milwaukee mieste
B INO II A.M TON, N. Y., mgCOX
0TTAWA, Ont., Kanada, VYTAUTO D. UNIVERSI
kun. Cox pareiškė: “Jei pra
Rytoj Chicagos
pasauli
sėjo (5. — Arti šio miesto pie-1
-----------rūgs. 7. — Paskelbta, knd šie TETUI PASKIRTA 4,768,ANGLIJOS KABINETO
no traukinys sudaužė Erie ge-Į MITAYAl KEE, Mis., rug- monės atstatymas nepasiseks, nėj parodoj bus sveikinamas
met žymiai sumažėjusi J. Vals
410 LITŲ
POSĖDIS
ležinkelin ekspresinį traukinį Be,jo 6. — Amini čia įvyko už- •tada mes sulauksime tikrosios New Yorko valstybės guberna
tyhjų
piliečių išeivvstė (emig
nr. 8, važiavusį iš Cbicago į dienių karų veteranų suvažia- revoliucijos. Šiandien mes gy torius H. II. Lehman.
racija) į Kanadą.
Vytauto Didžiojo universite
LONDONAS, rūgs. 6. —
Ne\v Yorką. Katastrofa įvyko vimas. Dalvvavp ir kun. J. R. vename bekrauję revoliuciją,
tui pagal paskelbtą valstybės Anglijos ministeriu kabinetas
Chicagos parodon atvyksta
išilgai Kusųuehanna (upės. 14 Cox, šv, Patriko, Pittsburghe, bet kraujas gatvėse liesis, jei
AUSTRAI
PATRULIUOJA
biudžeto įstatymą šiemet yra turi posėdį. Svarsto skolų. Ira
asmenų žuvo ir daugiau kaip p^r. klebonas, garsus bedarbių NRA neturės pasisekimo. Lie garsus radijo tobulintojas mar
PASIENI
paskirta 4,7f»8,41O litų, Univer ko ir kitus užsienių klausimus.
vienas iš dviejų: kizas G. Marconi.
109 sužeista.
globėjas, kuris 1932
metais ka mums
-----------------j buvo kandidatu į krašto pre Rooseveltas, arba
revoliuciVIEfNA, rūgs. 6. — Vokieti- siteto administracijai išlaiky------------------9
f
Cbicago.j suimti pinigų dir- jos pasienį patruliuoti Austri- ti paskirta 64L936 litai, biblio- PLATINKITE “DRALGĄ”
zidentus su brslnrbių progra- .ia.
PUOLA PASKUTINES
teologijos--------------------------------------Kun. Cox pažymėjo,
kad bėjai, R. Adams, 38 m. amž., ir jos vyriausybė pasiuntė 7 lėk- teka i — 118,095,
: ma.
TVIRTUMAS
—filosof,įo8 fakultetui — 400,
ORO STOVIS
tuvus.
1!932 metais kun. Cox su duonos reikalaujančių eilės vi Lila Adeox, 25 m. amž.
310 litų, evangelikū-teologijos
---------RA B A T, Moroko, rūgs. 6.— 25,000 bedarbių atlankė YVash sam krašte mažėja ir gyveni
PARYŽIUS, rūgs. 6. — Va- fakultetui - 90,950 litų. burna CTTICAGO IR APYLTNKftS
Ties 66 gat. ir Ashland avė.
Prancūzų kariuomenės vadovy ingtoną. Tada jis atsisakė nuo mo sąlygos gerėja Jis yra nuo
bė praneša, kad jos kariuome kandidatūros prezidento Roo manės, kad krašto vyriausybė nusmukęs taxicab tekinys už karų Prancūzijoj apie 13,000 nitarinių mokslų fakultetui —;— Šiandien iš dalies debesuonė puola paskutines morokie- sevelto naudai ir aštriais žo turėtų savo žinion paimti vi mušė ant šaligatvio stovėjusį prancūzų kareivių dalyvauja 569,067 litai, tautosakos rinki- ta ir vėsiau. Vakar temperamanievruose.
' mo komisijai — 32,491
litas, tūra buvo aukščiau 94 1.
W. Witboft, 60 m. amž.
džiais peikė tuometinį prezi sus bankus.
čių Sukilėlių tvirtumas.
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DIENOS KLAUSIMAI
NAUJA TVARKA

J. Valstybių krašte įgyvendinama nauja
ekonominė tvarka, kuri yra pereitų kelerių
ekonominio krizio metų paseka. Šios naujos
tvarkos vykdymas yra nepaprastai sunkus.
Daug kas nenori skirtis su senąją ekonomine
tvarka, su išsikeriojusiu individualizmu, kurs
čia per ilgiausius metus nebuvo liečiamas.
Individualizmas pramonėje čia taip buvo įsi
galėjęs, kad šiandien yra daug vargo jį {tik
rinti, kad tolesniai jau jis negali kiek tin
kama laisvai veikti. O šis individualizmas pa
staraisiais keliomis dešimtimis metų buvo
tiek šaltas ir tiek nuožmus. Jo nežmonišku
mo pėdsakiai visur užtinkami ir matomi. Ko
ne visi šio krašto pramoninkai yra dideli lobininkai. Jie individualizmo kevalu apsigau
bę per ilgus metus krovė sau didelius tur
tus. Darbo žmogus sunkiai dirbo, galima sa
kyt, tik už pramitimų ir pastogę. Dažnai ir
to netekdavo, kada pramoninkai neturėdavo
kur praleisti įgytų didelių pinigų.

!

Šiandien vykdant krašte naujų ekono
mine tvarkų nė nestebėtina, jei žymi dalis
tų lobininkų priešinasi kodams, jei daugelis
prekybininkų nenori pildyti paduotų jiems
N RA sųlygų.
Kaip *tai sunku ..fa bet kuriam krašte
įsigalėjusį diktatorių, arba autokratų, paša
linti. Ne lengviau yra įsigalėjusį individua
lizmų panaikinti. Ne nuostabu, jei tok-s For
das nenori nieko bendra turėti su automo
bilių pramonės kodu. Pasirašyti kodų, reiš
kia išsižadėti žymiosios savo individualizmo
dalies. O tas nėra garbinga taip lengvai pa
siduoti. Štai, Kubos diktatorius Machado
ligi paskutiniųjų kovojo su savo priešais. Jis
rezignavo tik tada, kada aiškiai pamatė, kad
priešus nugalėti nėra galimybės. Jis paspru
ko iš salos, o vis gi nepripažino, kad tuo
būdu atsistatydina.
Nepaisant tų ir kitų didelių sunkenybių,
šio krašto vyriausybė įgyvendina krašte nau
jų ekonominę Laikų, kuri ir darbininkui ža
da užtikrinti geresnę būtį. Naujos tvarkos*
priešai savo keliu palaipsniui susipras, gal

AMERIKOS LIET. R,K. FEDERACIJOS
23 KONGRESO PROTOKOLAS
A. L. R. K. FEDERACIJOS SEKRETO
RIAŲ3 RAPORTAS XXIII
KONGRESUI

(Tęsinys)
Mūsų Jataigų Rėmimas

Kaip kitais metais, taip ir šiemet Fe
deracijos sekretorijutus keliais ‘atvejais
ragino spaudoje ir progai pasitaikius lai
škais remti mūsų religines, kultūrines ir
tautines įstaigas Amerikoje, ypatingai —Lietuvių Kolegijų, šv. Kazimiero ir šv.
Pranciškaus seserų vienuolijas. Tai ii pat
ragino remti Lietuvos Katalikų Universi
tetų.
Katalikiškos Akcijos Savaitė

Šiais im tais darėme mėginimų mūsų
kolonijose organizuoti Katalikų Akcijos
ir spaudos savaitę. Centro valdybai pri
tarus. parošimi ir išsiuntinėjau visiems
gerb. lietuviams klebonams Amerikoje

juose atgims altinio meilė, o tada bus lai
mingesnis gyvenimas. Tik reikalinga, kad vi
si žmonės prisijungtų prie naujos ekonomi
nės tvarkos vykdymo.

Ketvirtadienis, rugsėjo 7, 1933

SVEIKATOS SKYRIUS

Z

Šį skyrių tvarko ir prižiūri
EKONOMIKOS KLAUSIMAI

Amerikos Lietuvių Daktarų Draugija

Apie ekonomikos klausimus spauda daug IkAllERAMENlO ĮTAKA yru suardęs normalį gyvenimo
GYVENIMUI
rimtų — tada jau yra parėjęs
rašo. Ypač. šiandien, kada šio krašto vyriau
deramus fiziologines ribas, jis
sybė ėmėsi gaivinti pramonę, šį vyriausybės1
Rašo Dr. J. Petriką,
yra persidirbęs.
Porsidirid
žygį dauguma gyventojų aukština ir nuošir
Brooįklyn, N. Y.
inąs gali būti fizinis ar proti
džiai remia. Mažuma reiškia nepasitenkini
(Žiūr.
“
Draugo
”
No.
206)
nis. Pastarasis yra pavojingo*
mo. Radikaliniaį gaivalai gi net pasirengę
A
e
r
viskas
is*
—
Smulkaus
uis,
negu pirmasis, nes jį sun
kovon prieš vyriausybę. Šie gaivalai nepa
tenkinti tuo, kad vyriausybė gali kraštui kūno ii menkos lizinės jėgos, kiau pašalinti. Persidirbinio
grųžinti gerovę. Negerovės laikais radikalai sveikata neepergeriausia. 1 Inu simptomai nėra vienodi, ku
turi daug balso, ypač nesusipratusių minių kai švelnūs ir retoki, akys riuos bjūtų galima matyti pas
tarpe. Jas gali sėkmingai kurstyti prieš vy- mėlsvo» i* pilkos. Raumenys kiekvienų individų. Vienas pa
J
riausybę ir prieš visų krašto tvarkų. Didžio-, lllenki, bet judesiai labui grei- jus persidirbimų raumenų sri
jo nedarbo metu štai ir Rusijos bolševikų 1^* Gda, šviesi, kai kurie išro- ty, kitas smagenų srity. Prik
Didžiausias medžių troptas, kokis kada nors buvo ga
benamas
Columbia upe į Pacifiko pakraščius. Apskaitytu,
agentui čia daug pasipelnė. Daug bedarbių |^° išblyškę.. \ ra dideli senti- lauso nuo darbo rūšies ir ligo
savo pusėn patiaukė. Tad radikalai gerovės nieutalistai ir geraširdžiai. nio temperamento. Vienas pa- kad šiuo troptu gabenama 6 milijonai pėdų medžio.
grįžime nieko daugiau nemato, kaip tik sau Dantys jų labai šviesūs, lyg pe jus netvarkų virškinimo orga Atostogas gaunantieji darbi yra išrutulotas), kuriu smage
didelį smūgį. Grįžus gerovei radikalai turės rlai, pailgi. Pasižymi dideliu nuose, kitas galvos skaudėji ninkai turėtų taip sutvarkyti nų kiekis nusveria visas kitas
nutraukti savo propagandų, o Stalino bernai proto veiklumu ir fiziniu pasi mų; vienas neteks apetito, ki- savo atostogų laikų, kad ta galvos anatomines dalis. Bet
turės nusikelti į tuos kraštus, kur dar bus aukojimu savo idėjom. Kūpės- tas pajus nervų suirimų ar sai poilsis atitiktų jų darbui: gi tokios galvos savininkai nedaug nedarbo ir vargo. Kitas svarbus daly tingi, pilni pasiryžimo ir ver- nemiegu, moralinę depresijų, fiziniam ar protiniam.
1 pasižymi tokiu geru protiniu
kas. Jei vyriausybei pasiseks nugalėti nedar ti pasitikėjimo. Šiam tipui pri- etc. Negerovė apsireiškia vieI balansu, kaip, kad pirmosios.
bu ir grųžinti geruosius laikus, tada įvairaus klauso didžiuma proto darbi- nų ar kitų organinių funkcijų
GALVOS PAVIDALAI
Į Pavyzdžiu nurodoma Julijų
plauko socialisti nis teks* neatkeliamas smū ninku, rašytojų, muzikų, akto suirimu, nežiūrint kokį konsti
Cezarį, kaip turėjusį tokių gal
Mūsų galvos pavidalai labai vų.
gis. Tuo būdu jie bus sutriuškinti, ir ateity rių, kompozitorių ir šiaip me tucinį tipų ligonis atstovauja,
negaus jau progos darbininkams vadovauti nininkų. Šio tipo smageninis kokio jisaij temperamento. Tik artimai susiję su mūsų tempe
Trečia rūšis, Jai apskrita
aparatas yra labiau išsirutulo- tai gydytojas gali surasti per ramentu. Pamatinių galvos pa
ir siūlyti savo supelijusias teorijas.
jęs, negu kurio kito.
sidirbinio žymes, ištyręs kiek- vidalų, žiūrint iš priekio, yra galva, su įvairiom modifikaci
Tiek apie radikalinius gaivalus. Tačiau
Kombinuoto temperamento (vienų individų atskirai, nes ši trys; keturkampis, trikampis joms. Pailgai apskriti galva,
tarp nepasitenkinančių vyriausybės žygiais
kur viršutinė jos dalis yra
yra ir gerų žmonių, patrijotų ir apšviestų. žmonėse — kombinuojasi ir Į liga gali apsireikšti visais pa Įir apskritus. Vienok šių trijų
1 platesnė (ovoid), autorius sa
Jie nepeikia .vyriausybės žygių, tik mėgina čia išvardintos fizinės bei psi- biologijoje žinomais simpto- 1 pavidalų modifikacijų priskaiko, yra ženklas protinio pa
kritikuoti. O kritika, ypač nuoširdi kritiko, cliinės ypatybės. Temperamen mais. Kartais, prieina net lie j tonia iki dvylikai. Pav.,keturjėgumo ir kartu žiauraus, nedažnai yra naudinga. Sveika ir gerosios va tai, remiantis “La Vie Inte- urastenijos, protinių -funkcijų ikampis (sųuare) gali būti įm
i
ingąs (receangular), arba pa gailestingo būdo. Be kitų pa
lios kritika gaii planus pagerinti, klaidas pa lectualle” išvadžiojamais, tai pakrikimo.
-vyzdžių, žymiausi esu du, bū
yra mūsų būsenų rūšys, ku
šalinti, N RA vykdymų patobulinti.
Darbas, atitinkųs dirbančio ties keturkampio linijos gali
tent; Anglijos karalienė Elz
rias sudaro susiderindamos įjo -temperamentų, nenuvar būti vienos trumpesnės, kitos bieta ir Nikalojus Leninas.
Štai kai kurie šių žmonių ir nurodo, kad
vairios mūsų organizmo funk
gins jį taip greitai. Pav., tas, ilgas (receangular), arba paŠio krašto ekonomikos kėlėjai ir aiškintojai
cijos. Fizinės būsenos nutiesia
pailgumo • Elzbieta buvusi pilno fizinio
dirba neatsižvelgdami į naudingas seniau ske
pas kurį vyrauja raumenų sis li būti įvairaus
‘išaugimo ir gana stipraus pro
paiųattų visam mūsų psichilbtas ekonomikos idėjas. Kai kurios tų idėjų
tema, galės apsieiti, kad ir ke (oval, ovoirl, etc.), Sulyg gal
to, bet tuo patim kartu ir la
.
, . .
”*|niam gyvenimui. Pasisekimas
letu naktų nedamieg-ojęs, kada vos pavidalo ir jo temperanien
vra blogos, nes perdėm persunktos socializmo '
. .
. visgi
• • yra naudingos
ji ar nepasisekimas
gvvemme nervingojo ti po atstovas grei ■to sprendžiama žmogaus bū bai-negailestinga, žiauri. Ji
teorijomis. Kai kurios
1
1
priklauso nuo to, kaip mūsų
das, jo mokslingumas, darbin išlaikiusi Mary Stuart 19 me
ir tų idėjų negalima ignoruoti.
tai pavargs nuo bile perdidelio
tų kalėjime nužudė jų. Politi
temperamentas reaguoja į mū
gumas, aspiracijos, etc.
Štai jie ir pareiškia, kad krašto vyriau sų pasirinktų (dažniausiai fizinio įtempimo.
nius savo priešus negailestin
Pailgo keturkampio pavida
Kiekviena valstybė turėtų įsybei gal ir pasiseks grųžinti gerovę, bet ji mums parinktų) darbų. Pav.:
gai kankinusi. Leninas irgi
negalės grųžinti tikrosios gerovės. Tai dėt tulžiškasis (muskuliiiis) tipas steigti savo ribose tokį moksli las (rectangular) skaitoma ge pirmasis proletarinės revoliu
to, kad tani darbui kliudo įsivyravus didelio labiau tinka fiziniam darbui, nį autoritetų, kuris paskirsty ;. l iausiu galvos pavidalu. A- cijos metais nesigailėjęs savo
jnuot prancūzų daktaro P. Dej politinių priešų (Sovietų Są
pelno sistema. Dėl šios sistemos darbininkams negU smageninės konstrukci- tų savo žmones tokiem dar
•sfosses,
tokia galva yra pavyz
bam,
kuriem
jie
geriausiai
tin

mokami alkio atlyginimai ir dar jie skati-,jog (nerviškasis) individas
jungoj), nerodęs jiems jokio
olys
humaniškumo,
mokslingu

ka.
Žinoma,
dar
reikia
kai

narni, kad daugiau visko pirktų. Kompani Pirmasis greičiau pails dirbda
susimylėjimo. Čia irgi intelek
mo,
atsidavimo
visuomenei
ir
nuoti
amžiaus
ir
lyties
skirtu

jos ir įvairios rūšies bendrovės pigiai apmo mas protinį darbų, o antrasis
1
tuale jėga surišama su žiauru
mus.
j
lygsvaros
protavimo
procesuo
ka darbininkus ir susikrauna tokius didelius fizinį.
mo instinktu.
Žinant darbo prigimtį ir čir se. Tokie žmonės, jeigu tiktai
pelnus, kad nežino, kų su pinigais daryti.
Tai tokie apmatiniai išva
bančiojo temperamentų, nesun gyvenimas jiems leido deraUžuot tų pelnų dalis paskirstyti darbinin- į
PERSIDIRBIMAS
ku būtų nustatyti ir poilsio i mai iškilti, yra dažniausiai di džiojimai šių dienų mokslinin
kams, kompanijų ir bendrovių vadovybės ski
Persidirbimas tai tam tikra rūšį. Fiziniai nusidirbusį žmo- deliais vadais pasirinktoj sri kų apie temperamento įtakų
ria sau milžinikas algas, įsitaiso brangius ir
susikaupimas ■' gų negi atgaivinsi dvasiniu po ty: moksle, pramonėje, armi žmogaus gy venimui. Jeigu jis
puošnius ofisus, dažnai be reikalo didina fa akumuliacija,
brikus. O darbininkai, už menkų atlyginimų daugelio nuovargių, kurie a-- Į ilsiu, kaip, kad protinių pajė- joj, etc. Geriausias pavyzdys (temperamentas) ir nėra jau
dirba ir skursta. Tos rūšies gerovė nėra ge tai buvo nepastebėti, ar ku- j gų pertempimo nepataisysi fi- to esųs Imkteriologas Paste- dominuojančia jėga šioj srity,
tai vis liek jisai turi neapsa
rov< Tai tik iš tuščio į kiaurų pilstymas, j r'ų nebuvo paisyta. Kada jau Į žinių darbu. Proto darbinin- uris.
Trikampis pavyzdys esųs komai didesnės įtakos. Mūsų
likroji gerovė tik tada gali būti, kada dar- normalis poilsis negali kom- kams reikalinga kokia nors
bininkai galėtų nors kiek naudotis savo sun pensuoti nuovargi ir gruzinu dvasinė distrukcija, kuri at daugiausiai tai intelektualiu ti fizionomija labai dažnai yra
darbingumų, ka<ja jau žmogus naujintų jiems protinę jėgų. po ,(jGgu .tiktai jo intelektas mūsų sielos veidrodžiu.
kaus darbo pelnu.
s

specialius laiškus, prušant organizuoti Fe
deracijos skyrius, paraginti draugijas prijų dėtis, surengti Katalikų Akcijos ir
spaudos savaitę su prakalbomis, paskai
tomis ir 1.1. Taip pat atsjiausdinta ir iš
siuntinėta per apskričius, skyrius, gerb.
klebonus ir kitais būdais keli tūkstančiai
laiškų specialiai draugijoms, kuriuose tru
mpai nurodyta Federacijos tikslai ir pra
šymas dėtis prie mūsų centro ir drauge
veikti katalikiškos ir tautiškos akcijos
dirvoje.
Šio darbo pasekmės buvo gražios. Vi
si Federacijos apskričiai suorganizavo to
kių savaitę, dauguma skyrių irgi neatsili
ko ir gana daug draugijų prisirašė prie
Federacijos. Iš to darbo nemažai pelnė ir
mūsų katalikiškoji spauda. Katalikų Ak
cijos savaitės kolonijose buvo orgąnizuojamos gavėnios metu.
Šių metų praktika parodė, kad toks
darbas visai apsimoka ir dėl to jį kas
ruet reiktų vykinti.

jaunimu, organizuoti lietuvius mokslei
vius ir studentus į vienų bendrų organi
zacijų, išleisti jai organų — žurnalų.
Nutarimas buvo vykdomas į gyveni
mų ir jis davė gražių rezultatų.
Centro \ aldybos posėdyje, kuris įvy
ko tuoj JK) Federacijos kongreso Pittsburglie, gerb. kun. dr. Jonui Navickui,
M. 1. C. buvo pavesta rūpintis mokslei
vių ir studentų organizavimo reikalais. Jo
rūpesčiu ušaukta moksleivių studentų
seimas, kuriame suorganizuota Lietuvių
Katalikų Organizacija ir išleistas mėne
sinis žurnalas “Studentų Žodis”. Ši jau
nimo organizucija jau turi rfpie dvidešimts
kuopų.
Ekskursija į Romą

Gana daug rūpesčio sekretorijatas Įdėjo į suorganizavimų šiais Šventaisiais
Melais maldininkų kelionės į Romų. Ga
vus centro valdybos pritarimų, paskelbta,
kad tokia kelionė yra organizuojama ba
landžio mėnesyje. Tačiau dėl tuo laiku
įvykusios Jungtinių Valstybių šventės iv
Jaunimo Reikalai
Praėjusių metų kongresas priėmė re dėl kai kurių kitų priežasčių, teatsirado
zoliucijų, kurioj nutarta rūpintis lietuvių lik keletas keleivių ir kelionė neįvyko.

.
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Netrukus susidarė geresnė proga or
ganizuoti maldininkų kelionė. Tų daęįių
apsiėmė kun. dr. Jonus Navickas, M. I.
C., MarianaĮiolio kolegijos direktorius.
Sudarius ekskursijos projektų, prie jos
tuoj prisidėjo gerb. kun. V. Kulikauskus,
M. 1. C., gerb. kun. V. Draugelis, M. I.
C. ir net J. E. Vyskupas Petras Būčys,
M. I. C. Ekskursija susidarė iš dvylikos
žmonių. Ji išvyko birželio 14 d. Tuo būdu
ir Amerikos lietuviai katalikai gražiai bu
vo atstovaujami Romoje šiais svarbiais
Jubiliejiniais Metais.

IV skyriaus, 10 pusi. 7 paragrafų re
komenduoju taip pakeisti:
“Apskrities Dvasios Vadų skiria vie
tinis vyskupas”..
i »
Publikacijos Reikalai

Pernai nutarėm įsteigti prie centro
informacijų biurų. Toks biuras buvo įstei
gtas. Jo vedėju centro valdyba išrinko
kun. Jonų Balkūnų. Biuras pradžioje gra
žiai veikė informuodamas pasaulio kata
likų spauda apie Amerikos lietuvių kata
likų veikimų per N. C. W. C. Tačiau biu
ras nesusilaukė pašalinės kooperacijos ir
Pataisa Konstitucijoje
dėl to lėčiau pradėjo veikti.
Jo Eminencija Kardinolas DoughcrSekretorijatas Amerikos lietuvių lai
ty pastebėjo, kad konstitucijos skyriaus kraščiuose įvedė “Lietuvių Katalikų Vie
pastaba apie Centro Dvasios Vado rinki nybės” skyrių, kuriame beveik kas savai
mų, nurodant, kad tai prieštarauja Kano tę informavo visuomenę įvairiais Federa
niškų teisių 69IS kanonui. Tokia pat pa cijos reikalais ir kėlė katalikiškos akci
staba padalyta ir apie apskričių Dvasios jos svarbų. Katalikų laikraščių redakto
Vadus.
riams tariu ačiū, kad tam reikalui nesi
Dėl to pastaba dėl Centro Dvasios gailėjo užleisti gana daug vietos.
Vado 13 pusl.’siulau taip pakeisti.
‘‘Federacijos Dvasios Vadų skiria tos
vyskupijos vyskupas, kurios ribose įvyks
(Bus daugiau)
ta kongresas”.

I
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Pas kun. Kazėnų šių savai-jiaa vakaras — koncertas su ,tė, O. Lukoševičiūtė ir R. Sma-( Iš svečių kunigų sekantieji
ę
lę viešėjo kun. Vasiliauskas iš'kalbomis. Girdėjau, yra pa-J liukiūtė. Iš Hartford, Conn.: i dalyvavo atlaidų baigos iškilDonorą, Pa., ir kun. Sadaus kviesti gerb. klebonai su pa-JO. ir E. Kedytės. Iš Philadel- mėse: Kazėnas iš Pittsburgb,
Rugpiūčio 24 d. nugirdau kas iš Butler, Pa. Jiedu grį rupijomis ir draugijomis. Ka- phia: M. Jeskelevičiūtė, O. ču Pa., J. Vaišnoras iš Esplen,
vienos šv. Kazimiero parapi žo iš 40 vai. atlaidų iš Home- da tas įvyks, neteko sužinoti, rlionvtė, P. Liepaitė, S. Strel- Pa., Vasiliauskas iš Donorą,
KUN. MAGNUS KAZĖNAS, redaktorius
jietės tokį pasikalbėjimą su stead, Pa.
2128 Larkins IVav, Pittsburgh, Pa.
Rep.
J. B. T. čiūnaitė. Iš Grand Rapids, Mi- Pa., Abromaitis iš Braddock,
Teleplione llEmlock 1490
M r. Hughes, aldermanu (pa
(h.: E. Bagdonaitė, P. Grigą- Pa., Pikutis iš Brightwood,
KOSTANTAS J. VAIŠNORAS, generalis agentas
vyzdingu kataliku). PasisveiŠv.
Kazimiero
parapijos
pi
liūnaitė, K. Druskytė ir A Pa., Sadauskas iš Butler, Pa.,
2013 Carson Street, S. S. Pittsburgh, Pa.
(kinę, tarp kitko, moterėlė sa kniką per Labor Dav lietusSaheleskaitė. Iš DuBois, Pa.: Jurgutis iš Bridgeville, Pa.,
Teleplione Hemlock 2204
kė: ‘‘šiemet mūsų kleboną” visai sugadino. Rengėjai sako,!
R. Dauberytė ir A. Plantaitė Steigiuonas iš Youngstown, O(kun.
Kazėnas
turi
“
too
much
kad
tasai
piknikas
įvyks
sekĮ
naujas dalykas. Juk žmogus Į
Rugsėjo 10, 11 ir 12 d. sa- Iš Rochester, N. Y.: M. Urbo- hio, Tėvas Alfonsas, P. ()., J.
vaeation
”
.
M
r.
Hughes
kiau

i valgo tokiu vaisių, turinčių!
madienį, rugsėjo 17 d. Kad vo bažnytėlėje švęsime 40 vai. naitė, D. Senkevičiūtė, M. Bu- Skripkus ir vietinis klebonas
'tuos pačius chemiškus elemen- sia: “KaiP tai’ <to° much’? tik vėl lietus nesugadintų.
atlaidus. Mes žinome, kad trimąitė, E. Melinytė ir G. Ri- kun. S. Čepananis. Ten Buvęs
'»
•
• I
•
dus, kuriuos ėda ir gyvuliai. Lgi aną savaitę buvo išvažia-j
------------brangiausi kvepalai išgaruoju, mkifltė. Iš Kenosha, IVis.: P.
ANATOMINIS PALY
Žmogus geria tų patį vande-j'^ i IhiBois žuvaut, o dabar
Sekmadienyje, rugsėjo 10 d. palikus atdarų indų. Panašiai šliakvtė ir O. Pociūtė. Iš Ma
GINIMAS
,nį. kaip ir kiti gyvuliai. Žmo- ne^ vksai savaitei išvyko į Chi- gv Kazimiero mokykloje įvy-, li su mumis atsitinka. Tobu- banoy City, Pa.: O. Sadžiūtė
susirinkimus rencėiu
gus kvėpuoja tų patį orų kaip|v“gų
*W .♦ M r. Hughes
IIUK,,es sako:
sano: ‘Kly
i\iy .beta
,ksta susirinkimas
rengėjų momn liausios asmenybės, blogų ap- ir P. Supranavičiūtė. Iš WaRAULAS: — Jonai, Dr. Au ir beždžionė. Žmogus jaučia
Anų dienų užskridau pas
nu)b‘rele, kiek man žino- f, ni0 bazaro. Kviečiami atsi- linkybių veikiamos, iš lėto at- terbury, Conn.: P. Girdžiaustas man išdėstė, kad ne Die
karštį ar šalti kaip ir kiti gy ma, kun. Kazėnas dar niekad , lankyti visi darbuotojai į tų šala, praranda savo dvasios kaitė ir E. Dovidaitytė. Iš Lo vienų mano pažįstamų šeimų,
vas sutvėrė žmogų, bet žmo
vuliai. Tat, kodėl žmogaus kū atostogų neturėjo. Ir dabar į! susirinkimų.
skaistumų. Kaip kalvis geležį well, Mass., C. Grigaitytė. IŠ kurioje radau keletu vyrų ir
gus atsirado iš beždžionės, nes
Cbicago
išvažiavo
ne
atosto

Rūtos klubo susirinkimas jJminktina ugnyje ir, įkaitinęs, Terrvville, Conn., S/Diliony- moterų. Mums besišnekučiuo
nas negali turėti panašumo su
beždžionės kaulai yra' panašūs
1 > • 1
•
. •
• *•
w
—— _
kitų gyvulių kūnu? Ta pačia goms, bet svarbiais Katalikiš vyks pirmadienį, rugsėjo 11 palenkia kur nori, taip ir tė. Iš Carnagie, Pa., M. Sa jant, vienas pradėjo pasakot
žmogaus kaulams. Ir muskulai
Veikimo, Lietuvių R. K. ’/*“
.
apie “stebuklus”, tvirtinda
prasme galima būtų žmogų ly kojo
„ .
..
. .
, , d., vakare, kaip paprastai.* mums laikas nuo laiko reikia vickaitė. Iš Amsterdam, N. Y.,
ir raumenys yra visiškai pana
mas, kad jis tikrai savo aklginti su kiaule, ar arkliu. Bet, federacijos reikalais, daly- j
Rep. įkaitinti savo užšalusias šir S. Pilėskvtė. Iš Brockton,
šūs; gyslos, kraujas, širdis i? ar tu norėtum būti arkliu, ar vauti Federacijos Kongrese, !
____
dis Dievo meilės ugnimi, kad Mass., A. Žemeikaitė. Iš StJmis matė‘ AS-3iems aiškinau,
smegenys turi panašumo, žino kiaule!
reikalus perstatyti ir pa- ;
kuvo J,r0 stebuklai,
vakare šven- pastūmė prisiversti Aukščiau Clair, Pa., E. Pnišiūtė. Iš Cle-|ka^
gaus. Todėl, žmogus paėjo iš
o
ne
dangaus.
Todėl aš ir pa
sitarti su kitais katalikais vei-i
. J ..
. .
siojo valių pildyti — Jo įsa veland, O., B. Saulaitė. Iš EsJei lyginti žmogų prie bes- >iais 11a,„avimas tokiam ko 'tfm
"l‘"WSI" penkta'
beždžionės.
kymus užlaikyti.
plen, Pa., O. Kairifltė, M. As siryžau Pittsburgh’o Žinių
'*
—
i•i i
i
11*1
*
idjenį.
Žinome,
kad
šiais
Šven

JONAS: — Kaulai, artu ga 1 džionės dėl to, kad kai kurie r.grese, tai ne atostogos; tai
trauskaitė. Iš Sbenandoab, Pa. skaitytojams papasakoti kele
taisiais
Metais
mes
turime
ta

Patogiausias
tam
laikas
—
Įjos
kaulai
yra
panašūs
žmo'R mastyti kaip žmogus?
didelis ir sunkus visuomenės
O. Kelmolytė. Iš Vandergrift, tu tokių stebuklų, kurie pa
RAULAS: - Aiškus daly- •s<aus kaulams’ tat taip pat ga- darbas, kuriam reikia daug c- pti šventesniais. Bet ar visi 40. vai. atlaidai. Per tas die
sirodo ore.
dalyvavom pamaldose? Nežiū nas Išganytojas, išstatytas vhį Pa., A. Vainiūtė. Iš Braddock.
ima
žmogų
lyginti
prie
tifl^o
ner
gįj
os
j
r
pasišventimo.
Jam
kas.
Pa., E. Gailvtė. Iš Castle Slia
Prieš daugiau kai šimtas me
JONAS: — Todėl, sulig ta- 01’1’0 liūto, nes tų žvėrių ii !}abai pravartu poilsis, bet ne rint, kur akis mesim, kur mi šai adoracijai, rodo ypatingą
ntis kreipsim, kų protas sva gailestingumų nuodėmės suža nnon, Pa.: R, Collins, D. Sur tų, prancūzai kariavo su egito aiškinimo, kuriais jūs re.! žmogaus viduriai yra panašūs.
turi laiko; jis visados užimtas
jos, bet širdyje turime jausti, lotai sielai. Bet jokia dvasi vinski, M. Scliaad ir M. Sclio- ptėnais. Prancūzų kariuomenei
miatės antrarankių gamtinin- Bet, ar gi tu. Raidai, esi tig jūsų pačių reikalais, jums ta
prisėjo keliauti per dykynes,
kad šiais Šventaisiais Metais ška pažanga neįmanoma be pline.
rnaudamas. Visa nelaimė, kad
kii teorijomis, atsakyk man, ras bei liūtas? •
ir niekas
turime būti šventesniais. Tai, Išpažinties, šv. Komunijos ir
I kur dideli smiltynai
*
nesuprantate,
kodėl ^beždžionė negalėjo pa
darbštų .
RAITAS:
Žinoma, ne.
Sparčiai
rengiamos
prie
Šv.
Į
neauga,
nėra
nei
vandens
ir
jei dar nenukreipei savo min-i maldos. Dangus atleidžia jr
eiti iš žmogaus? Kaip tokių
Raulai,
atsikunigų
jūs
turite.
Kad
suprasJONAS:
ties nuo žemiškų dalykų, da-jsavo palaimų siunčia tiktai at- JUhanciškaus Rėmėjų seimo, ku labai karšta. I idudieny ku
tavo gamtininkų teorija neturi mink, kad žmogus turi protą Į tumėt, tai taip nekalbėtumėt, i bflr pradėk Sulaukęs pirmojo'
ris įvyks spalių 1 dienų. Pla-!ieiviai buvo labai ištroškę gejokių faktų, nei įrodymų, taip ir išmintį; žmogus'gali galvo- kad kun. Kazėnui “too much I . .
J
‘„orio gailojančiam žmogui. Todėl, čiau apie tai bus paskelbta iti; daugelis nuo troškulio
mėnesio penktadienio nepa- susilaukę atlaidų, darykime
ir aš, neturėdamas jokių l^k-Įti, protauti. Kur beždžionių vacation”.
[niiršk atsilankyti į pamaldas savo sąžinės atskaitų, eikime ateinančių savaitę. S. M. G. krisdavo ant žemės ir mirda
tų nei įrodymų, bet prisispy-j protas, išmint is? Kiek progre- Sugėdinta moterėlė, akis nu- bent Valandėlę paaukoti ap
vo.
išpažinties ir pasistiprinkime
ręs klausiu tavęs, ar bezdžio- (so beždžionės padarė per tūk- (leidus> nuduiino savais keiįais. mąstymui Kristaus kančios.
Rūgs.
3
d.,
Šv.
Petro
ir
Po

Kartų giedrių dienų karei
Angeliškąją duona. Pasinau
nė negalėjo paeiti iš žmogaus? staneius metų? Kiek jos pa-j
tikrųjų gaila, kad mes
vilo
bažnyčioj
buvo
40
vai.
at

viai už kalno pamatė didelį
dokime. Gal kitos tokios pro
RAULAS: — Jonai, šito aš rasė knygų? Kiek beždžionių j nernokame savųjų uolių dar- Jei darbo dienomis neturi
laidų
baiga.
Atlaidai
prasidė
ežerų tyro vandens. Ant jo
gos nebeturėsime. Nedaug iš
negaliu suprasti. Paaiškink'.yra gydytojų? Kiek arklių y- bininkų užjausti bei pagerbti te nieko veikti, užeikite į Šv.
minties pas tų, kuris atideda jo penktadienį, rūgs. 1 d., o krantų žaliavo krūmai, šali
man.
iro advokatų arba teisėjų? Jei bent svetimtaučių akyse; mo- Kazimiero bažnyčių ir čia pra- darbų ryt dienai, galėdama” baigės sekmadienį, rūgs. 3 d. mais matėsi keletas namų.
JONAS.
Raulai, teorija Jie gyvuliai nepadarė jokio į- kame tik apkaltinti,
.x
. .Apanieki- leiskite keletu minutų. Bažny- atlikti jį šiandieną.
Žmonių priėjo pilna bažny — Ežeras! ežeras! sušuko
p 1 i 1 • • J
_ 1 I
•*i**vi*
be faktų bei jrodymų yra be (progreso, nei jokių išradimų,, nti ir nekartų'net neteisingai čia būna atdarvta iki 6 vai.
čia. Altoriai skendo gyvose kareiviai ir pasileido bėgti.
jokios vertės, lygiai kaip ak-į tai kur yra tavo evoliucija? apšmeižti.
(vakaro. Išganytojas sako: “Ei
Pas mus yra paprotys sykį i gėlėse. Tai vis seserų Pran- Bet kas: jie bėgo artyn, o eže
lum žmogui neturi vertės ga- (Net patys evoliucijonistai šiuo
Kad mūsų klebonas neturi kitę prie manęs visi, kurie va- į metus valyti bažnyčios vidų i ciškiečių pasidarbavimas. Jos ras nuo jų tolyn. Pavakare
l mtos grožybės bei brangiau klausimu taip kalba, pav.,
(Tęsinys 4 pusi.)
klebonijos, kad gyvena lauže, rgstate ir esate apsunkinti, ir'nuo viršaus iki apačios. Kle- Į visuomet kuo gražiausiai pa
sių dažų paveikslai. Kaip vė prof. lTuvley, vienas žymiau tai to nematome, bet kad jis aš jus atgaivinsiu”,
Marytė tonas užsako bažnyčioje ir puošia Dangaus ir žemės Kajas per dienų smarkiai pūs šių evoliucijonistų, kuris ne porai dienų išvažiavo mūsu, į
-------------paskirtą dienų sueina parapi- i alinus Sostų,
damas, švilpdamas, vakarui a- nori nei minėti Galingos Esy katalikų, reikalais, tuojau ru-l MOKYKLOS ŽINUTĖS
jos moterys, mergaitės, vyrai
MiSporus laikc, kun B. Va.
tėjus nutyla, nurimsta ir nie bės — Dievo, “Kiekvienas go gojame ir dar svetimtaučiams Į
ir varkai su viedrais, šepečiais, siliauskas i5
Pfl Sv
Ar myli Mariją? Ar nori ako nepalieka, jokios naudos rilos (didžiosios beždžionės) skundžiamės, kad “too much Rugsėjo 1 dienų įvyko vai
skudurais, palisiais ir 1.1. jllozapo parapijos klebonas, pie Ją pasiskaityti gražią
nepadaro, taip yra ir su ant kaulas turi kenkus, kuriais vaeation”. Mes savo didvy- kilčių registravimas Šv. Kaz<
ir prasideda milžiniškas dar- Paž™ėtina8 kun. Vasiliausko skaitymų? — Jei myli ir no
rarankių gamtininkų teorijo kiekvienas gamtininkas leng rilis tuomet tik pamatome, kai miero mokyklon. Kaip malo-|bas. Tokis “bouse cleaning”
švelnus bal- ri apie Ją daug — daug gra
mis, kurie rėkia, šaukia, bet vai gali atskirti tolygius žmo jų netenkame. Štai, mūsų did-'nu buvo matvti tėvelius ve- įvyko praeiti, savaitę. Į talka ' labai
pas Pamoksll> sak5 klln. v žių dalykų išgirsti, tai būti
• I
neturi nei pagrindo, nei fak gaus kaulus. Yra labai didelė vyriai lakūnai Darius ir Girė-^lant savo vaikučius mokvk- buvo subėgę šios parapijom Sa,lauskaa iS „ul|Prj Pa , v0.
nai pasiskaityk ką tik išėju
tų.
sprnga tarpe šimpanzės bež nas žuvo nepasiekę savo tiks-,lon. Džiaugsmas mums, kad
o> lr PėreP’T011^* A. Zvirb- kp.parapįjos vikaras. Tai sią iš spaudos knygą, vardu
RAULAS: ,— Ar gi tarp džionės ir žmogaus; čia tai ir lo. Dabar mes juos į padan-Jęai kurie susiprato ir perkė- lienė, M. Šarkienė, M. Kelmin- •
.
,kartų
. mums tenka
, , “SVEIKA MARIJA!”
.
jau antrų
žmogaus ir beždžionės nėra vra sunku surasti tai, kas už ges keliame. Bet kuomet jie lė savo vaikučius iš viešųjų
s lene, U. Juškevb ienė, A. Ku,nu-ls,^ bažnyčioj išgirsti jo gra Iš kun. A. Stolz'o raštų lie
jokio anatominio panašumo? pildytų šia spragų’. O užginey-1 lietuvių visuomenės prašė į- mokyklų į savųjų lietuvišką
causkienė, V. Sabaliauskienė, lžų> ja„(linantį pamoks,,. Kun tuviškai parašė Kun. Antanas
JONAS: — Filozofiškai kal ti to negalima. Tr jei kuris dri- taisyti atsakantį lėktuvą, tai katalikiškų. Dieve duok, kad
Jakštienė, A. Miekūnaitė, i,Sadauskas dar tik antras me- Petrauskas, M. I; C.
bant, nėra jokio panašumo. Tą stų priešintis, tai būtų vertas daugelis iš mūs ausis užsikim- ir visi kiti tėvai susiprastų M. Sabaliauskaitė, J. VaSilidu ,taR k • knnign hp,
vU
Knyga turi 200 puslapių
klausimų vėliau tau išaiškin didelio papeikimo; būtu ab šo, kad neišgirsti jų prašymo, ir bent šiais Šventaisiais Meskmtė, E. Kaspu, iutė, S. iva- t(as j* geriausių pamokslinin- rašto, 8 didelius ant gražios
usiu. Bet kad tarp žmogaus ir surdas — kvailybė”. (“The Tada .mes jų nesupratome, tais atsiųstų savo vaikučius į
spučiutė, O. Kazlauskiutė, M. ĮklJ pittsburgh ?o apylinkėj .Jau popieros Švč. Marijos ir Jė• »»l»,4A M.
ir i.*
. — i_ix • z*\
beždžionės kūnų yra anatomi- Place of man in Nature” n. jiems nepadėjome. Kokia iš to savo
katalikiškų mokyklą. Kinkiūtė,
Kinkiūtė,
O. v*
Pa- i ne vienoj lietuvių parapijoj saus paveikslus.
nis panašumas, tai visiškai neJ9).
Kun. J. V. S jienis nauda? Tuščias apgai-,Nieko nėra svarbesnio kaip ckevičifltė, J. Masaičiūtė, T.
žmonės gėrėjosi jo gražiais pa
Knygos kaina, imant po vielestavimas, kuomet jų jau ne- (išauklėti vaikus doroje ir ti-, Grubliauskaa, K. Zataveckas. mokslais.
ną, 35 centai.
tek ome. Gražiausi.” jiems būt kėjime, kad vėliau gyvenime J. Mažietis ir V. Jakštas.
buvęs paminklas, jei jie būtų,tėvai galėtų savo vaikučiais
turėję atsakantį lėktuvą ir pa-Į džiaugtis, o ne raudoti, kaip
siekę Kaimų. Tas pats yra ir, kai kuriems atsitinka. Tikisu daugeliu mūsų veikėjų, ku- niės, kad ir kiti, kurie dar ne
Prabėgo atostogų laikas. Vi Pavasario Balsai, Maironio, 120 pusi........................... $0.75
rių mes šiandien nesupranta-,užregistravo vaikų, atves juos
Vainikai, Naujesniosios Poezijos Antologija, paruošė
sos seserys kurios buvo sugrį
me
ir
jų
darbų
neįkainuoja-1
mokyklon.
Maloniai
priimsiK. Binkis, 230 pusi................................................. $1.00
A
me. Laukiame, kad jiems mi me.
Žemaičio Duktė žusio.” į Pittsburgb’ą išvyko Cit, Paklausykit!, Rinktinos poetų eilės, surinko L.
į parapijas. Akademikės taip
Gira, 190 pusi...................... . .................................... $0.50
rus paminklus statytume ir
Rudens
Aidai, Adomo Jakšto, 100 pusi...........................$0.60
pat
jau
pradėjo
grįžti,
nes
mi
tada tik jų darbuotę įvertin
SVEČIAVOSI
gsėįo 12 dieną prasideda mo- Kristijono Duonelaičio Raštai, sutaisė J. šlapelis, 88
tume.
Kanapių Motiejus
pusl........................................ ....................................... $0.45
Iš Clevelando p. Babarskie- kslo metas.
Padangėse, J. Sakalo ir Basaičio, 128 pusi................... $0.30
Šv. Kazimiero parapijos se nė ir p. Kunčienė svečiavos Šiais metais sekančios mer Brėkšta, Poema, M. Vaitkaus, 38 pusi.......................... $0.30
f
serų Pranciškiečių gyvenime pas savo gimines ir pažįsta gaitės žada atvykti iš Pitts Tėvynės Keliais, Liūdo Giros, 64 pusi....................... $0.25
■
pastebėjau labai gražų apsi mus South Side’ėje, Homeste- burgb’o: M. Volterytė, O. Ja- Meilė, M. Gustaičio, 24 pusi............................................. $0.15
reiškimą, kad jos turi savo ad’e, Castle Sbanon’e ir, gal, sadavičifitė, J. Leonavičiūtė, Aureolė, Oratorija, M. Gustaičio, 24 pusi.......................$0.10
kapelioną kun. Koperą, kurs dar kitur. Ta proga, gal, ap P. Rutkauskaitė ir R. Slan- Tėvynės Ašaros, M. Gustaičio, 24 pusi........................... $0.10
GALIME GAUTI “DRAUGO” KNYGYNE
rūpinasi jų dvasiniais reika lankė Pranciškiečių vienuoly čiahskaitė. Tš Elizabeth, N. J.:
Ateikite patys, arba pasiųskite pinigus laišku.
lais. Čia, turbūt, bene bus tik ną, Šv. Kazimiero kapus ir A. Peckiūtė ir A. Stučkifitė.
mūsų klebono nuopelnas. Kun. kitas žymesnes vietas. Mat, Iš Homestead, Pa.: B. PackeKopera kai kada joms pasa automobiliu atvažiavus viską vičifltė ir G. Blaževičifltė. Iš
T
Detroit, iMich. (West Side):
ko gražių pamokslėlių ir t.t. (galima pamatyti.
2334 South Oakley Avcnue.,
'
S.! X Dariaus ir Girėno pami- O. Platukaitė, A. Bendorytė,
Fiorello II. La Guardia, kandidatas į New York’o ma Wl^r
A.
Jurgelaitė,
M.
Ivanauskai-------—
irtkk)
statymo
fondui
rengiaCHICAGO, ILLINOIS
jorus, su žmona daro planus kampanijai.
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Pittshsgkū lietarig Žinios

syti tų piknikų, nes ir tamsta
ten buvai.
St. Miras

tėvelių kentėjo. Viena buvo
paguoda, kad tikėjimas bujo
jo. Mūsų tėveliai nepasidavė
STAMBI LIKTI VII;
ir, kiek galėdami mokino sa
PRAMONE
vo valkelius lietuvių kalbos.
Kiek jie vargo už lietuvybe,
Daugiau nei 10
metų kai
Praneiškietėms ir Kazimierie- tai tik Aukščiausias teguli
du vietos piliečiai: Arlauskas
J tems.
'jiems atlygint.
ir Zakaras bendrai įsteigė moj Lietuvių Dienos komisijų su
..
.
'darė: pirm. LeSkuuskas iš Mn!
*»flxų brangūs tč-1 tėnškŲ drabužių siuvyklų. I ž-

RYTU PENNSYLVANUOS ŽINIOS

KAS NAUJA SV. ANTANO PARAP., CICERO

nesuprantų, tad nieko'negaliu
sakyti, liet pačius darlslavius
Aliriui, Youngstown, O. (laigerai
pažįstu. Pav.,
prieš
la. kad Tamstos atsakymo iri
YOUNGSTOWN, OHIO
kiek laiko staiga susirgo dar
Žvirblio pabarimo negalime
bininkas L. Aidintas. (lydyto
sunaudoti, nes per ilgas ir ne-1
(Tąsa iš 3 puslapio)
jas rado nukalu pasiduoti ope
turime tiek vietos. Ar nebūtu
______
racijai, kuri, visi žino, brangiai
ežeras visai išnyko, lai limo geriau, kad judu abu susitailiugp. 27 .1. Komitetas Uc. hanoy City. aekr. Lenkauskai. ."*“1 <« umms Dievo duotų aakymu, priima mm pavienių atseina. Darbininkas baimėj.
rcgėjinias, oro atspindi*:, ką kintumėte iv nesibartumėt, o tuviu Dienos Sehuvkill Co. tu- tč iš Mt. Carinei, iždininkas Imtų, kalbų, mokėjo l»iangių- M kiautus ių. I>tu by. atli. ka g< | ĄtsįgUj|į į apskrities ligonine
keliauninkai vadina miražu. ,ušytumėt žindęs. Abu moka- rėjo'susirinkimų. Padarius a- lmpinskas iš Mabunoy City/11- >".vlėO ir nesigailėjo pasi-, rai ir nebrangiai. Siuvykla •*•! ,J(.n„ri. ,,.na8 Ar|auskas,
Daug
pripusakoja
pa- ♦<>;
tp gražiai
našiu žmonės
regėjimu
Dažniausiai
A „• rašyti
- • ir • abiejų
~;iraš• Pyskaitą pasirodė, kad
‘di jos palaikymui, mato-,
l>m <> Kh los mum , 14 St. Į jalls.jainas ta^ nuveža jį $Vkad pelno'i^do
pelno 'iždo globėjai:
globėjai: kun.
kun. V.
V. Matu-?'A
M
*■
.1 h
*
v
tai znionui mėgiami — visi jų
v
. luitia
Js St. ruii*
in v;
</w«Lrin
kaip gausiai musu.Dangis- iv 49 avė., tai kadaise buvusi K
.
. .
Visas* pel
pelVisoe
juos mato arabai, kurie dyky-l‘godžiai laukia. Tik ncsibarki.!1>a<lttr‘Vta. $7,4’lb\ Vl8a
‘ laitis iš St
CClair ir Visockio“M fe™
. _ .
.
I Kryžmus ligoninėn ir viską
b kasis Tėvas juos guodžia, nes ' duknio svytaiim, gerai žinoma :apal„ka AWinta8 pa8v(.iks,a
nas paskirtas pusiau seserinis nė iš Minersville.
Tas pats
nese gyvena.
. i Dievo
Apvaizda
atsiuntė praeity O kiek ten yra latve
-vilpaiuhl
lietuviško
smagumo.
Šiandien
mums tikrų lietuvį, vadų gerb
Kartų šiaurės jūroje plauk?!
mas. Suprantama, skolų atsily
kun. Jusevičių, kuris, kur tik viskas užmiršta.
garlaivis. Vidudienį ant dan i
gina.
'galėdamas, skiepijo lietuvių Arlauskas su Zakaru — eiier
gaus pasirodė laivas. Ant jo;
Ar svetimtautis darbdavys
Į dvasių. Tik per jo sunkų dar- gingi, tikri lietuviai, nepaisė
buvo matyt ir žmonių, Lai-j
ibų ir rūpestį mes susilaukė- depresijos, vis kopė aukštyn būtų tai padaręs? Visiems nė
vas plaukė oru. Jūrininkai,! Rugsėjo 1, 2 ir 3 dd. pa”
—- •——
line lietuvaičių mokytojų.
pamatę tų stebuklų, labai per-'mus buvo 40 valandų atlai-i
ir dabar priėjo prie to, kad se ra paslaptis, lietuviai ne lep
šės ir jei ne tas žalingas mūsų
Įima, įtaisius mokyklų pagal,
sigando; pasišaukė kapitoną, dai. Per visas tris dienas žmo1
. ..
,
...
Daug uorėm matvti ka mes noji vieta pasirodė per ankš tarpe pavydas, šiandien turė
šių laikų reikalavimus. Lietu.
.
*
kuris jiems išaiškino, kad tai nės skaitlingai dalyvavo vi-j
susirado
|
• i i
••
• matome ir girdėti ka mes gi- ta., nejiaranki. Tat
tumėm daug stambių pramo'viai
čia
nepasiduoda;
jie
nori
.
.
.
šešėlis* kito laivo, ktiris nese- sose pamaldose ir veik visi ė-j
rdinie, bet m* visiems teko to naujų, erdvią vietų adresu 1SŠV.
KAZIMIERO
SESERY3
greta stovėti su kitomis veik-,
_ 20-33 \Y. 1(iSt., ant trečių lu- ^inkų, “politikierių, mokslo vy
niai pro juos nuplaukė.
j jo prie šv. Komunijos. Sekma-į
ji laimė susilaukti mūsų tau
*
ATVYKO
iliomis
lietuvių
parapijomis,
lų. Dar nėra viskas gutvarky«^,Mažiau už kitas tautas,
dienį mūsų klebonui iš rvto j
tos mokvtbjų. Daug lietuvių
Vienas tapytojas pasakojo,
i
Garbė
Omaha
lietuviams,
kad
ta, bet darias eina pikiu tem-° <labar’ Jei tik kuriam iš lufl'
gelbėjo misijonierius kun.
kad kartų keliaudamas jis pa
Rugpiūčio 23 d. lietuviams nenurimo tol, kol neatsiekė Pa,aP1-ią^ laukla, btJu'ai< nl ni°ĮpU. fjjrj;a ajuc 50 darbininkų
tenka prasimušti, iš-

Redakcijos atsakymai.

St.

j

HOMESTEAO, PA,

GRAŽUS LIETUVIŲ
DIENOS PELNAS

KAS GIRDĖT PO AMERIKOS LIETUVIU
!
KOLONIJAS
OMAHA, NERRASKA

iš-'.eidžin apie
Dirbantieji viišimant jstrą. Dai
ri. Dirbtuvė pi
la. Darbinin
kų parunkuųiui dirbama ilgo
Įluvaičių mokytojų,
Omahietis
Pasirodė. ka,l jo regėjimas bupran<.igįi<eUsi iSniokyti h.,Omaha kalnelius. Nauja šyp-|
štukų.
priverkti kviesti svetimtautes |
vo atspindis, o ne tikrenybė
sena apšvietė mūsų veidus, o
itai procesijai priruošti ir net, v.
*
" ’ ” sesutes auklėti mūsų tautos
išmokt
gyventi
be> Aš apie rūbų gamybų nieko
Kas esate buvę Peteri,arge penkios sodalietės mergaites.
'Imugatno, kad Ji(.(|e|.|Os M
šird
nerinioiuž.Geriau
iknlWiavi
„,o
“
„ia„vl
sUsilaukeme lietuvaičių niokv1
*
,uz. imusm ihšiiuo, negu manyt. |
(Leningrade) gal žinote, jog nešinos Panelės Švc. statulą.,
nes matėme kaip greit mūs .ka(j gajį nusiopįntį jr sUval
u:. 30 viorstų nuo jo yra ki- Stebėtina, kas atsitiko
mfl,nitmylėta brangi kalba nyko. \iyti savo užsidegimą.
as m mažas aae!5 e
nmi- sų mergaitėmis! Nejaugi vl" ijį t -k į «garbė jgzuį Krį Širdys mūsų brangių lietuviijĮ
Šv. Pranciškus Salizietis
enburgas. To miestelio žmonės 1 soje parapijoje tebūtų tik pe-1
.,,
ai . ai. ’Jezul Krl*|
’ Pasitarkit su Dr. Ross, dykai <
giedroje dienoje dažnai mato nkios. Kurgi kitos? Argi gė-iStu* ’ Pasveikinti’
,----------------------------------------------------- -------------------------------apie savo ligų ar silpnumų.
ore visą Peterburgą. Oras, dytus, ar tingėtu dalyvauti to-' Esame dėkingi Uršuiietėhis,
Vėliausi ir geriausi'
gydymai išgydymui,
kaip veidrodis, už kalno at- kioje gražioje procesijoje, ku- kurios per devynis metus pas
jvainų krauju ilgy,
reumatizmo, inkstų, <
________
muša upę Nevų, bažnyčias sn rioje lydimas patsai V. Jėzus mus darbavosi ir vedė mūsų
pustės, urtnarių
Ir
M»ų
užkrečiamųjų ’
Suprantamoj kalboj išdėstytas svarbiausias Lietuvos ir
paauksilotais bokštais, laivus, šv. Sakramente. Prastos soda- brangius vaikelius prie Dieligų. Taipgi speciali,
gjuymai
sugr^žlniAmerikos žinias ir politikos, tikėjimo ir nūdienio klau
žodžiu sakant, visas to miestd lietūs, o dar prastesnės Mari- vo, bet naujos jėgos ėmė plaluui energijos ir st:- *
simus;
pi'dmo be laiko nuptveikslas atmuša savo šešt- jos garbintojos, jei jos neger- kti mūsų gyslose, kada susiir lyti'maiT
silpusiems aaiuenlins
įdomias vvr. redaktoriaus diskusijas apie dieno/- ‘ silpniems vyrams.
IĮ ore, kaip kad veidrody.
J»ia Jos Sūnaus V. Jėzaus Kri- laukėme savos tautos niokv- 2. Kasdien
, ,
’
II
Sergantys žmonės yra kviečiami
klausimus;
t ateiti
» dėl > sveikatai naudingų inMan kartų pačiam teko ma-j staus. Šiemet Šventieji Metai, tojų, Šv. Kazimiero Seserų,
lorniacijų.
kurios bus suteiktos t
dykai be jokių pareigų.
tj’ti panašus “stebuklas”. Už bet mūsų darbuose visai nesi- Tikrai mes jas vertiname kaip 3. Žinių skyrius iš visų lietuvių kolonijų Amerikoje;
I)r. ltoss kainos yra žemos ir1
I
visiems prieinamus. Galimu susi
Kaukazo (Bakinckoj gub.) vie , mato to šventumo.
brangius savo tautos perlus 4. Parinktas įdomias ištraukas iš Lietuvos laikraščių;
tarti dėl lengvų lAiiiokejiinų. kad
nų sekmadienį aš su savo drau !
i ir, kiek galėdami, laikysimės
kiekvienam nesveikam žmogui duo*
Parapijonka
5. Parinktus juokų skyrius (garsusis prof. Kampininkas);
tl progos išsigydyti ir tapti sveiku. ,
<gu užlipau ant didelio kalno. į
i prisirišę prie lietuvaičių mo
Buvo 5 vai. ryto. Pradėjau
kytojų. Kiekvienas remia jas, 6. Kasdien rinktinos beletristikos ar poezijos skyrių;
dairytis. Dangus buvo gied- Į
kiek gali. Surinkę iš savo da 7. Įdomius straipsnius specialiai įsirašytus “Draugui”;
IŠTIKIMAS SPECIALISTAS
35 South Dearborn Street
ras. Staiga, ore pamačiau di
ržų ir nuo ūkių geriausių vai 8. Sveikatos skyrių, per kurį dykai galima gaut patarimų
kampas Monroe Str.. Chicago. III.,
delį žmogų. Saulė tuo kartu
sių siunčia joms pradžios -gy
imkite elevatorių iki penkto aukš
apie sveikatų;
*
to. Priėmimo kanib. 506 dėl vyrui
buvo užpakaly manęs. Tas žmo
venimui. Girdėti, moterėlės kaIr 508 dėl moterų. Valundos; 10 a.
9. Kasdien įdomius paveikslus ir juokingus piešinius;
m. Iki' 5 p. m. Nedėllomls 10 a.1
gus buvo panašus į didelį še
lba apie surengimų kokio va
tn. Iki 12 vai. Panedėllais, Seredokarėlio, kad jo pelnu aprūpi j10- Vėliausius pranešimusjš parapijų ir draugijų darbuotės; mis Ir Suimtomis nuo 10 a. m. iki
šėlį ir kybojo viršum manęs
S p. m. Ofisas 30 metų tame paiame name.
ir kalno viršūnės. Tuo tarp i
mis sesutes reikalingais gyvo- 11. Pagarsinimais patarnauja tiek garsintojains kiek skaitytojanis;
papūtė vėjalis ir kų tik nenu
niurni rakandais ir, kiek ga
nešė mano kepurės. Griebiau
12. “Drauge’’ lietuviška visuomenė randa vienintelį tautinės
Ar Jūs Esate Supančiotas
aš už kepurės ir tas ore žmo
ir tikybinės minties dienraštį Amerikoje.
VIM
Ir su •‘suirusiais” nervais — Jaučia
gus griebė už savo kepurės.
tės silpnas Ir pavargęs — tik pusiau
UŽSISAKYKITE
—
IR
JUMS
IR
MUMS
PAGELBĖS.
žmogus. Jeigu taip, .štai yra geras
Tuo laiku priėjo mano drau
tonikas, sutelkiantis geresnes dienas.
Draugas” metams $6.00; pusmečiui $3.50; trims mėnesiams
gas. J r ore atsirado kitas žmo
Enjoy life.
B«
$2.00; vienam mėnesiui 75c; per išnešiotoją — 12c į sa
on your to««.
gus. Abu buvo neapsakomi
vaitę. Lietuvoje metams $7.00.
*
Feel wi<U-awak«
milžinai. Kų mudu darėme, ir
ŪSE
i AY. U. Armstrong, iš Raci- vnr užvardinimas TON1KO, kur) Gy- 1
milžinai darė. Kas gi buvo
dytojas Specialistas išrado. Ir kuris
Radway*N Pilis
nc, AVis., naujas J. A. A”, ir dabar parduoda mus visose vaistinė
tie milžinai ? Tai buvo mūsų
(Tfce Ve»etnble Lazatlve)
se. NUGA-TONE yra kombinacija
Ispanijos karo veteranų ko tam tikrų tonikų alteratlvų, kurios
pačių šešėliai. Už kiek laiko
to
(įeinat tht intcatinal tract o(
nlgalvlna visus organus, j
impuritiea cauicd by cooatipation.
mendantas. Toji organizacija sllmiiliiioja.
2334
S.
OĄKLEY
AVENUE,
valgysite geriau, — miegosite sal- '
Your poaaon-frtt blood will gi ve
papūtė vėjas ir nunešė su ša
Tfikslanėlums vyrų Ir moterų !
you new “Pep.M
.neseniai laikė metinį suvažia džinu.
tapo pngelbčta. Trisdešimties dienų ]
uni debesį, tuomet ir tie du
MiW * Retuble
At Your Druggiat
treatnicntas už Vle-ną DolcrJ — gau- į
Chicago,
Illinois
vimą Los Angeles’e.
kitę tlkrųj)—garantuotas.
'
dideli žmonės išnvko.
1
-■ ■Tat ne visada ir ne kiekvie-!
noj vietoj reikia tikėti į ste- j
m OUR OFFICE
buklus.
K. J. Žvirblis

kilti į viršų, tuojau pajaučia
saviškių pavydų, kerštų; dau
gelis su savaisiais nei nesis
kaito. Iš to ir išeina priežodis;
kai|» tu man, taip aš tau. -D.

AR NESVEIKAS?

KJį “DRAUGAS” JUMS ŪUODA:

' DR. B. M. ROSS

vigor^

Nuga-Tone

"DRAUGAS” PUB. CO.

Anądien pas savo gimine*
lankėsi svečiai: Marcinkevi
čius, l’abaistis ir Mažiukna iš
N. S. Pittsburgh, Pa. Visi bu
vo atvažiavę Mažiukuos auto
mobiliu.
J
Rugp. 27 <1. S. L. A. kuopa
turėjo piknikų. Sakoma, ge- !
rai pasisekė. Tų pačią dieną
mūsų gerb. klebonas su būre
liu parnpijonų buvo išvažia
vęs į Ne\v Brunsvick ’o para
pijos pikniką. Prašomas gerb.
Žvirblio smulkmeniškai apra✓

VISADA
UŽMIRŠTA
Ar žinot, kodėl Jos ne
mėgo?
JI pati nežinojo
Jos blogas kvapas buvo
priežastim, nes blogo kva
po niekas nemėgsta. Vie
nok vist tų gali pašalinti.
Gargaliuok su Usterine Ir
tas atliks kas reikia. Var
tok kasdien. Bandymai ro
do, kad Bis raistas atlieka
greit, ko kiti raistai n»padaro per
dlenaa

4

LAMBERT PHARMACAL

CO5LPANY
St. Louls, mA

USTERINE
pnomptfy ands odors ordlnary
ohfl
itisdfAtks can’t hide tn 4 dayi

tolosefat
Bl«« ŠL Kš<n«r U ttreoMm. M. T.
vrltet: "Have used Krucben for tbo
p»»t « mnntha »nd bart (lot only lo«l SS
poanda bot fml w> maeh better In evrry
way. Evaa for veoplo oho don't care to
rrduco, Krnoehon io vondcrfnl to brrp
tbo lystem bealthy.
I bolnj a nario
obaald know for I're trled oo man?
tbln»o bot only Kraaehen aaiverod ail
parpoMB.'* (May U. 1932).

TO loto fat SAPKLT and HARMLES8LT, tako a balt teaspoonfnl of Kruschm
flaltt In • (lau of hot w.*iter In tbo
inorntnl before breakfast—don't mlss a
moming—a bnttle that lošta 4 goeka
costs būt a trtflo—«et Krutchen Salto at
any drugatore tn Amorlca, If not Joyfully satlifled after tb« ftrst botUo—
money back.

\

i

Ketvirtadienis, rugsėjo 7, 1933
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----- ------------------------—i--------to išvažiavimo. Iš gerb. biz-i
.choras ‘‘(lėlių Dirželis”. Bu?
LIETUVIAI DAKTARAI:
nierių aukojo: P. J. Morkfl-Į
Amerikos Liet. Dukturų Draugijos Nariai
daug gerų dovanų. Be to, bus
[ir
programa:
dainuos
Šakar
nai, Pilipavičiui, J. Diinbelis,*
mi: Tel. C.YLumet 4039
į
•i
P. Žakas, Baranauskas, Tva-j
Makar choras, jaunuoliai, va OII
_____
•__
..........
(i)
Km*.: Tel. HE.MIuck 6286
I^2*2E<<SS<<SE*2^<<22*32v,SS*3S<"GE,>S3v33v22.iy škevičia, Joe Kielen, V. Vaižiovaujami B. Belajaus. gru|>ė
I» E N T I H T A H
Gražiai pavyko
,jo dirbti. Jiems 7 kp. širdinihisidejo ir gerb. kun.
mis ir pavieniai juišoks. Visi
1 11A SO. 49lll t.T„ CICERO, ILL
Utar., Ketv. Ir l’ėtn. 10—0 vai.
_______
gai aeiuoja. Ačiū taip pat Ir P_r; Vaitukaitis. Be to, prisiatsilankiusieji smagiai luiką
GYDYTOJAS h- CHIRURGAS
31 17 KO. HALSTED KT., CHICAGO
3147 So. Halsted St.
praleis • ir prisidės prie pa
Labd. Sąjungos išvažiavimas' ji. Stumbrii'iiei, kuri daug pri11
''*irLseius narės:
l’aned., Scrcd. Ir Subat. 2—3 vai.
1 Ofiso vulundos: 1-1 ir 6-8 vai. vak. i
statymo paminklo mūsų žuvu .Rezidencijos Ofisus: 2656 W. Ottlli St.
praeitą sekmadienį gražiai pa ridėjo prie surengimo valgy*)g1,,t*‘‘n<*> L. Ogintaite, A.
siems didvyriams — Dariui ir
vyko. Oras iš ryto buvo apsi-'mo. “Žydelis” (A. lbidzevi-i^na, s^’en*.’ ,P BazbailauskaiValandos: 10—12 ryto
LINKSMAS BAZARAS
I
1 Tcl. UEMloek 8151
niaukęs ir panašus į lietų,'čius) vaikščiojo su krūmeliu
^u,^‘*kien$, O. .leselskienč,
Girėnui. Įžanga 25c.
Scrtdomls ir Ncdėlluuiis pagal sutartį
nemažai surinko dolerukų. U- Mažeikienė, E. Cmlvilianė,
Komitetas
bet vėliau pasidarė gražus.
Visų Šventųjų jiarapijos li
Al.
Iauirinskaite,
Nasakaitienė,
Tel. l.AFuyellc 7650
Saulutė ėmė skaisčiai šviesti. Ačiū jam.
(Narytuiuka.s)
nksmas byzaras Strumilo sve *
V'. Katauskienė, A. BugdonieGYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Žmonių įl-abd. ūkį privažia
LIETUVIAI
DAKTARAI:
tainėje, prie 107 gatvės ir In
2120 YV. MARUI EITE HOAD
AČiū visiems darbininkams,i,us 0 Kalvaitienė.
vo daug. Visi po medeliais gė
Valandom
diana avė. jau eina. Buzai o
kuru* prisidėjo darbu. 7 kuo
9 iki 12 ryto: 7 Iki 9 vakare
Tcl. LAFayette 3057
GYDYTOJAS
ir
CHIRCRGAS
rėjos ūkiu ir tyru oru.
L'taru. ir Ketv. vak. pagal nutartį
Daug pasidarbavo musų vėl-j kas vakaras būna muzika, šo
pa* padarė gerai pelno. Būtų
ltez. 0456 b. UA1‘LEW(X)D AVĖ.
4140
Archer
Avenue
Visos labdarių kuopos dir padarius ir daugiau, bet pro kėjos ir komisija: pirm. M. ikiai ir įvairi programa. BaVai.; 2—4 ir 7—9 vai. vakaro
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
bo; turėjo visokių biznelių. duktams išsibaigus, nebuvo ko Sudeikienė, E. Ogintienė, E. i žaras baigsis rugsėjo 12 d. KeRes. 2133 W. 24th St.
X—SPINDULIAI
Kiekviena stengėsi padaryti beparduoti. Tas pats teko pa- Ogintaite, J. Razbadauskaite, tvirtadienio vakaras skiriamas
Tcl. CANal 0402
Tcl. L.YT’ajettc 5793
U.
Mažeikienė,
E.
Gedvilienė.
biznieriams.
Tikimos,
kad
ge

pelno. Garbė jums, brangūs1 stebėti ir kitose kuopose. Iš
3051 West 43rį Str.
(Prie Archer Avė. netoli Kv.dzle)
Office l'honc
Itcs. and Offi'ce
labdariai, kad mokate vienin to galima sujnasti, išvažiavi Iš vyrų pasidarbavo: Joe Mo- rieji Roseland’o biznieriai ir Valandos:
nuo 2 iki S vai. vakaro ITlO.-lK-cl 1028
2350 So. l.e:t\itt St.
ndzijauskis,
P.
Kalvaitis,
J.
Vai.; 2 Iki 5 popiet, 7 Iki 9 vak.
svečiai gražiui bazarą parems.
Seredoiuia ir nedėlioniia pagal
gai dirbti Labdarybės darbą. me buvo minios žmonių.
t .YNAI, 0700
nutartį
Fabijonaitis -Lasauskis, J. Sudeikis.
Taip pat visi lietuviai, ne tik
Office. 4459 S. Califomia Avė.
Centro valdyba reiškia di
I
Ačiū
gerb.
kunigams:
A.
Nedėlioję pagal sutarti
iš Roseland’o, bet ir apylinkių, PlMHH- G IK ellill 0027
džiausią jiadėką.
Valandos:
2-4:
7-9
P.
M.
Skryjikai ir Pr. Vaitukaičiui širdingai kviečiami atsilaiiK.,I'HYSICIAN and SLRGEON
ŠIRDINGAI AČIŪ
Trečiadieniais ir sekųiud. susitarus
Labdarybės 1 kuojios įžymi
už atsilankymą.
ti į mūsų linksmą bazarą. J.P.
2403 W. 63rd St., Chicago
Tel. Of. ir Bes. GltOvchl-1 0617
darbuotoja J. Razbadauskaite,
6017 S. YY ASHTENAYY' AY E.
Visiems cbicagiečiams gerai
Rugsėjo 3 d. Lalui. Sąjun
OFFICE HOVR8:
2 to 4 and 7 to U 1’. M.
4518 S. Wood st., laimėjo pir
Lietuvis
Gydytojas
Ir
Chirurgas
gos centro išvažįaviman žmo žinomas stambus biznierius ir.
Sunday by Appuiutuicnt
6860 SO. YUESTERN AVĖ.
mą dovaną (serija 211, No. 9).
mūsų
kuojios
narys
J.
Mondnių privažiavo iš visų para
Chicugo. III.
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Antrą dovaną laimėjo p. Gry
zt'jauskis
savo
troku
žmones
pijų. Iš mūsų parap. atvažia2 123 U. MA.Itl?l E.TE ItOAp
Bot h vanl 7580
Vul.: 2-4 fr 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto
bas, 8 kp. darbuotojas ir kp.
Itez. HEMlock IOOI
,vo 3 trokai jiilni žmonių. Taij) nuvežė į pikniką dykai ir viNedėlioj susitarus
pirm. (serija 201, No. 3).
'gi atvažiavo nemažai biznie-įsą dieną dirbo prie baro. J.
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

CHICAGOJE

LABDARIŲ DIRVA

NAUJIENOS IŠ VISŲ
ŠVENTŲJŲ PAR AP.,
' ROSELAND

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. A. G. RAKAUSKAS

DR. V. S. NARES

DR. F. G. VV1NSKUNAS

DR. A. RAČKDS

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. J. J. KOWARSKAS

DR. J. W. KADZEW1GK
t

DR. J. J. SIMONAITIS

GĖLiy DARŽELIO BUNCO
“ PARTY

DR. M. T. STRIKOL'iS

DR. A. P. KAZLAUSKAS

rių ir žymių rėmėjų, kurie vi- Mondzijauskis buvo geras bar- PELNAS SKIRIAMAS LIET.
WESTSIDIEČIAI GRAŽIAI
D E X T I S T A S
suomet lankos i labdarių pa kiperis, nes ant galo net pri
LAKŪNŲ DARIAUS GI
DARBAVOS
4712 So. Ashland Avenue
trūko alaus. Širdingai ačiū J. į RĖNO PAMINKLO STA
Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakaro
TYMO FONDUI
...
i 1 kuojai turėjo savo būdą. Mondzijauskiui.
Labdarių i kp. gražiai jia*
, .
.
,
1 kuopa dėkinga visiems, i
.. .
.„ v. .
. Padare nemaža jielno. Kuopa
Td. OIImi BOI levanl 5013—II
sidarbavo išvažiavime; turėjo dėkinga visiems aukotojams, j kurie parėmė šį išvažiavimą, t
Penktadienį, rugsėjo 8 d., , Itez. Y’ICtory 234J
visokių biznelių, skanaus už
kurie gausiai prisidėjo prie
Labdarių 1 kuopa 8 vai. vak., Universal klube, j
kandžio ir gėrimo. Be to, bu
812 VVest 33 st., bus bunce
vo kepama mėsa, kuri visiems
756 W. 35th Street
GRABORIAI:
party, kurią rengia jaunuolių Ofiso vaĮ.: nuo J-3; nuo 6:30-8:30
patiko. Mėsą kepė patyręs ta
me A.‘Aitutis. Jis visą dieną
Telefonas YAKds 1138
GRABORIAI:
dirbo sušilęs. Ponia Aitutieilėi
LACHAVICH
ir Kryževičius taip pat pade-J

4645 So. Ashland Avė.

Katilą tcl.

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuoplglausla.
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
darbu busite užganėdinti
Tci. CANal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PU Chicago
MAGDALENA ZUBRĮ ENfc
(Po tėvais Valirnaltėl

Mirė Rugsėjo 5 d., 1933 m,
4:35 vai. popiet, sulaukus puses
amžiaus. Kilo iš Suvalkj; rėdybos, Kalvarijos apskr., Kro
kialaukio parap., Venblų kai
mo. Amerikoje išgyveno 26 m.
I’ali'ao
dideliame nuliudtme
tris dukteris: Ona. Gabrielę, ir
Martha, keturis brolius: Anta
ną. Joną, Jurgį ir Martyną Va
lūnus: seserį Marijoną Vaiėiukienienę. švoger) Kazimierą Vai
ėi'ukieną. dvi pusseseres: Mar
garitą Gurdžienę ir Veroniką,
keturis anukus: Eugene, John,
James ir Joan ir gimines.
Kūnas pašarvotas 4838 So.
Kostner Avė. Telefonas Lafayette 3859.
Laidotuvės įvyks
Šeštadienį. Rugsėjo 9 d., iš na
mų 9 vai. bus atlydėta į St.
Rlchard's parapijos
bažnyči'ą,
kurioje įvyks gedulingos pama
ldos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines.
Nuoširdžiai
kviečiame visus
g’Viines, d.raugus-ges ir pažystamus-mas dalyvauti šiose lai

dotuvėse.
Nuliūdę:
Dukterys. Brolic.’,
Sesuo, švigcris. Pusseserės, Auukal Ir Giminės.
laidotuvėms patarnauja graborluR J. F. Eudelkts. Telefo
nas Y'ards 1741.

1439 S. 49th Court, Cicero, m.
TEL. CICERO 1337
Pitone

BOUIcvard 4130

A. MASALSKIS
GRABORIUS
Musų patarnavimas
visuomet ąąžiningas Ir

nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Aubura Avenue

i. J. Z 0 L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
VEDfiJAB

1646 WEST 46th STREET
Tcl. BOUIcvard 6209—8113

Graborius ir Balsamuotoja3

Toriu automobilius visokiem*
reikalams. Kaina prieinama.
3319 AUBUBN AVENUE
Chioacro, IU.

J. F. RADŽIUS
įnc.

LIETUVIŲ GRABORIU8
Palaidoja už $25.00 ir aukščiau
Moderniška koplyčia dykai.

GRABORIUS
Koplyčia Dykai
4830 WEST 15th STREET
Cicero, Ulinoia
Tel. CICERO 2109 ir 859-J.

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS
Patarnavimas geras Ir nebrangus

SYREWICZE
GRABORIUS
Laidotuvėms pilnas patarnavimas
galimas oi |36.0#
KOPLTClA DTKAI

Patarnauja Chtcagoje Ir aplsllakšje.
Didelė

1344 R. fiOtb A>a.. Oiearn, Tli

ONA JAKŠTIENĖ
(Po tėvais Bartkaitė)
Mirė Rugsėjo 5 d-. 1933 m..
3:35 vai. popiet, sulaukus puses
amžiaus. Kilo iš Suvalkų rėdybos. Serapinų kalino. Ameri
koje išgyveno 38 metus.
Paliko .dideliame nuliudtme
dvi dukteris Oną Ir Antaniną,
sūnų Juozapą, žentą F. Ado
maiti, brolį Baltramiejų Bart
kų ir gimines.
Kūnas pašarvotas 4554 So.
Paulina St. iatid-duvės (vyks
šeštadienį, Rugsėjo 9 d.. iš
namų 8 vai. bus atlydėta į šv.
Kryžiaus
parapijos bažnyčia,
kurioje įvyks gedulingos p iimaldoa už veliones sle.ą.
Po
pamaldų bus nulydėta į šv.
Kazi'mlero kapines.
Nuoširdžiai
kviečiame visus
gimines, drutigua-ges ir pažys
ta mus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.
Nuliūdę:
Dukterys.
Simui s.

Brolis,

/autas

Ir

graži

Koplyčia dykai
4092 Archer Ava.

J. J. BAGDONAS
LAIDOTUVĖMS

patarnauja
MANDAGIAI
SIMPATIŠKAI

ir

LABAI PIGIAI.
Liūdnoje valandoje
pašaukite:

REPublic 3100

Lafitotuvėms patarnauja gra
borius J. F. Eudelkts. Telefo
nas Yards 1741.

2506 W. 63rd St.

Tcl. CANa

DENTISTAS

1’llOspcet 6659

1821 SOUTH HALSTED STREET

2201 W. Cermak Road
(Kumpus Leavitt St.)

Rezidencija 6600 So. Artosian Avė.
Valandos: 11 ryto iki 4 popiet

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto

6 iki 8:30 vakare

Nuo 1 t'ki 8 vakare
Seredoj pagal sutartį

(Neturime sąryšių su firma tuo pačiu vardu)

Tel. GKOvohIU

Tel. VICtory 4088

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Vai.: 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
Seredonits po pietų ir NedėldiemaiS
tik susitarus

4142 ARCHER AVENUE
Tcl.

Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 ir aug.

PAVLAV1CIA UNDERMG Cfl:

2422 W. oi.Uvveg.liE KO.YD

Y Iltgima 0026

ĮVAIRŪS
Ros. Phone

DAKTARAI;

Office Phone

E.vc.ic-.v<mU i>641 . . YY EN luortli 3600

INCORPORATED

DR. A. R. McCRADIE

Henry W. Becker
(Llcensed Embalmer)

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

'<a50 fco. Halsted btreet

CHICAGO, ILL.

2-4

ROOM 210
ir 7-9 vai. vakare

DR. CHARLES SEGAL

Seniausia ir Didžiausia

Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECU AUSTAS

LIETUVIŲ

Džiovų. Moterų Ir Vyrų Ligų
Vai.; ryto nuo 10—12 nuo 3—4 po
"*
pietų: 7—8:30 vai. vakaro
Nedėliotum 10 iki 12

G R A B O R I Ų ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies.
R&ikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos Į jūsų
namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą 1
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
Dėl Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Telefonas MIDway 2880
c

, Dr. JOHN F. RUZIC
GYDYTOJAS

IR CHIRURGAS

2335 West 63rd Street
Vai.: 3 to 4 Ir 7 to 9 P. M.
Ketv. ir S.kniad. pagal sutartį
Ryto vai. Sv. Kryžiaus Ligoninėj
Cblcatro. 111.

Phone: HEMlock 6700

Daktaras

Eudeikis

Ofiso Tcl. VICtory 6803
Rcz. Tcl. DRExcl 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specijalistas odos ligų ir
veneriškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas 31st Street
Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. v.
Nedėlioinis Ir švefitadieniuis 10—12

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. ‘ YARiIh 699 t
Rcz.: Tel. PI.Aza 3200
VALANDOS;
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 Ir 7-9 v. v.
Ncdėldlenials nuo 10 iki 12 dieną

Res.:

Office;

PROspect 2011 BEVerly 0081
|

1505

UK.A.L.YUŠKA .

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

3238 S. HALSTED ST.

0257
»%es.

7868

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

5340 SO. KEDZIE AVĖ.

Dieninis ir Naktinis Patarnavimas.

REPubllc

DR. P. Z. ŽALAI ORIS

DR. G. I. BLOŽIS

Kapitonas
Pasauliniame kare

Pilone PROspect 1024

DR. G. E. FITZGERALD
GYDYTOJAS ir CHIRURGA8

2456 WEST 69th ST.
VALANDOS:
1—1 Ir 7—9 vai. vakare
Nedėlioję pagal sutartį

O

WISSIG,
Specialistas ii
Rusijos

GYDO VISAS I.TGAS VYRU IR MOTERŲ PF.R 28 METUS KRSIUIUMT

JŪSŲ GRABORIUS
Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue

ir UlnrinėM.

Telefonas

Tel. CANal 6122

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS

vak.

REZIDENCIJA

Tcl. REPubllc 8340

SENIAUSI LIETUVIŲ GRABORIAI CHICAGOJE
Čia pigesnės kainos, nes daugiau prityrimo. Nežiūrint
kur gyvenate mūsų ypatiškas, ištikimas patarnavimas
visuomet prieinamas už Naują Žemesnę Kainą. Kiekvie
nam pagrabui mūsų koplyčia su vargonais dykai. Nu
liūdimo valandoje nepamirškite mus pašaukti. Republic
8340, mūsų patarnavimu būsite jiatenkinti.

ir 7—8

6631 S. GaliTorma Avė.

arti 47 th Street
Vai.: nuo 9 iki 8 vakare
Seredoj pagal sutartį

Tel. ŠIONroc 3377
-------------------------------------------------------- --Tcl. LAFayette 3572

Tol. CICERO 201

Valandos 1—3

Sereduiuis ir Nedėlicuiis pagal sutartį

4545 So. Ashland Avė.

718 W. 18th St.

Graborius
Ir
Balsam uoloįaa

2201 W. Cermak Road

D E N T 1 S T A S

vai.:

J. Uulevičius

1’ltOspcct 1930

DR. C. Z. VEZEL'IS

008 YV. 18tli St.
Tel. CANal 0174
Chicago. III.

ANTANAS PETKUS

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Tel. BOllcvcril 7012

STANLEY P. MAŽEIKA

C122

DR. S. BIEŽIS

Nedėlioinis pagal sutartį
OD.-o te.ci. Botlevard 7820

DR.A.J. BERTASH

IR SONOS

Pitone CANal

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki $ vak.

Visi Telefonai: YARds 1741 ir 1742

1

KAIP GSSI8EMĖJUSIOS Ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA
Speclallžkat gydo Ilgas pilvo, plaučių, Inkstų ir pūslės, užnuodljlmą krau
jo. odos. Ilgas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą Ir paslaptingas Ilgas. Jeigu kiti ne
galėjo Jus Išgydyti, ateikite čia Ir persitikrinkite ką Jis jums galt pada
ryti- Praktikuoja per daugelį metų Ir Išgydė tūkstančius ligonių. Patai i- ’
mes dykai
OFISO VALANDOS: Kasdle nuo 10 valandos ryto Iki 1
valandai ir nuo 1—3 valandai vakare. Nedėliotais nuo 11 ryto Iki 1 vsJ.
4200 YY Esi 26th ST.
luuupaa Reuter Avė.
Tel. CRAvt'lonl 6570

I

Ketvirtadienis, rugsėjo 7, 1933

D R A U (JAS

tt

LAIDOTUVĖS BRIGHTON ijinio Švenč. P. M. bažnyčios.
PARKE
Kūnas dabar pašarvotas na
muose 4126 So. Roektvell (T<
K. Kalainis, kuris vakar mi lefonas l^afavette 1624).
*
rė nuo sunkaus sužeidimo au
Laidotuvėmis rūpinasi gratomobilio susidaužyme, bus borius J. Liulevičius, Tel. Lapalaidotas iš Nekalto Prasidė favette 3572.

C H I C A G O I E
, „c

PRIRENGSI DUKTERĮ Į GY KAS VEIKIAMA GIMIMO
VENIMA JEI DUOSI JAI ! P. ŠVEN. PARAPIJOJ,
MAROUETTE PARK
AUKLĖTIS ŠV. KAZI
MIERO AKADEMIJOJE X Mūsų parapijos rudeni

SpllVKlAlS

J

v:

nis piknikus rūgs. 3 d. puikiai
Čia mergaitė gauna kultū pavyko. Dabar galinu* džiaug- :
rinį pamatų ant kurio ir sun tis bendru pasidarbavimu pa-!
kinusį gyvenimo namų gulima ,UpjjOs naudai. Publikos buvo
saugiai statyti. < ia ji įgija pi-jau„. jos tarpe matėsi daug
ln,J gyvenimo tautybės supi n- į^v,nių biznierių ir profesijotimų. Čia ji išmoksta spięsti Ualų. Visi gražiai vaišinos ir
ii skirti. Knzimiet iečių aukle- linksminos tyrame ore.
jimas ne tik prirengia į kole.
X Rugp. 27 <1. bažnyčioj ! Į
gijų, bet ir į pasaulį.
per sumų įvyko iškilmingos
Mokykla valstybės užgirta. sidabrinės pp. Kazmauskų ve- j
Pilnai akiedituota. 1 ilnai i1P'Įstuv?s. Per mišias mūsų visu :
ngta. Mokslas visose šakose.'niylinioji soHst- p ,]anuSau;. |
Įspūdinga apylinke. Nuošalus, ].įenp. jausmingai giedojo sojaukus, didelis sodas. _
|o. Retai kas iš vedusiųjų suRegistraeija iki įugsėjo 3 sjĮaukia tokios laimės. Linkid. Atvažiuokite arba lasyki- ]ne Kazmauskams ilgiausiu me

j,

Sl.0V,M,4

r>

A

DIDELIS PASIRINKIMAS NAUJŲ KNYGŲ

, r*,/

DIEVO AKYVAIZDOJE, vertė Byrąs, kaina.................. 40c.
5,009 ALKANŲ VYRŲ, vertė K. Zajančkauskas, M. I. C.
kaina ................................................................................... 15c.

•/

e

SIELOS TAKAI TOBULYBEN, parašė kun. D-ras K. Ma
tulaitis, M. I. C. geraįs apt., 269 puslapių kaina
$1.00

Siunčianti užsakymų, prašomi siųsti ir pinigus.
•i
tu

r
'“t-

d*

-SVĖN Č

tų.
Mokykla prasidės rugsėjo 8
X Rūgs. 16 d. Šv. Vardo
d., 9 valandų šv. Mišiolais.
Į jaunuolių draugija. Vytauto
Šv. Kazimiero Akademija
'darže rengia linksmų šokių vfc
261)1 \V. Marquette Road
karų ir visus kviečia daly vau
Chicago, Illinois
ti.

Rv

V '•

1-77

Išpažinties Paslaptis. Penkių Veiksmų Drama. Pritaikin-

X,

! ta iš kun. .1. Spilhnann’o Apysakos. Sulietuvino A. Matutis
Cbicago. Lošime dalyvauja 25 asmenys. Pusi. 92. Kaina 25c.
DRAUGAS
P U B L I S H I N G
C O.
2334 So. Oakley Avenue
Chicago, Illinois.

\

•"

u 74

u..

•HMavo? ’

Paskelos-Pardavimai-BARGENAI
. >

V

. •>

MAINYMAI AMERIKOJE IR LIETUVOJE

-n-

<t

. -g
■<4 • ’

LIETUVIAI, kurie turite Lietuvoje ukius, namus,
vekselius ir norėtumėt išmainyti Amerikoj ant namo,
ūkės arba kitokios nuosavybės, mes jumš galime iš
mainyti ant to kų jus reikalausite.
SKOLINAM pinigus, perkam, parduodam ir išmainom Lietuvos Laisvės Bonus, Morgičius, Namus, La
kius ir biznius visose valstijose.
GAMINAM ir peržiurim Legališkus Raštus pirki
mui arba pardavimui.
PADAROM notas dėl prašalinimo rendauninkų, ku
rie nemoka rendos.
VIEŠAS NOTARAS

-ė

- ■.&
• • Km

Šv. Panelės Marijos gimimo diena pripuola penktadienį, rugsėjo
«S d. Pradedant ketvirtadienio mišparais Š šv. P. M. Gimimo bažny
čioj prasidės iškilmingoji oktava arba Šilavos atlaidai. Per 8 dienas
pamaldos bus sekančiai: rytais šv. Mišios 5:30, 7 ir 9 vai. su įstaty
mu Šv. Sakramento. Vakarais mišparai su įstatymu Šv. Sakramentu
7:3‘‘0. Per šiuos atlaidus garsus misijonierius rytais ir vakarais ša
kys pamokslus.
Visus kviečiu į šiuos atlaidus ir pagarbinti stebuklais Šlovingųjų
Šiluvos Panelę Švenčiausiąja.

X Choristė S. Ribikauskaitė buvo sunkiai automobilio
sužeista. Dabar sveiksta ir
stiprėja. Kadangi S. Ribikauskaitė yra choristė, linksmo
Rudeninis parapijos išvažia
ir malonaus būdo, tat jos drau j
vilnas bus sekmadienį, rugsėjo
gės ir pažįstamieji nepamirš
.
Kun. A. P. Baltutis, ..
10 d., Jefferson miškuose, Eta atlankyti. Linkime jai kuo
Klebonas.
debrook ir Central Road.
greičiausiai pasveikti.
-------Šis išvažiavimas bus vienas
Ieva Lukošiūtė
*,e 11 po senovei varo savo kurios vėl girdėsit Progress i PLATINKITE “DRAlIGv”
linksmiausių, kokius northsiFurniture Co. programų. Pro-Į.---------------------------- -----------_______
biznį.
diečiai vra kuomet nors tu• v: K . ,
,• . • , . ,
rėję. Bus įvairiausi,, žaidimu;
X ®v- Kazimiero AkademiK-k eko pat.rt, tai buvo gres.s akordinistų duetas rū- ,
bus ir sporto: baseballo žaidi- > Linėjų 8 skyriaus mėnrJ'lsa klta8 Jona« Pudzveln ’jjestingai ruošiasi visus pali
nksmint. Vokalis duetas, ku-,
Iclius
mas, prie kurio smarkiai ren-(sinis susirinkimas įvyks penk-'
ris visados žavi klausytojus,
giamasi. Žiūrėsime, kurie lai- ta<lienio vakare’ ru^° 8
i padainuos keletu Unksmių dai
tuojau po pamaldų, parapijos
mes.
- nelių. Be įdomių praneši-1
Bus skanaus užkandžio ir svetainėj, Visi nariai prasomų, programo vedėjas Jona3
Valdyba
gėrimo. Tat, nei vienas tene- ini atsilankyti.
Archer Hęights (Chicago .Romanas padainuos ir solo.
lieka namie. Tikimos, kad taip
IRI.) Priešseiminis Marijonų
’r bus, nes kų parapija ren KOKS PUDZVELIS'’ TA Kolegijos Rėmėjų 41 skyriaus
PO ISDEPORTUOTAS?
gia, visi, kaip vienas, remia.
Neslėpk savo šeimos skur- Į
susirinkimas įvyks ketvirta
Laukiame tos dienos. Be sa
dienį, rugsėjo 7 d., 7:30 vai. do, nemanyk, kad gėda kilti į
Rugsėjo pirmoje “N.” til
vųjų, biznierių, profesijonalų
vakare, Lubertų namuose, 5537 iš .tėvų žemdirbių; nes’ kada f
ir šiaip žmonių-parapijiečių, po žinutė, kad “Jonas Pudz-; S. Nordica avė. Prašomi vis: bus pamatyta, kad tu pats ne-1
išdeportuotas iš
.......
. .
,.
lauksime svečių ir iš kitų ko velis” tapo
1
1
.
. nariai ateiti ir atsivesti naujų sigėdi, nieks kits nebandy’1
Chicagos į Lietuvą. Kai kurie
lonijų.
narių. Sus-me bus progos pa ;taVęs paniekinti.
Cervante3
Dievas neapleidžia tų,...
ku- tuojau pamanė,. kad tai žymu- sidžiaugti ir mūsų buvusio pi 1
rie dirba Jo garbei. Kas re-l81s kontraktonus Jonas Pudz-,^.^
Valdyba j
mia parapijų ir rūpinas jo-, |vells taP° iSdeportuotas ir dėl
____________
gerove, to ir kiti darbai būna
ne v’enas atėjo į jo biznio
sėkmingi jam pačiam ir vi vietų: 2650 W. 69th st., pažiū
rėti, ir patirti, ar gi tikrai Jo- '
suomenei.
nas Pudzvelis ištremtas iš A-i
Remkime parapijų, nes tai
l’žsistatykit savo radijo šį
, . ...
T . v
.merikos j Lietuva. Be visi pakatalikų sirdis. Jei širdis ge1
.
1 ,
,
anglių kompanijos pakėlė an
matė, kad veikėjas Jonas Pu-j vakarų pusę po devynių ant gliųvisos
kainas, taip aukAtal, kad žmo
rai plaka, tai ir gyvenimas
nėms sunku bejplrktl.
o
lietuvių
Trumpam laikui pasiulijidzvelis dar tebėra Ameriko- stoties \VSBC, 1210 kil., is CHANE
COAb KOMPANIJA vietoj
užtikrintas.
pakėlimo kalnų dur nupigino. Kam
mas Modcl 105 “Hoover
reikia anglių, telefonuokit tuojnus,
Kaip iš sveiko medžio auga
gausit daug pigiau negu kur kitur —
Special” su 5 šmotų “dustTelefonas
sveikos šakos, taip ir iš para
REPUIILIO 84112
ing tools’’ tiktai už
pijos kįla geros draugijos, or
ganizacijų kuopoj kurios su
Pu K* r a kvarba rali »rtebQklt> pada
ryti. Gali nuAvleatl wivn namu*, viModcl 541 “Hoovcr Spccia!
riša žmones vienybės ryšiu pa
Rką panaujinti, perdirbti, pratinti
ADVOKATAS
nudnvėjlni^. Bet turi būti tam tik
blizgančiu nikeliniu ‘finish’
čių žmonių gerovei.
ra kvarba. Kvarba. kuri Ilgiau tę2 E. 103rd PI. prie State St.
fltaa. apmiigoa. rražlnl atrodyti IITel.
PlT.I.nmn
ft»r.O
jrmn devAjlmul. Met Altoklą kvarb$
su “dusting tools,’’ tiktai
>»arduodatne.
Ket vergo vakarais nuo 7 Iki* 9
Pastaba. Važiuoti reikia bile
If.iHI S. W<kmI Si.
I.AFayrlIt*
T.lquld Velvet dėl „lenu Ir lubų.
$31.95
karais iki Mibvaukes avė.;
Maater Vamlah dėl grindų, rakan
dų Ir medinių pairrnžlnimų.
Milwaukee avė. iki Central
F1exlr*» dėl balto *>namr1" atvalz.<lavlmo. tin—40 Tyra kvarba dėl
avė. arba Elston avė.; paskui
(laibo 14 lauko.
ADVOKATAS
pasukti į North Central avė.
105 W. Monroe St.. prie Clark
3240
S.
Halsted
St.
iki vietos. Rengimo Komisija
Telefonas KTAte 7fl«0
Valandos 9 ryte Iki & popiet
3417-21 So. Halsted St
2201 W. Oermak Road
Panedėllo, Rsredos fr Pėtnydlos
Tel. Boulevard 4705—8167
vakarais g Iki 9

ŽINIOS Iš ŠV. MYKOLO
PARAP., NORTH SIDE

j

MES DABAR TURIME kelis
didelius bargenus, kų tik ga
vom iš resyverio forklozuoli
už morgičius.
1 - Farma, 72 akrai, su budiūkais, gera žemė, sodnas, a
pie 55 mylios nuo Chicagos,
arti Valparaiso, prie gero ke
lio, kaina tik $4,200.00 Įnešti
reikia .......................... $2,500.
2 - Farma, 84 akrai žemės,
su gerais budininkais, sodnas,
apie 12 akrų miško, 45 mylios
JI I.II S NAMON
nuo Chicagos, arti cementinio
kelio, kaina tik $4,700. Įnešti
Sav įninkąs Šios įstaigos
suteiks Jums informaci
reikia .......................... $3,000.
jas Ir palarimirs dykai.
3 - Gasolino stotis su 40 ak
Jo italarlmai per perei
tus 3 metus nckiirlems
rų farma, prie naujo cementi
buvo naudingi. Jis yra
nio kelio apie 40 pėdų pločio,
apie 20 melų praktika
arti Michigan City, netoli eže
vęs Ir patyręs daug (vai
rių rusių biznių................
ro. Kaina tik $3,500. Įnešti
reikia .......................... $2,000.
4 - Išrodo kaip dvaras, 127 akrai, namas dviejų
augštų, 10 kambarių, vanduo ir maudynė viduje, labai
didelė barnė, žemė su mišku prieina Vi mylios prie
cementinio kelio, vieta labai tinkama dėl vasarnamių
(cottages), gasolino stoties, sandvvichiams stand arba
road house, netoli Michigan City ir arti 4 didelių ke
lių: New York, Detroit, Benton Harbor, Chicago. Kai
na tos vietos pernai buvo $17,(MM)., dabar parsiduoda
tik už $10,500.,taipgi yra paimta už morgičius. Įnešti
reikia $4,800., o kiti paliks Federal Narni Loan $5,700,
apie 13 metų mokamas nuošimtis ir suma, tik $211.25
į pusę metų.
5 - Namas Chicagoj, arti Bridgeporto ant Halsted
gatvės, 4 pagyvenimų, medinis. Galit nupirkti Master Certificate už $3,500. Įnešt reikia $2,000., taipgi
forklozuotas. Žinokit, kad ten lotas kainavo daug
daugiau.

Sumažinta

PRANEŠIMAI

HOOVER DULKIU
DALYTOJAI ‘

RADIO

K. S. JAKUBAITIS

A Pot of

J. P. WAITGHES

i

Paint

JOHN B. BORDEN

RHEUMATISM

Telefonas CANal 8122

Pain—Agony Starta To Leave in
24 Houra
Happy Daya Ahead for You

Thlnk of lt—how thla old world
do«« make progresą—now comaa a
praacrlptlon whlch la known to pharmarlata a« Allenru and wtthln 4S
houra after you atart to take thla
aw1ft ketina formule paln, a*ony and
Indammatlnn caueed by excesa urlo
a old haa etarted to depart.
Allenru does Just what thla notlce
aaye lt wlll do—lt la ruaranteed. You
can vet one generoua bottle at leadIna drugatores everywhere for SS
cente and If lt doeen't brlng the Joyoua reaulta you eapeet—your money
wbole heartedly returnad.

los. F. Mik, Ine.

MES TURIM aplikacijas (applications) valdžios
dėl namų paskolų ir mes jums pagelbėsim išpildyti
jas dykai.
MES JŪSŲ BIZNIO niekam negarsinam. Visų
transakcijų atliekam savo privatiškame ofise.
MUSŲ BIZNIS yra pamatuotas teisingumu. Su rei
kalais kreipkitės asmeniškai arba rašykite:

INSURANCE

PERKAM

NOTARY
PUBLIC

Lietuviškus
BONUS

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ

AGENTŪRA

PRISIKASYKITE Į MŪSŲ SPTTLKĄ
TBIHINGCMTT

PAMATUOTAS

2608 W.ST 47th STR.
s.

V

BIZNIS

Tel. LAFayette 1083

į Namai: 6459 S. Rockwell St.
;

Utarnlnko. Ketverge Ir Rubatoe
Vakarais 7 Iki 9
Telefonas HF.Pali »c 8800

OKSAS EXPRESS
Kraustau Rakandus. Planus Ir prl1 atatau Anglis už pigiausias kalnas
1 PeAauklt IjAFayette 8880

J. OKSAS
2649 Weat 43rd St.

.■

r ...

Lcidėjiai Lietuviškų Radio
Programų.
Nedėldieniais: 8 vai. ryte
ir 1 vai. po piet. iš W.C.F.L
970 k., ir 1:30 vai. po piet.,
W.A.A.F., 920 k.

J. Namon Finance Co.
6755 S. Westem Av. Chicago, III., U.S.A.
Tel. Grovehill 1038
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