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Vokietij os žemes ukiui paskirtas diktatorius
LONDONE IR PARYŽIUJE VYKSTA 

NUSIGINKLAVIMO KLAUSIMU 
PASITARIMAI

DARBO PARTIJA ANGLIJOJ 
PRADEDA GRIŪTI

Kuboje nėra tvarkos; plinta 
sukilimai

PASKIRTAS NAUJAS 
DIKTATORIUS

NUSIGINKLAVIMO
KLAUSIMAS

’ BERLYNAS, rūgs. 20. —
Vokietijos vyriausyl*" paskyrė 
žemės ūkiui diktatorių. Jis 
autorizuotas apriboti žemės 
produktų derlių ir nustatyti 
šiems produktams kainas.

DARBO PARTIJA NYKSTA

LONDONAS, rūgs. 20. —
Svarbiausias šiandien Euro
poje klausimas yra nusiginkla
vimo klausimas.

Šiuo kalusimu daugiausia y- 
ra užimtos Anglija ir Prancū
zija. Pasitarimai vyksta čia ir 
Paryžiuje. Juose dalyvauja 
ir J. Valstybių atstovai.

Komunistų ir kitų radikalų įvykusios Havanos mieste, Kuboj, demonstracijos prieš J. 
Valstybių “ imperija liziną.” Kubos radikalai vVkdo krašte suirutes ir netvarkų ir dar pro
testuoja prieš J. Valstybes.

KUBOJE SUKILIMAI

LONDONAS, rūgs. 20. —
Darbo partijos narių skaičius 
kaskart mažėja. 1920 metais

1 JXIQ 1-fj ioj- niMblmieū A AI M k .

000 narių. Šiandien vargiai 
bus pora milijonų.

300 ASMENŲ AREŠTUOTA

BERLYNAS, rūgs. 20. —
Harz kalnų distrikte policija 
ir smogikai padarė puolimus 
ir areštavo apie 300 asmenų. 
Iš jų 75 sulaikyti, o kiti paleis 
Ii.

NEPAPRASTAS T. S. 
SKYRIUS

ŽENEVA, rūgs. 20. — T. 
Sąjungoje įsteigtas nepapras
tas vien J. Valstybių reikalų 
svarstymui skyrius. Šiandien 
šis skyrius atidaromas. Jo vi r 
šininku yra J. V. atstovas čįvei 
earijai H. R. AVilson.

GRAIKAI STUDIJUOJA 
J. V. DOKUMENTUS

ATĖNAI, Graikija, rūgs. 
20. — Graikų vyriausybė gavo 
pluoštų J. Valstybių..dokumen 
tų S. Insulto išgavimo reikale. 
Vyriausybė tuos dokumentus 
studijuoja.

SUSIRŪPINĘ JAPONŲ 
VEIKIMU

HAVANA, rūgs. 21. — Bol
ševikiškos juntos skirta Kubos 
vyriausybė dar laikosi savo 

Prancūzija deda pastangasIvietoje. Prezidentas San xMar-

POPIEŽIUS ATŽYMĖS | 
AUSTRIJOS PREZIDENTĄ, 

KANCLERI

VAT1KANAS, rūgs. 20. — 
'Šventasis! Tėvas Pijus XI su-

sudaryti tvirtų programų, ku-jtin pasiryžęs apleisti užimamų teiks pažymius Austrijos pre-; 
vietų, liet kol kasrios negalėtų palaužti Vokieti

ja, kada artimiausiomis 
?mnfns*~Žeūevdn susirinTTs husn 
ginklavimo komisija. Prancū- netvarkos naštų, 
zija sau 'talkon kviečia Angli- Didžiausia vyriausybei ne- 
jų ir J. Valstybes. laimė, tai tuščias valstybės iž-

Galimas daiktas, kad jai pa- das, o kita — tai plintantieji
siseks pertikrinti Angliju ir J. 
Valstybes, kad jos bendru fron

J. VALSTYBĖSE YRA PUIK! DIRVA 
PLATINTI TIKĖJIMĄ

WASHTNGTON, rūgs. 20.- rinktiniausioji dirva platinti 
Vakar per vyskupo G. Shaugh katalikų, tikėjimų. Ir šiam žy- 
nessy konsekracijų krašto ka-įgiui yra nepaprasta proga, 
talikų šventovėje — Nekalto1 kokios niekumet čia nebūta. 
Prasidėjimo bažnyčioje, pa-į Jo Ekscelencija pažymėjo, 
mokslų sakė Amerikos Katali- kad šio krašto gyventojai yra 
kų universiteto rektorius vys- ištroškę 'tikrojo tikėjimo. Jie 
kūpąs elektas J. II. Ryan. ieško tikrosios dvasiai tiesos, 
Tarp kitko J. E. pareiškė, kad tik reikalinga juos supažin- 
Šiandien J. Valstybėse vra pa- dinti su ta tiesa.

LIETUVOJE

PASIKEIS POLITINIAIS 
KALINIAIS

|2 šilužų surasti vistiek flepa- 
I vyko.

Rusnės ūkininkui beįmant 
[ medų, bitės taip įpyko, kad už 
puolė ištisu spiečiumi netoli a- 
vilių pasitaikiusias vištas, žų-

„ .. . . . . sis ir šunį. Paukščius bitės
Praėjusi menesi Maskvoje ., . . .,a . .

. ’ a t - \ « ltaiP sugėlė, kad 4 vistos ir 2buvo pradėtos Lietuvos ir Sov. v v. , , .v 
Kūnijos atstovų derybos dėl Į Z”?'S. nUga,f°’ °
pasikeitimo politiniais kali- r<“'kpJ0 prlhalRtl-
niais. Dervbos bus baigtos . y _ .__ ... ... 7 Prieš porų menesių, spren-lvaune ir si mėnesi busianti pa •,v. .. v ... . : dziant p. V. Petrulio bvlų, A y-
sirasvta atitinkama sutartis. . . m„ . a .. , .... Iriausias Tribunolas priteisė iš

Sovietu Husijos kalėjimuose . , . , . .VJ , . rkZX. « , i z i .1° valstybes iždo naudai 90,-n- Solovkų (salos Baltojo., ju- (xx),. aiam 
. ‘Tnj.: Kus,.ros šiaurėje) koneon- ..mo„

nrdi . itracijos stovykloj vra nemaža , , . , .1 senų. Bet uoliena juos įšvai-L. , » „ bendroves akcijas, kurių jis.. . .. .5 . ’ . lietuvių, pasodintų ten uz ta- . .. inrtAnA . ..; , . ... turėjo 100,000 litų sumai, ir
riamųjĮ kontrrevoliucini veiki-. .. . , •;. . , , priteista 90,000 litu ieškinį su
mų. Lietuvos gi kalėjimuose , _.. . mokėjo,
yra nemaža komunistų, nuteis-

CHICAGO JE

STREIKUOJA MOKS
LEIVIAI

Vakarinėj Chicagos daly va-
ne. iranda | zj(Įen|uį Miklas ir - kancleriui kar (Įyjgjų viešųjų vidurinių 

dio. toks dr,suoh., kup, gaištų pa.tD(Jlf„ss. Birmaj,,,, bus suteik n,ukvkl ’ uloka,riviai sustroi. 
net, ant savo p-™, valstyK. tas, Kristaus ordinas, o antra- j., a„rfnR,, prnteato pi-

jam — Aukso Pentino
nas> ’kė ir keliolikų jų vadų suėmė.

Tas yra ryšium su jvyku- Tai moksleivių protestas
siomis m. Vienoj,.. Austrijos 
sostinėj, iškilmėmis, minint 
250 metų sukaktuves, kaip ten 
nugalėti besiveržiantie.ji Į krik 
ščioniškųjų Europą turkai.

kai kuriose provincijose gink
luoti ir pasyviai gyventojų šu

tu pasipriešintų Vokietijos pa- kilimai. Kariuomenė be atitin-
siryžimui ginkluotis tiek, kiek 
yra apsiginklavusios kitos vai 
stvbės.

Prancūzija siekia to, kad jai 
nereikėtų nei vienos patran
kos ir nei vieno karo lėktuvo 
sunaikinti.

karnų vadų, netekusi draus
mės.

Pagaliau vyriausybei dar 
gresia streikai ir lokautai.

AR SOS INFLIACIJA, AR 
KAS KITA

prieš švietimo boardų, kuris 
uždarė Ciane Junior kolegijų.

SUIMTAS PABĖGĘS 
KALINYS

PRIEŠ ALGŲ MAŽINIMĄ

AVASHINGTON, rūgs. 20.-
AYASHINGTON, rūgs. 20.- 

Atėjo laikas, kad artimiausio-

Chicagoj suimtas iš Ohio 
valstybės kalėjimo ūkio 1930 
m. pabėgęs kalinys E. Bock. 
Siunčiamas atgal.

DVI VALSTYBES DAU-
GIAU PRIEŠ PROHIBICIjĄ kart kom.

Krašto geležinkelių koordina- mis dienomis prez. Roosevel-
torius J. B. Eastman parei- tas 'turės galutinai nutarti ar 

dolerį daugiau panardyti in-

NUPLĖŠĖ SVASTIKĄ

AYASHTNGTON, rūgs. 20.-- 
New Mexico ir Idaho valsty
bių gyventojai vakar dauguma 
balsų pasisakė už 21-ųjį prie
dų, kuriuo naikinamas 18-asis 
(prohibicijos) priedas.

Dar reikia penkių valstybių, 
kari probibicijų sugriauti.

KITAS NEW Y0RKE 
STREIKAS

NEW YORK, rūgs. 20. — 
Šis miestas pagarsėjęs įvairių 

idirbininkų šakų streikais. Va
kar sustreikavo U),000 namų 
dekoruotojų (pentorių).

UŽPULTI IR IŠTUŠTINTI 
DU TROKAI

LONDONAS, rūgs. 20. —
Anglijos vyriausybė daug su
sirūpinusi nepaprastu japonų 
veikimu tolimuosiuose Rytuo- Mutual Trucking Co., Chica- 
se, kur japonai fortifikuoja sa i ff°, priklausomais dviem tro
las ir salaites. Anglija jaučia, 
kad tas daugiausia daroma 
prieš britų interesus.

kais iš Louisville, Kv., buvo 
vežama į Chicagų cigaretai ir

SKAITYKITE IR PLATTN 
KTTE “DRAUGĄ”

panijų viršininkams būtų su
mažintos algos ir per metus 
būtų mokama vienam kuriam 
žmogui ne daugiau, kaip 60,- 
000 dolerių.

Pennsylvania gelž. kompani 
jos didikai pasipriešino šiai
NBA diktatūrai. Sako, tai ne, gyvenimas pabrangs, 
vyriausybės reikalas kištis į 
tokius dalykus. Gal bus krei
piamasi teisman.

Užvakar naktį kažkas įsili- 
fliacijon, ar nustatyti jam pas-, P() stieban aut vokiečių konsu- 
tovų aukso ir sidabro pagrin- jlato namo, 520 No. Michigan 
dų. avė., nutraukė greta vokiečių J tarp kurių yra 4 kunigai. So-

Jei prezidentas stovės už in- j vėliavos iškabintų fašistų svas į vietai jau patiekė keičiamųjų 
fliacijų, tada bus imtasi spaus 'tiku ir pririšo raudonų skarų- kalinių sąrašų,|ir Lietuvos vy

tų kalėti ui komunistinį veiki
mų. Sovietų Rusijoj lietuviai 
kaliniai yra daugumoj Lietu
vos piliečiai, o mūsų kalėji-r NEW YORK, rūgs. 20. —
muosp komunistų ne Lietuvos į Finansiniu atžvilgiu šis mies- 
piliečių nėra. Užtat visi kei
čiamieji ir į sov. Rusiją siun
čiamieji kaliniai komunistai, 
tam tikru susitarimu, gaus so-1 
vietų Rusijos pilietybę.

Sutarta, kad Lietuva per
duos sov. Rusijai 24 kalinius 
komunistus, o iš sovietų kalė
jimų bus paleista 18 lietuvių,

NEW YORKO MIESTAS 
NETURI PINIGŲ

tas visiškai nusigyveno. Vals
tybės gubernatorius norėtų 
gelbėti, bet neturi priemonių, 
kada bankai a>tsisako daugiau \ 
skolinti.

ADVOKATAS PAKLIUVO

dinti daug popierinių pinigų. U- 
Tada doleris žymiai atpigs ir

riausvbė sutiko juos priimti.

■GAL APLANKYS PARODĄ ŠILUTE

PASIRAŠĖ 7 KODUS
AVASHINGTON, rūgs. 20.- 

Vakar vakarų prez. Roosevel- 
tas pasirašė septynis mažes
niųjų pramonių kodus.

Iš Washingto.no praneša. Rugp. 22 dienų pas vienų
kad prez. Rooseveltas'turi vii-[Lykeriškių km. ūkininkų užė- 
ties, kad gal jis gaus progos jo kažkoks žmogus, gyvačių 

į aplankyti 'Chicagos šimtmečio maišu nešinas, ir pasiprašė
pažangos parodų.

Pinigų specialistų komitetas i 
dirba prieš infliacijų ir pa
taria prezidentui, kad jis dole
rį stabilizuotų. Tačiau kai ku
rie piet. valst. senatoriai reika 
lauja infliacijos ir dar pata
ria, kad vyriausybė tuojau im- ISKILM,NGA, PASITIKTAS 
tusi kalti sidabro monetas.

Praneša, kad prezidentas do Chicagon su žmona atvyko 
Pirmadienio vakarų Indiana ■ lerio likimo klausinių svarsto buvęs prezidentas Hooveris.

nakvynės. Ūkininkas gvvati- 
ninkui, kuris gyvačių buvo pri 
sigaudęs artimame miške ir 
manęs gaminti iš jų vaiatų 
galvijams, leido pernakvoti 
daržinėje ant šieno. Šis, odinį

valstybėje abu trokus ant vieš su didžiausiu įsigilinimu ir,Vakar šimtmečio pažangos pa- maišų su gyvatėmis pasidėjęs
kelio sulaikė plėšikų gauja. Ve 
žėjus ir detektyvų jie pagrobė, 
nuvežino į Michigano valstybę 
ir paleido.

Vakar abudu trokai rasti iš

prieš spalių mėn. turės pareik- ’rodoje iškilmingai pasitiktas 
šti savo nuomonę. ir pagerbtas. Saliutuotas pat

rankų šaudvmais.
UŽSAKĖ DAUG VYNO

UŽ KLASTUOTUS ČEKIUS
tabakas vertės apie 30,000 dol. tuštinti. (Vienas jų rastas ne- 
Abiejuose trokuose buvo po (toli Columbus, Ind., kur įvyko 

; du vežėjus ir vienas privačios . užpuolimas, o kitas — arti To- 
I detektyvų organizacijos vyras.' ledo, Ohio, ravan įverstas.

NEW YORK, rūgs. 20. —
Vyno pirklys importininkas 
Mouąuin užsisakė Prancūzijoj 
6 milijonus galionų vyno.

Už klastuotų čekių keitimų 
suimtas Harry Kolze, 37 m. 
amž., 626 Belmont avė.

ant aslos, pasilipo ant kūgio ir 
užmigo. Rytų kažkokiu reikalu 
užėjo į daržinę samdinys ber
nas ir ko į tik nenumirė — vi
sur, visuose kampuose raitėsi 
bent pora tuzinų gyvačių. Ki
lus triukšmui, nubudo ir gyva ‘ CHIGAGO IR APYLINKĖS 
čių savininkas. Pradėjo savoti-1 — Šiandien giedra ir vėsus
škų medžioklę, kurios metų oras.

Kinas Chan savo vedamoj 
valgykloj kitados piktai užga
vo baltodę patarnautojų. Ki
nas patrauktas teisman ir nu
baustas 100 dolerių bauda.

Jd advokatas P. Pomeroy 
reikalavo iš naujo bylų nagri-. 
nėti. Jis gavo vieno žmogaus 
pasirašytų pareiškimų, kad ki
nas nemušė tarnautojos. Tuo 
pareiškimu remiantis leista 
antrukart nagrinėti bylų.

Ir štai bylos metu tas žmo
gus išsigynė minėto pareiški
mo, Sakė, kad jis nežinojo, kų 
pasirašė.

Teismas pripažino advokatų 
ir kinų kaltais sankalboje. 
Kaltas yra ir pareiškimų pasi
rašęs žmogus, tačian jam dova 
nota, nes liudijo valstybės pu
sėje.

, ORO STOVIS

Washingto.no
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500xvien paprastų darbininkų svetimšalių. 0 
kiek dar yra visokių kitokių profesijų žmo
nių, kurie čia pelno didelius pinigus ir ne
kartų dar yra prieavalstybiškai nusistatę.
Tuo tarpu yra nemažai mūsų klaipėdiškių, 
kurie ieško vietos ar darbo, o negali jo gau
ti. Mes nepavydėtume nė vienam kųsnio duo-Į ~ ~ ~~
uos, jei patys būtume sotūs. Bet matyt, kaip ĮSKILVIO ĮDEGI- 
svetimos valstybės žmonės atima duonos kųs MAS
nj mūsų žmonėms ‘ir tie neturi ko valgyti, 
visi su pasipiktinimu turėsime pasiklausti 
— kodėl mūsų žmonėms daroma tokia bėgė-

Rašo Lh\ J. p. Poška, gydyto
jas ir chirurgas, Cliicago, 111.

diška neteisybė? Kas duos į tai atsakymų! Staigus skilvio įdegimas pa- 
Atsakymas toks — bedarbiams reikia mokė- įtaiko pas visokio amžiaus 
ti pašalpas, o jūs, kurie mus rinkote, mokė-. žinočies, kurie neatsargiai var
kite. Ko jums privalo rūpėti, kur jūsų pini- toja maistų. Maželiai gauna 
gai dingsta ir kam jie naudojami? Tačiau Się jįg^ taip gį nuo netinkamo 
ne vienas ūkininkas turi sviestų pardavęs ' maisto. Ši liga galipasitaikyti

čia. Jam skauda vidurius, o 
ypatingai toje duobelėje po 
krūtine; skambi galvų, darosi 
neramu, pagaliau pradeda at
sirūgti ir vemti. .Jeigu nusi- 
vemia, tuokart palieka ge
riau, bet paskui Vėl blogumas 
ima. Liežuvis baltas, aptrauk
tas, o seilės bėga.

Pas vaikučius, nuo šios li-

16 lt., riebių karvių gyvo svo
rio centneris — 18 lt., liesų 
karvių — 13 lt. Veršiukų gy 
vo svorio kilogramas 23 — 30 
cnt., avių — 30 — 40 centų, 
penėtų kiaulių gyvo svorio 
centneris — 50 litų, šiaip mė
singų kiaulių — 43 lt.

Sviesto Lietuvos turguose 
galimu gauti kilogramų už 2 
Ji. 30 et., Kaune tenka mokė
ti po 3 lt. Kiaušiniai Kaune 
didesni po 10 centų, mažesni
— po 8 centus; kitur maišyti 
kiaušiniai — po 7—9 centus. 
Agurkų kapa kaštuoja 40 -- 
50 centų, pamidorų kilogramas
— 1 lt. 20 cnt., didelė kopūsto

KAS DEDASI KLAIPĖDOS KRAŠTE

Jau esame trumpai minėję apie tai, kad 
Klaipėdos miesto taryba nebeleidžia paka
binti posėdžių salėje Lietuvos valstybės žen
klo. Klaipėdoje išeinantis lietuvių laikraštis 
“Liet. Kel.” apie tai ir kitus reikalus rašo:

“Klaipėdos kraštas jau beveik vienuo
lika metų skaitomas Lietuvos valstybės da
limi, ir turi plačių savivaldybę — autonomi
jų. Visiems žinoma, autonomija buvo kraštui 
suteikta, kati kraštas po Lietuvos valdymu 
galėtų vidaus reikalus pats tvarkyti ir kad 
visiems to krušto gyventojams, lietuviams ir 
vokiečiams, būtų garantuotos lygios teisės. 
To gyventojai nori ir tas yra gerai.

Bet kas iš to viso pasidarė? Aiškiausių 
vaizdų dabartinės padėties ir naujųjų parti
jų nusistatymų parodo paskutinis miesto sei
melio posėdis. Jau pirmutiniame- dabartinio 
seimelio posėdyje vokiškosios partijos atme
tė statuto straipsnį apie kalbų lygybę, nutar- 
damos, kad guli būti į prezidiumų ar kitus 
organus išrenkami žmonės, kurie nemoka u- 
biejų krašto kalbų.

Šiame posėdyje buvo reikalaujama, kad 
seimelio prezidiumas ir biuras visokius raš
tus išleistų ir lietuvių kalbų,’ bet vokiškosios 
partijos tų lietuvių reikalavimų atmetė. Kur 
čia kalbų ir teisių lygybė? Kas šiuo atveju 
vėl laužo statutų? Vis tiek “piktieji’’ lie
tuviai apšaukiami kaip statuto laužytojai. 
Mums rodos, jei Klaipėdos krašto statutas 
būtų pildomus ir iš vokiečių pusės žodžiais 
ir dvasia, tada nekiltų tokie klausimai ir ne
būtų “piktų lietuvių”, kurie vis ir vėl kė
sintųsi j statutų.

Tame pat mieste seimelio posėdyje lie
tuvių pasiūlymas atleisti iš miesto ar pri
vatinių įstaigų svetimšalius, buvo tų partijų 
balsais atmestas. Tai čia ir norime nurodyti, 
kokia žala iš to išeina mūsų kraštui. Tuo 
tarpu bedarbių Klaipėdoje ir krašte yra ma
žai, bet greit jų bus daugiau. Paskutiniu lai
ku turėjome kelis šimtus bedarbių, iš kurių 
didelė dalis dirbti negali, o kiti vėl nenori. 
Tuo tarpu turime Klaipėdos- krašte dar api.*

sausų duonų valgyti, kad tik atliktų savo 
pareigų prieš kraštų. Ar čia yra teisybė?

Dabar dar dėl lojalumo. Lietuvių atsto
vai pasiūlė iškabinti posėdžių salėje vytį,
Lietuvos valstybinį ženklų. Tokį ženklų turi 
kiekviena valstybė, o ir Lietuvos valstybės 
piliečiai tokį ženklų pripažįsta kaip savo va!- 
slybės ženklą, rodanti, kari fia valdo Lietu- dantili maistaSi į ;kil.
va, kad mes stovime po Lietuvos vyriausia -yį suereįaa skilvyje 
valdžia. Tik Klaipėdos miesto seimelio vo
kiškosios partijos nenori pripažinti, kad jos 
yra Lietuvos valdžioj. Prieš valstybės ženk
lo pakabinimų balsavo net Klaipėdos krašto 
valdininkai. ' #

Ar čia gali būti kalba apie tų partijų 
bei žmonių lojalumų prieš valstybę, jei net 
valstybės ženklo neleidžia pakabinti vieša
me name? Toks nutarimas yra paniekinamas 
mūsų valstybės ir mūsų giminės”.

Matot, kas darosi Klaipėdos krašte. Gai
la, kad Lietuvos vyriausybė nedaug dėmesio 
į tai tekreipia, Ji, mat, užimta kova su ka
talikais, kurie yra ištikimiausi savo krašto 
piliečiai ir su jais kovoti nereikia. Bet į va*

SVERTIEJI METAI B KATAUKB- 
KOJI AKCIJA

’i.
(Pabaiga)

1). Visų pareiga yra įstoti į Katali
kiškos Akcijos darbų ir nuoftirdžiai jį re
mti. Nepateisinami yra kai kurių asmenų 
išsikalbinėjimai, kad suvažiavimuose nie
ko gero nėra, nutarimų neįvykdo, todėl 
aš nematau reikalo beveikti. Jei nieko 
gero nėra, tai padaryk, kad būtų, o ne 
vien nuošaliai stovėdamas kritikuok. Į 
K. Akcijų pirmoje vietoje traukti visą 
jaunimų, juo ypatingai susirūpint, kadan
gi jaunų žmogų lengviau paruošti, jauni- 

* lutu dar visos gyvenimas prieš akis, to
dėl dar daug ko iš jo galima lankti. Taip 
pat traukti vyrus ir moteris, profesiorm 
h*s darbininku*, — v iras geros valios 
įmones. o

/ 2). Nepasitenkinti vien suorganizavi
mu. bet eiti |»rie narių pe rauk Įėjimo, pa
ruošimo apaštalavimui. Eiti prie to, kad 
kiek v ienas pradėtų galvoti, kų jis gera 
galėtų pudaryti organizacijai ir kitiems,

ir tuomet, kuomet imama dau
giau maisto, negS jskilvis gali
suvartoti. Dažnai skilvio įdegi•»
mas gaunama nuo tokio mais
to, kuris jau yra pradėjęs ges
ti arba rūgti, o ypatingai jva- 
saros šiltame ore. Senas gen

esančias 
virškinimo gleives, kurios pa
raudonuoja, supunta ir nusto-

gos skausmas viduriuose yra 
didelis. Maželiai verkia, raito- gfilva _ 20 — 30 cnt., "obuo- 
si, kartais net ir karštis užde- į kiĮOgr> go cnt. — 1 lt., 
ga ir jie dažnai vemia. R kriaušių — 1 — 1,50 lt. 
pradžios vėmime randasi su- MėgOg kainos nevienodo3.
rūgusio maisto, o paskui tik j^aune krautuvėse jautienos 
seilės su žalėnomis eina, bei m-SOg k,gr 1>20 _ 1>60 R, 
tampymas yra didelis.

Gydytis nuo šios ligos, jei
ji yra nepersunki, galima ir ros klgr 2,5O —. 4 lt., kum- 
patiems. Pirmiausiai nereikia ;pio klgr _ 5 lt jvaįrįos smu. 
stabdyti vėmimo, bet dar pa-ilkios žuvies kilogramų gali-

Jaines R. Wedell iš Pater- 
son, Iowa, neseniai buvusiose 
Cliicagoj orlaivių lenktynėse 

pastatė naujų greitumo rekor
dų. Bendras jo lėkimo greitis
buvo 305% mylios į valandų.

lutinai nugalėti ir tada jų kai
nos bus normalios. Tsb.—

avienos — 1,40 lt., kiaulienos-----------------
— 1,40—1,80 lt., rūkytos des-| PREKIŲ ŽENKLAI IR IŠ

RADIMAI LIETUVOJE

Prekių ženklų (Trade mark)
ja veikti, ir i3 to prasideda Ii- platinti paimant šilto van- ,ina gauti po 80 cnt., lydekų po ir patentų registravimas Lie- 

dens. Jeigu rūgštumas eina iš 2 — 2,50 p Provincijoje mai- Įtuvoje pagal įstatymus nėra 
burnos, tai galima paimti bile produktai yra žymiai pige- ' privalomas. Veikiantieji įsta-

ga. Negana to, sugedęs mais
tas patenka į žarnas ir tuo- 
mi gaunama visų vidurių įde
gimų, skausmų ir, liuosavimų.

Skilvio įdegimų gaunama ir 
nuo perdidelio vartojimo alka- 
liolio. Alkaholis labai gadina' je]į šaukštų 
ir erzina. skilvio gleives. feios! (Castor oil), o vaikams pri 
rūšies skilvio įdegimas daž- į taikant sulyg jų amžiaus. Ir 
niausiai pasitaiko po didelio, po to daugiau nieko nevalgy- 
baliaus, kuriame nemažai buvo ti nei gerti.per dvidešimts ke-

šarminių miltelių. Šie sustab
dys rūgimų, o kartais ir vė
mimų apstabdo. Kuomet $kil-

sni, negu Kaune. tymai, tačiau, jei ženklai yra

vis apsituštinat ai gerąi yra už 14 — 16 lt., prastesnių 111a- 
paimti suaugusiam žmogui di- 'lkų vežimas .10 — 12 litų. A- 

ricinės alyvos kmeninių anglių centneris kaš
tuoja 3,30 — 4 litus. 

Medžiagos drabužiams nėra

Gerų, sausų malkų nemaža j Lietuvoje įregistruoti, juos 
vežimų Kaune galima gauti saugo, šiuo žvilgsniu Lietuva

eina lygiomis su kitomis val
stybėmis. Pasirodo, kad išra
dimų ii- prekių ženklų užre
gistruojama Lietuvoje kasmet 
vis po keletu šimtų. Pav., 1923

labai aukštos. Vilnones med- metais buvo užregistruota 51 
žiagos kostiumams, suknelėms, į išradimas, 1924 m. — 66 išra-

stybės priešus nedaug dėmesio tekreipia. Lei-Į įvairaus skystimėlio. Papras-• turįas (24) valandas ir gulėti' žiūrint rūšies, metrų galima | dimai, 1927 m. — 74, 1928 m.
tai, pasitaiko taip, kad visų lovoje. Jeigu tas negelbės, tai gauti po 10 — 45 lit. Vietinio ■ — 72, 1929 m. — 91, 1930 in.džiama stambios pinigų sumos apmokėti šni

pams, kurie sekiotų katalikų veikėjų kiek
vienų žingsnį, bet nepaisoma, kati vokieti
ninkai ir kiti valstybės priešai niekina vis 
kų kas lietuviška ir visokiais būdais sten
giasi kenkti Lietuvai. »

Vienas “Trimito” bendradarbis teisin
gai yra pasakęs, kad būtinas’ reikalas yra 
dirbti Vilniaus vadavimo darbų, bet “Klai
pėdos taip pat neužmiršk, lietuvi!”

vakarykštį vajgį -bei gėrynių 
prisieina su dideliu nemalonu*

jau reikia kreiptis pas gydy
toju.

mu išpilti ir sopančia galva Patarimas: Broliai ir sesu-į marškiniai parduodami po 7 
bei viduriais pagulėti lovoje. | tęs, saugokite maistų, valgy-1— 10 litų. Skrybėlės po 15 — 

Apsireiškimas staigaus įde- j kitę ir gerkite atsargiai ir bū-' 20 lt. Moteriškos skrybėlaitė* 
ginio skilvio ligonis aiškiai jau kitę sveikais.

šilko metras kaštuoja 12 — — 108 išradimai. 
16 litu. Viršutiniai vyriški Prekių ženklų iki šių metų 

yra įregistruota iš viso 3621. 
kurių 70 nuoš. pristatė užsie
nis, o kitus — Lietuvos fir-

po 13 25 lt. Prastesnės me Į nios prašymų įregistruoti kn

PASTABĖLĖS

LIETUVOS GYVENIMAS
ctžiagos yra visai pigios, tik 
po kelius- litus metras.

Žiemų maisto produktai ir

nors kasmet gaunama apie 
450 — 500, iš kurių būnu 350 

400 apsaugoti prekių ženk-

KAINOS LIETUVOJE
įšiaip daiktai, kurių kiekis yra lus, o apie ]()() _ ižradilllŲ

Javams šiemet neblogai už- ’ susijęs su sezonu, truputį pa-

Vokiečių laikraštis “Germaniu” praneša, 
tad iš patikimų šaltinių Varšuvoje sužinota, 

/jog tarp lietuvių ir lenkų ūkio sluoksnių at
stovų tęsiami pasitarimai. Taip pat prasidė-

brangsta.
Brangesnių negu kur' kitur,

reikalu. L’ž' svetimo prekybos 
ženklo panaudojimų, kaip ki
tur, taip ir Lietuvoje, smar-

Kaune ir kai kuriose kitose ikiai baudžiama. Šiuo reikalą

derėjo, jų kainos gerokai nu- 
Javų, maisto produktų, gy- krito. Tuo tarpu rugių cent- 

vulių ir šiaip įvairių (Riktu neriui moka maždaug 8 litus, 
kainos Lietuvoje nėra^Pieno- kviečių — 14 litų, avižų 9 li- 
dos, tačiau didelio skirtumo tus, miežių — 8 litus, bulvių

jusios derybos nuolatinei lenkų spaudos at- tarp jų pastebėti negalima. — 4 lt. 50 cnt. Paskutiniu 
stovybei Kaune įsteigti. Tas pats laikraštis Daugiųnoje atsitikimų kainos , laiku javų kainos nusistovėjo 
pažymi, kad Lenkija padariusi draugingą pareina nuo pasiūlų ir parei- ir kai kur pradeda jau po tru- 
gestų, suteikdama Kauno prof. Herbačiauskui fcalavimų gausumo. Bendrai'pūtį vėl kilti.

paėmus, jos vis tik yra žymiai: Gyvulių kainos maždaug ši-lietuvių kalbos lektoriaus vietų prie Varau-
vos universiteto. Keikia manyti, kati tie pasi
tarimai ir lenkų “draugingi” gestai nepa
kenks lietuvių pastangoms Vilnių atvaduotų

o užmirštų reikalauti naudos vien sau. 
Tai daug svarbesnis darbas už pirmųj;, 
nors daug ir 'sunkesnis.

3) . Visi organizacijiniai vienetai ir 
paskui asmenys visa širdimi ęemia A. L. 
K. K. Federacijų ir jui paklusti, kadangi 
ji yra pasiėmusi misijų vesti Amerika; 
lietuvių tarpe K. Akcijų, ligi šiol garbin
gai jį vedė ii pagaliau gavo vyskupų už- 
gyrimų.

4) . A. L. K. K. Federacija palaiko 
tampriausius ryšius su Lietuvos Katalikų 
Veikimo Centru, abi laikosi vienos taktu 
kos ir visokeriopai, labiausia moraliai, 
viena kitų remia.

5) . A. L. K. K. Federacija yru įsto
jusi į National Catholic Welfare Confe- 
rence, atstovaujančių Amerikoje Katali
kiškam Veikimui, ir per jų bendradar
biauja viso jiasaulio katalikiškame judė
jime. Tarp šių abiejų centrų ryšiai turė
tų būti kas kartų glaudesni, ir tas gero
kai sustiprins pačios A. L. K. K. Fede
racijos veikimų.

Minos dalykus įvykdę, Amerikos lie

tuviai didžm.ABį pastatytų paminklų šiaia

žemesnės už bet kokias kai- tokios: aukšto mėsingumo hu
nas pas artimiausius kaimynu* lių gyvo svorio centneriui —• 
ir toliau užsienv.

Idetuvos vietose, yra butai.
Kaune už trijų kambarių su 
patogumais butų miesto cen
tre tenka mokėti 250 — 300 1 
litų; tolimesniuose rajonuose < Skaitykite *7 platinkite 
— kiek pigiau. Tačiau ir butų • dienraštį “Drcugę” U

tavos „uostuose nuolat krinta V SUS tUOS pro
tesionalus ir biznierius, 
kurie garsinasi jame.

dėka gausiai statybai. Tikima- 
21 lt., mažesnio mėsingumo —'si po metų kitų butų krizį ga-

šventaisiais Metais. Tik nesiteisinti ir 
neišsikalbinėti, bet visiems stoti į darbų. 
Baigiu Kristaus prilyginimu apie puolų.

Z
“Vienas žmogus prirengė didelę va

karienę ir pakvietė daug. Vakarienės va
landų jis siuntė savo tarnų pasakyti pa 
kviestiesiems, kad ateitų, nes visa jau 
prirengta. Tuomet jie visi draug ėmė iš
sikalbinėti. Pirmasis jum sakė: I’irkaus 
ūkį ir turiu eiti jo pažiūrėti ir prašau 
tave, laikyk mane išteisintu. Kitas tarė: 
Pirkaus penkis jungus jaučių ir einu jų 
išmėginti: prašau tave, laikyk mane iš
teisintu. Vėl kitas sakė: Vedžiau pačių ir 
todėl negaliu ateiti. Tarnas sugrįžęs pa
sakė savo valdovui. Supykęs šeimininkai 
tarė savo tarnui. Eik greitai į miesto gat
ves ir skersgatvius ir įvesk čia beturčius, 
luošus, aklus ir raišus. Tarnas vėl prane
šė: Valdove, padaryta, kaip liepei, bet 
dar yra vietos. Tuomet valdovas tarė 
tarnui: Eik į kelius ir patvorius ir pri
versk įeiti, kad mano namai būtų pilni. 
Sakau gi jums, nė vienas anų pakviestųjų 
žmonių neragaus mano vakarienės” (Luk.

14, 16-24).

ORGANIZACIJOS, JAUNIMAS IR 
MŪSŲ JĖGŲ KONSOLIDACIJA

(Ked. M. Zujaus referatas Federacijos 
23 kongrese).
įžangos žodis

Amerikos lietuvių gyvenimo pudan- 
gėj matosi linksmų ir liūdnų dalykų.

Prie linksmųjų reik priskaityt bergž
džių ginčų mažėjimų, o tikro, apčiuopia
mo ir kūrybinio darbo didėjimų; tautinį 
ir religinį išbudintų, komunizmo, socializ
mo ir nezaležnmkizmo smukimų.

Džiugina Seserų Kazimierįječių ir Pra- 
nciškiečių švietimo ir auklėjimo darbuo
tė. Kiekvienu metų jų vedamų mokyklų 
skaičius eina didyn, pačių seselių mokslo 
personalas nuga ir tobulėja, visuomenės 
įvertinimas jų tautiško ir religiško dar
bo didėja. Tik sunki depresija daug atsi
liepė į mokyklų išlaikymų ir naujų stei
gimų, kur jų <la nesama.

AukStesnio mokslo židiniai — Šv.4
Kazimiero beserų Akademijos ir Tėvų

kasmet būna po keletu bylų.
Tik—

Marijonų vedama Bernaičių Kolegija -- 
t daro rimtų pažangų. Šios įstaigos netus- 
į čiais pažadais, bet darbu ir jo vaisiais 
| užtikrina mūsų visuomenės ateities va- 
! dus.

Kiek liūdniau daros pasižiūrėjus į 
mūsų meniškųjį gyvenimų. Veikalų staty
mas, koncertų rengimas, kas nesen-ipi bu
vo didelėj madoj, ypač pasaulinio karo 
ir pokariniu laiku, žymiai sumažėjo. Vi
sa tai anksčiau labai daug prisidėdavo 

| prie lietuviškos dvasios gaivinimo ir pa
laikymo. Liaudies 'daina nyksta. Tai yra 
apgailėtinas reiškinys, (’ia prisimena A- 
domo Mickevičiaus žodžiai išreikšti “Kon
rade Valenrode”: “O liaudies daina: tu 
taikos arka tarp senų ir jaunų amžių, 
tau liaudis atiduoda savo riterių kardus, 
savo -minčių audinį ir savo jausmų gėles. 
Arka, tavęs nesugriaus joks smūgis, jei 
tik tavo tauta tavęs neišniekins; o liau
dies daina, tu stovi tautų paminklų baž
nyčios sargyboje, su arkangelo sparnais 
ir balsu, o tu neretai laikai ir arkangelo
ginklų”.

(Daugiau bus)
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.gebėjo rimtumu pralenkti su
augusias “mandrių” madų 

” t vaikytojas. Keikia dar pašte-
Praeitą savaitę pravažiuoda 1^^ kaip sumaniai ši porelė 

mi pro Pittsburgh’ą iš Thomp-' y0 yisas -komedijantes” 
son, Conn., į Chicagą buvo su-'KU ryžiai# už didžiųjų bažny- 
stoję pas mūsų kleboną sve- 'Aiogdurų> Jaunieji po Mišių

SOUTH SIDE

čiai: kun. Mačiulionis, kun. šv. dar valandėlę pasimeldę,

Pažaras įvyks spalių 9 iki 12 j Konstitucijos įžangos ir skai- 
d. 16 iki 19 d. ir 21 dieną bus Jtymo įvairių dalių tos konsti- j 
iškilminga užbaiga. Girdėtis tucijos; 3) Skaitymo parašytu 
sodalietės ‘Marijos Vaikeliai’ straipsnių apie istorinį įvykį

DIEVAS
ŽMOGAUS SKIRTUMAS 

NUO KITŲ GYVULIŲ

vadovaujant, o ne žmogus gv-

Kulikauskas ir mūsų mylimas het nujausdami, kad tuščiaga- 
jnisijonierius Tėvas Vaitkevi-(lyiai Jaukia už d„rų su ry-
čius. Ant kiek man teko nn-

vulio protu. -girsti, pastarieji yra labai ar-
KAULAS: — Jonai, aš ma>« niūsl? k,ebono drau*ai

Žiais, o nenorėdami, kad jiems 
tos dienos rimtumą ryžiais iš
blaškytų, patylomis sau pa-

slaptai tariasi su mokyklos se
serimis visus “subytyti”. Vy
rai irgi turiasi pakukždomis. 
Pus didelis jormarkas. Rep

ŠV KAZIMIERO MOKYK
LOS ŽINUTĖS

Kas naujo dabar girdėt pas 
mokyklos vaikučius! O-gi ži-

R AULAS: — Jonai, aiški
nai man, kad beždžionės ne
padarė jokio progreso, o aš 

“mačiau cirko beždžiones da
rant stebuklus: vaikštinėja, 
kaip žmogus; važinėja ant 
dviračių, sukinėja mašinas net 
ir automobiliu važiavo. Todėl 
aš matau, kad beždžionė yra 
kaip žmogus ir padarė prog
resą, nes daro kaip žmogus, 
o ne kaip miškinis žvėris.

JONAS: — Kaulai, gaila 
man, kad jūs nemokate atski
rti papročių nuo išminties.

(čiau Lietuvoje protingą katę, J Kiek mums džiaugsmo ir lai- šmakšt per zokristiją ir... sta 
įkuri mokėjo paspausti durų ni<‘” ka^ jipdu su pa-| nam0> o ten bažnyčios note, kad visai netoli parapi

jos bazaras. Nemanykite, kad 
vaikučiai nori pasilikti pas-

kevicius, nors jau du metai,1 (jamį jaunųjų ir nerimaudami kutinėję vietoje. Jie jau iš ar. 
kaip jo negirdėjome, bet .1°' pastebėjo, kad jaunųjų bažny-, ksto planuoja, kaip sėkmin

giau pasidarbavus ateinančiam 
bazarui. Kaip jie bus gerai 
nusistatę, galės pralenkti ir 
senesniuosius. Jie parodys, 
kas yra tikras apaštalavimas,

klemką ir atsidaryti duris. mokslais per mūsų 40-kę at < gu ryfįgjg papuški-
JONAS. — Ne, Kaulai, tai ktt(^ nors Tėvas \ ak-jauniesiems. Čia nesulauk

ne protingumas katės taip da
ro, bet dažnus atsikartojimas
mekaniško veiksmo. Tas gy-ĮPamokski (^ar nepamiršome i- ’/.joje jau nebėra, su ilgomis 
vulėlis mato, ką žmogus da- 3° %era ’s n]'11 nosimis nuėjo kur kas sau
ro, o ypač kada vaikai pra
deda su pagaliu katę vaikyti; 
tada ji mėgina atsidaryti du
ris, o jei pasisekė, taip kaip 
vištai bei kiaulei gauti mais
to, ji ir toliau mėgina tai da
ryti.

KAULAS: — Ar tai ne ka
tės išmintis tai daro!

JONAS: — Ne, Raulai, ne
Kiekvienų gyvų daiktų gaii bet paprotys veikia i
išmokyti papročių, bet išmin
tingą darbą tik tas gali da- 

kas pats yra išmintingas. 
KAULAS: — O kas do ski

rtumas tarp papročių ir išmi
nties? Aš nematau jokio?.

JONAS: — Kiekvienas gy
vūnas, pagal savo instinktą,

katę. Liuveno universitete aiš
kiai buvo įrodytas faktas, kati 
nei katė, nei beždžionė negali 
protauti. Išbandymas tokiu 
būdu buvo daromas: paėmė 

studentai suaugusią katę ir 
jos pirmą koją pridėjo prie du
rų kleinkos, paspaudė ir du-

papranta prie visokių darbu 1>VS ^idarė. ^ieną sykį ir ki- 
ii- zbitkn, pav., višta atrado,*'1 taip padarė ir katė išmo-
tvoroj skilutę, kartą, kitą te
nai įlindo, o ypač jei įlindusi 
gavo palesti, jinai ten ir daž
nai lys ir atras tą pačią .sky
lę. Jautis gavo sykį dobilu 

, paėsti, būk užtikrintas, kad 
jis ir toliau eis į tuos pačius 
dobilus. Kiaulė sykį atrado 
bulvių, tat ji nuolat ten 
trauks. Kaulai, tai yra- gyvu
lių papročiai.

KAULAS: — Jonai, tas dar 
neatsako mano klausimui, nes 
beždžionė dviračiu važinėjo, 
todėl jinai yra mokyta.

JONAS: — Tiesa, Raulai, 
beždžionės arba kiti gyvuliai, 
kurie yra mokinami cirkams

sų Širdžių dar neišdilo. Kaip|Tik dahar supratOj kad >n 
tai būtų gerai, kad jis Šiais |ldaji jielns lahai vietoje gSdų 
Šventaisiais Metais atvyktų |ipadara jg 8i, jaunuo)ių
40-kę su pamokslais. Tpa*!Įrg^ pasimokyti visi einantie- 

lnbiau mus išjudintų prie ka- - luoman moteryat5s ir 
talikiškojo veikimo, pasaulio-

— parašymą konstitucijos; 4) 
Pasveikinimu Amerikos vėlia
vai ir kitokiais būdais reiškė 
meilę ir patrijotiznią savo gi
mtinei vietelei. Kai kurie vai
kučiai padarė įvairius pieši-į

(Tąsa ant 4-to puel.I
t

BLAIVININKU SEIMAS"

THOMPSON, Conn. — Ru- 
gsėjo 17 d. Marianapolio Ko- 
Jegijoje įvyko Blaivininkų or
ganizacijos metinis seimas, prn 
Ridėjęs 10 vai. ryte iškilmin
gomis šv. mišiomis, kurias at
laikė organizacijos Dvasios 
Vadas kun. J. J. Jakaitis, a- 
sistuojamas kun. Dr. P. Bis

nes jei norime, kad bažnyčia . . - T,, / ’ J . ikio n- Dr. Andrulionio. Pamo-

ko atsidaryti duris. Bet pas
kui po klemka jie pakišo vi- 
niukę taip, kad spausdamas 
nebegali durų atidaryti; du
rys atsidaro tiktai kuomet pa
suki klemką. Katė mėgino, mė 
gino atidaryti ir nieko nega
lėjo padaryti. Ji neišprotavo, 
kad reikia klemka pasukti. 
Tat visus gyvulius gali išmo
kyti darbą dirbti, bet negali 
išmokyti protauti.

O paimk žmogų, mokytą ar
ba nemokytą: atrasi, kad jis 
protauja, daro tikslingus dar
bus ir išmintingai elgiasi. To
dėl pas žmogų protavimas, iš
mintis ir tikslingumas atski

riu apaštalavimo, katalikiškos 
spaudos platinimo. Nors, tie
sa, mūsų kunigai apie tai kas 
sekmadienis primena, bet kaip 
svetimas kunigas, o dar misi- 
jonierius, nors ir tą pačią tie
są pakartoja, tai, rodos, la
biau jo klausome. Šiandien 
taip svarbus yra katalikiškas 
veikimas pasauliečių apaštalu 
vimas, kad tiesiog nesupran 
tanias katalikas, kurs neprisi
deda prie katalikiškojo veiki
mo, ypač katalikiškos spaudos 
platininio. Kad kas kun. Ka
zėnui šnipštelėtų į ausį, kad

šiais Šventaisiais Metais, kaip
būtų gerame dvasios stovyje 
turime pagelbėti jai ir finan

mūsų klebonas nuolat prime- siniai. Todėl, nepasiduokite
na, kiek rimčiau rengtis luo- 
man moterystės, ypač vengti 
tų teatrališkų pasirėdymų.

Senas Eks-choristas

Paskutinis šiais metais me
tinis parapijos išvažiavimas į 
Adomo sodą rūgs. 17 d. labai 
gražiai pasisekė ir galima ti
kėtis, kad nemažai ir pelno 
parapijai liks. Oras pasitaikė 
labai gražus ir šiltas. Užtat ir 
žmonių minios susirinko ir vi-
si labai gražiai linksminosi.-

mums šiais metais pakviesta'Vieni j»»ka"d«ni “ Bingo" lo- 
knn. Vaitkevičių 40-kei su pa W' kiti ’tingnliaia dinguliavo

mokslais, tikrai, gal, jis ir 
paklausytų, o mes visgi kaip 
nors, kad ir šiais sunkiais lai 
kais, šiaip taip už kelionę at
silygintume.

Senas Parapijoms į

ksiu pasakė kun. Dr. J. 
viekas. /

Na-

nei jauni, nei seni, bet visi 
stropiai dirbkime parapijo? 
naudai; nepalikime gerb. kle

Seimo prezidiumą sudarė 
kun. Pr. Juškaitis — pirm., A. 
Zavetskas — vic.e pirm., St.

bonui visą rūpestį, nes jis ga išejefkaitė ir M. Buzvtė — se
na darbo padeda kad užlai- kretorės.

\ r ■

Amy Mollison, anglė lakū
nė, lėktuvu atskridus į Ame
riką.

tarta apie priemones sustip
rinti organizaciją. Visų atsto
vų pareikšta, jog, prohibici- 
jai išnykus, Blaivininkams at
siras didesnė dirva didžiam 
darbui.

Naujas centro valdybos są
statas: kun. J. Jakaitis — Dva 
sios Vadas, kun. Pr. Juškaitis 
— pirmininkas ir redaktorius, 
P. Mankus — I vice-pirm., J. 
Baltrušaitis. — II vice-pirm.,

kius parapiją gerame stovyje.

bei skambalėliu skambino šū
kaudami “you lay and wc 
pay”, kiti prie “rudžio” dai
navo, dar kiti vištukus-artta- 
kus puiskavojo, kits dripaojo 
žolėje ir svajojo... Vienu žo
džiu visi buvo kuo nors už-

įimti ir visi gražiai linksmai 
Ketvirtadienį, rūgs. 14 d. j džiaugėsi paskutiniaisiais va- 

mūsų bažnyčioje kun. Kazė-1 saros malonumais. Tvarka gra 
nas moterystės ryšiu surišo i ži. Už tai garbė mūsų bažny- 

Mykolą Mišlan (slavoką) su , čiOs komitetui.
Florencija Blaškiūte. Per 40 Į Senas Parapijonas
m. mūsų parapijos gyvavimo Į _____ _

----------- dybos pranešimų, priėmė ke-
Rugsėjo 21 d. Pittsburgbo lis nutarimus. Išklausyta ‘Stu 

vyskupijos didžiai gerb. vys-jdentų Žodžio’ redaktoriaus J. 
kūpąs Hugb C. Boyle konsek
ruos gerb. kun. Hayes, buvu
sį Pittsburgbo katalikiškųjų 
mokyklų superintendentą.
Naujai konsekruotas vyskupas 
laikys savo pirmąsias Mišias, 
kaipo vyskupas, už vaikus 
šios vyskupijos rūgs. 23 d. ka
tedroje 9:30 ryto. Šia proga 
ir mūsų mokyklos vaikučiai 
pakviesti dalyvauti tose šv.
Mišiose. Dvidešimts iš mūsų 
mokyklos vaikučių dalyvaus 
pamaldose. Visi kiti žadėjo pa
aukoti šv. Komuniją’ ir šv. Mi
šias už naują vyskupą. Nau
jas vyskupas paskirtas Hele
na, Montana.

O. Sidabrienė — ižd., V. J. 
Seimas išklausė Centro vai- Blavackas — sekretorius, K.

_ _ • « • 1 . • -i-fc • • a rr aiRainys ir A. Zavetskas 
d o globėjai.

Sekantis metinis seimas 
P. Pilipausko referato, pasi-įvyks Cambridge, Mass.

KA “DRAUGAS” JUMS DUODA:

iz^

p

teko daug vestuvių mūsų baŽt 
nyčioje matyti, bet tokių gra-

Prie parapijos bazaro visi 
sparčiai rengiasi ir darbuoja-

bei teatrams yra mokvti, bet ™ žmogų nu0 vis« kit« s”’ 
mokyti su botagu arba jei tTėrim«’ žln0«us 5™ tik’ 
gauna geresnį maisto gabalė
lį. Bet žmogus liepia tam gy

vuliui taip daryti; vadinas,
gyvulys daro žmogaus protui PLATINKITE “DRAUGĄ

žių kaip šios, tai jau seniai |Ri. Sekančios moterys renka 
bemačiau. Pasirodo, kad šiais p-j krautuves bazarui dovanas t

Iingai Dievo sutvertas.

Kun. J. V. S.

visokių kvailų madų laikais 
gali mergaitės, jei tik nori, 
vedybij dienoje gražiai, pado
riai pasirėdyti. Florencija

Stankevičienė, P. Blažaitienč, 
P. Bartininkienė, Grafienė, V. 
Navickaitė, Jacunskienė, Stre- 
liauskienė, Laukaitienė, Jaku-

nors jauna mergaitė, bet su- | conienė, Jurkonienė ir kitos,

X Praeitą savaitę Šv. Ka 
zimiero mokyklos vaikučiai 
paminėjo Konstitucijos Savai 
tę (priėmimas konstitucijos į- 
vyko rūgs. 17 d., 17187 m.). 
Įvairiomis programomis vai
kučiai reiškė savo pagarbą 
tai konstitucijai, kuri davė 
laisvę visiems Amerikos gy
ventojams. Programos susidė
jo iš sekančių dalykų: 1) Tau
tinio himno, 2) Atkartojimo

1. Suprantamoj kalboj išdėstytas svarbiausias Lietuvos ir 
Amerikos žinias ir politikos, tikėjimo ir nūdienio klau
simus;

2. Kasdien įdomias vyr. redaktoriaus diskusijas apie dienos
klausimus;

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

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

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

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

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

•Draugas” metams $6.00; pusmečiui $3.50; trims mėneskuns 
$2.00; vienam mėnesiui 75c; per išnešiotoją — 12c į sa

vaitę. Lietuvoje metams $7.00.

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

Chicago, Illinois

PRAEITIES PABYRŪS
Rašo Kun. A. Petrauskas, M. I. C.

(Tęsinys)

Ir kilme ir pažiūromis buvo tikras 
lenkas, tačiau gana palankus ir kitoms 
tautoms. Su lietuviais jis visuomet gerai 
sugyvendavo ir būdamas Rusijoje, ir da
bar tapęs karo kapelionu. Apskritai, buvo 
jis svetingas ir mėgdavo turėti savo baž
nyčioje daug šv. Mišių, daug visokių pa
maldų. Norėdamas tą savo norą paten
kinti, rinko pas save kunigus iš visur, 
kur tik galėdavo gauti.

Kariškoji šv. Pranciškaus bažnyčia 
buvo prieglauda iš visur atvykstantiems 
į Varšuvą kunigams. Kadangi karo kape
lionai turėdavo reikalų su visa Lenkų Ka
ralyste, tai visų vyskupijų kunigai be
veik visi buvč kapelionams pažįstami. O 
kadangi patsai kun. Bilskis buvo buvęs 
Mobiliavo vyskupijoje, tai jam buvo pa
žįstamų daugelis ir tenykščių kunigų. Tuo 
būdu šv. Pranciškaus bažnyčia buvo tar

si kokia užeigos bažnyčia visiems iŠ pla
čiosios Rusų imperijos pakeleivingiems 
kunigams.

Svarbiausi tačiau, kaip ir nuolatiniai 
mūsų svečiai, buvo: kun. Danielius Vierz- 
bicki iš Sandomieriaus vyskupijos. Žmo
gus nelaimingas, beveik nebetekęs akių 
šviesos. Turėdavo visuomet ru savimi tu
rėti savo palydovą. Antras nuolatinis mūs 
lankytojas buvo kun. N. Vaidila. Žemai 
tis — lietuvis. Senutis, kokių 70 metų. 
Kaip girdėjau, buvęs gana pasiturįs. Tu
rėjęs savo nuosavus mūrinius Pragos prie
miestyje namus. Pažiūrėjus tačiau į jį, 
pamanytum, paskutinis vargdienis. Su
džiūvęs, pajuodęs, sutona sušlikuota, net 
pažaliavus, nevaleika toksai, kad net žmo
gui koktu pažiūrėti. Tai, kas yra senatvė! 
Žmogus pats savęs nesijaučia!

Tėvas Kapucinu

Trečias, į šį panašus, mūs lankytojas 
— Tėvas X., kapucinas nuolatinę sa
vo būklę turėdavo, kiek girdėjau, Cars- 
koje Sielo, netoli Peterburgo, Rusijoje. T 
Varšuvą atvažiuodavo protarpiais ir daž
niausiai apsigyvendavo netoliese mūs baž 
nyčios. Rytmečiais su šv. Mišiomis atei

davo pas mus. Buvo tai senelis, su ilga 
žila barzda, kapucinišką abitą dėvėdavo.

Kiek vienuoliai veikia žmonių sielą, 
šis senelis man kuo geriausiai nušvies
davo:

Rusijoje jau nuo 1830, o kurie užsi
liko, tai nuo 1863 metų, vienuolynai visi 
buvo panaikinti. Kai kurie likosi tik tol, 
kol vienuolijų palaikai — seneliai juo
se pamažėl išmirs. 
Taip buvo panaikinti Marijonai, taip ir 
Kapucinai, taip ir visi kiti vienuolynai. 
Marijonams leista buvo turėti vienas vie
nuolynas Marijampolėje, kuriame visi, 
kiek dar buvo gyvų Marijonų, tarėjo su
važiuoti ir užbaigti savo gyvenimą. Nau
jų priimdinėti buvo griežtai uždrausta. 
Taigi Marijampolės vienuolynas turėjo 
būti, rusų valdžios paskyrimu, kaip ir 
Marijonų kapinės. Virto tačiau kitaip.

Tuo pat būdu ir Kapucinams buvo 
paliktas Lomžoje vienas ir Nove Miasto 
antras vienuolynas, kad sepięji turėtu kur 
užbaigti savo gyvenimo dienas. Nort Mia
sto kai kada leisdavo dar po kokį vieną 
antrą naują kandidatą priimti. Lomžoje

visiškai ne. Šis gi Tėvas X. nepriklausė 
nei prie Lomžos, nei prie Nove Miasto, o 
šiaip sau važinėjo kur norėdamas, ir tiek. 
Ilgesnį laiką prisiglausdavo prie bažny
čios Carskoje Sielo. Jis buvo gavęs iš ru
sų leidimą kapucinų abitu vilkėti.

Varšuvoje daugiau jokių vienuolių 
vyrų nebuvo visiškai. Todėl, kai atvyk
davo šis senelis, varšuviečiai katalikai į jį 
žiūrėjo tarsi į kokį šventąjį. Kiekvienas 
laimingu save jautėsi, jei gaudavo “se
neliui kapucinui” ranką pabučiuoti. Per 
jo šv. Mišias subėgdavo pilna bažnyčia, 
išklausyti “kapucino” šv. Mišių.

Senelis tuo kaip ir didžiavosi. Eida
vo pamažėl žingsnis po žingsniu, kiekvie
nam jį sveikinančiam laimindamas ir vi
sokių malonumų pripasakodamas.

Girdėjau, jau miręs. Amžiną jam at
silsį suteik, Viešpatie! Daug gero jis ir 
man buvo padaręs.

Nuolatiniu mūs lankytoju galima pa
vadinti dar Dauguvos dekaną X. Jis kiek 
kartų atvykdavo į Varšuvą, visuomet pas 
mus užsukdavo. Jam labai patikdavo mūs

bažnyčia. Puikus jos rezonansas leisdavo 
jam parodyti savo nepaprastai puiku ba
ritoną.

Senelis pralotas

Išilgus mėnesius pas mus pragyven
davo arba ateidavo laikyti šv. Mišių pra
lotas Čaplinskis, iš Plocko vyskupijos. 
Senelis 94 metų susilaukęs, o dar ateida
vo į mūs bažnyčią nuo Vilčos gatvės, t. 
y. apie kokias tris ar net daugiau ameri
kietiškas mailias kelio. Ypatingas tai bu
vo senelis. Suvirš 50 metų išbuvęs pralo
tu. Ėjęs pareigas ir Peterburge, ir Plocke, 
ir Rostkove ir kitur. Tokios senatvės su
laukęs, o buvo tiek dar sveiką protą iš
laikęs, kad jjarašė storoką knygą apie 
šv. Stanislovą Kostką, kuris buvo kilęs 
iš Rostkovo parap., t. y. iš tos parapijos, 
kurioje jam teko ilgus metus klebono pa
reigas eiti. Jau miręs, bet ir mirčiai no 
taip greit jis pasidavė. Susirgęs plaučių 
uždegimu, rodos, kokį mėnesį kovojo, kol 
pagalios pasidavė.

Bus dauginu)
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Pittsūurgha Lietu
vio Žinios

SV. KAZIMIERO MOKYK
LOS ŽINUTĖS

MT. PROVIDENCE, PA.

(Tąsa iš 3 puslapio) 
įsius, kurie aiškiau rodė šį is
torijos įvykį.

Rugsėjo 11 d. įvyko iškil
mingas priėmimas Akademijos 
Pirmamečių (Freshnien). Prie 
puikiai papuoštų stalų mergui- 
įtės pasisotino užkandžiu. Ge.-I
įrb. kupelionas, kun. J. V. škn- 
Į«kus, paragino mergaites kuo 

'linksmiausiai praleisti šiuos 
mokslo metus. Praeitų metų

X Tikrai aluose šventuose i11 lorgaitės, Juniorietės ir So 
Metuose daugelis žmonių pa- ipboinorietės, palinksmino dai- 
klausė Šventojo Tėvo balso, šiomis, eilutėmis, operete, 
kai Jis kviečia pasauliečius a- x Trečiadienį, rugsėjo 13 
paštalauti. Tai galima pate- apsilankė gerb. kun. prof. 
myti parapijos mokykloje, j. Vaitkevičius, kun. Kulikau-,
Skaičius vaikučių stebėtinai ’ spas įr kUn. J. Mačiulionis. 
didėja. Praeitų savaitę kele-iKtiip visiems gerai žinoma, 
tas vaikučių atėjo mūsų mo- kun. piof. Vaitkevičius grįž- 
kyklon. Kiek teko susižinot, |a Amerikon po dviejų metų 
čia buvo pačių vaikučių apaš darbavimosi Romoj. Kiek gi- 
talavunas. Jie ragino vienas rjėt, apsigyvens Chieagoje. 
kitų lankyti katalikiškų mo , S. M. J.
kyklų. Tiktai gaila, kad kai _____________
kurie tėvui nenori vaikeliams nurPT TjUn DITRRIIRf!U perkant kainavo
pagelbėti. Reiktų melstis už ™LOl L ll U I 11 I ODUKlUlI , , ......
juos, kad susiprastų ir, sulig -----------
sųžįnės nurodymo, pasielgtų ŠIS-TAS Iš ŠV. VINCENTO 
Gaila, labai gaila, kad kai ku-į PARAPIJOS
rie tėveliai nepadeda vaiku
čiams apaštalauti... Kas ap-

Virginia Van Wie iš Chi- 
cagos, laimėjusi nacijonalį mo 
terų golfo čempijonatų.

Kudirkienė, žinoma šios para
pijos geradarė, paaukojo pa
rapijai sklypą žemės (lotų), 
kurs randasi netoli parap. mo 
kyklos. Tas sklypas jai pačiai

to bažnyčioj buvo nepaprastas (šioje kolonijoje buvo, tai A- gerų pelnų parapijai. Card pa returtingu, jaukiai atrodė. Vi- 
reginys. Nepaprastas sakau, nielė Kudirkienė paaukojo lo- rtv įvyks rugsėjo 24 d., 3 va-'si altoriai buvo papuošti gy
nės arti poros šimtų vyrų ėjo tų Šv. Vincento parapijai. Kle- landų popiet, šv. Vincento mo vom gėlėm, žvakėm ir apšvie- 
bendrui prie šv. Komunijos, bonus man papusukojo, kad kyklos svetainėje. Širdingai sti elektrų. Apie 50 sodu liečiu, 
Buvo tai, kaip kleloua.s skel-1 Anielės Kudirkienės nubašni jos kviečia vietinius ir iš a- vargonininkaujant p-lei Juzei 
bė, sekmadienis, skirtas Šv. kas vyras Vincas Kudirka lm j.ylinkės atsilankyti, nes bus IMasnič-iūtei gražini giedojo Mi 
Vardo Jėzaus draugijai. Vy- \o pirmutinis organizatorius gražių dovunų. CKukas
lai, jaunikaičiai tvirti, kaip Šv. Vincento parapijos ir žy- 
ųžuolai, artinosi prie Dievo mus jos rėmėjas. Tat ir ji Ii- Į 
Stalo. Gražus ir įspūdingas; kusi našlė Anielė Kudirkienėj 
buvo tai reginys. Toks jų pa- pasirodo nepaprasta rėmėja,! 
sielginias kiekvienam mums suteikdama tokių didelę para-

BRIDGEVILLE, PA.
40 vai. atlaidai, kurių tuip

.i, ..•!••. i i-ii • 'laukėme, praėjo. Be abejo, jie.įrodo, kad yra vyrų ir jauni- pijai aukų. Klebonas n uosi ra-1 . . . ’’
, ... , . , ]•!••• i atnešė ne vienai sielai sura-kaičių, kurie moka pagerbti z:ui padėkojo jai vardu para - . . '

• v , . i v, 1 •• • i n . , - - minima, džiaugsimi, paguodaKristų, Kurio sirdys trokšta, pijos ir paskelbė bažnyčioj, v. ‘ . » , i .. ' 1
kad kiekvienų prie Savęs pa j kad'aukotoja trokšta, jog to- ’s'’ Komunija, gia-<
traukti ir suteikti išganymu, ji dovana atneštų parapijai ge-į 118 Paino^"*ai atgahino mū-
Tas jų viešas ir bendras pa Į r., naudų. ,K? dv8sl«' suftiP'

• i • • , . . 'lino norų, kovoti už tas ver-srelgimas ir ant manęs atsi- f »>• . » >• . .
. .. . . Į X Bingo šeštadienio vakare t y bes, kurias nei vagis negaliliepe. Pasiėmęs korčiuke pasi- ,,, , „ųi; « , - i J ”Įsutiauke skaitlingų žmonių bu pavogti, nei ugnis sudeginti, 

reli. \ isi, kurie lanko bingo neį priešas sunaikinti. Duokžadėjimų, pasirašiau ir pasiža
dėjau per vienus metus, ka>4
antrų mėnesio sekmadienį 
jais bendrai priimti šv. Komu 
nijų ir gerbti Jėzaus vardų.

su
\akarus, džiaugiasi, nes sus;-' |)į<.vc, kad žmonių pasiryži 
rinkę pasikalba, pajuokauja ir

Šv. Vardo Jėzaus draugija 
apie 1,80!) labai garbinga ir išsiplatinu-

dol. Darydama taip gausių au sį p0 visų pasaulį. Manau, kad! .J card palty parap. naudai 
Įkų p. Kudirkienė užpelnė vi- 'įr į kitus tas atsiliepė ir kitus j vengia Minickienė Solomė ii 
I sos parapijos dėkingumų. Žino jparagįns priklausyti prie tos j Motiejūnienė Agota. Abi dar

- - ■ - ■■ mai nesusilpnėtų, pažadai bli
aut galo vienas lašinių paltį, !tų įvykdyti, užkariautos po 

nitas paršiukų, trecias euk-• z;vįjos atlaikytos. Neužtenka 
raus maišų aut pečių užsidėję: gerai pradėti, bet reikia užsi 
traukia į namus. Per šį mene į mojimuose ištesėti iki galo.

Per visas tris dienas žmone 
lės skaitlingai rinkosi į pauiui-

gaus gyvenimas greitai prn- (garbingos draugijos.
... įbėga, išnvksta kaip dūmai, tik 

Mažai tenka matyti žinučių . , . ... ,‘ * geri darbai palieka. Ir p. Ku-

! bščios moterėlės, tat ir pilnai■
X Kitas nepaprastas įvykis įsitikinę, kad tas vakaras duos

das rytais ir vakarais. Beveik 
visa parapija priėjo išpažin 
ties. Mūsų bažnytėlė kad ir

sparus,. Garbė ir šlovė, Tau
tinu Ergo ir kitas giesmes. 

^(Tęsinys G pusi.)

Ar Jūs Esate Supančiotas
Ir su "suirusiais’’ nervais — jaučia
is silpnas Ir pavargęs —’.tlk pusiau 
Žmogus. Ji-igu taip, štai yra geras 
tonikas, suteikiantis geresnes dienas.

Nuaa-Tone
yar užvardlnimas TONIKO, kurj Gy
dytojus Specialistas Iflrado, ir kuris 
dabar parduodamas visose vaistinė-, 
se. Nl'GA-TONE yra kombinacija 
tam tikrų tonikų alteratlvų, kurtos 
stimuliuoja, atgaivina visus organus, 
valgysite geriau, — miegosite sal
džiau. Tflkstanėiums vyrų Ir moterų 
tapo pagelbėta. Trisdešimties dienų 
treutmentas už Vieną Dolerį — gau
kite tikrąjį—garantuotas.

A
*

Stop 
=Jtching
BSk,n

verktiniausiai. tai kad kai ku- i^ mūsų Šv. V ineento parapi-1 • - , • • , ,-iutMuuau. mi, antį nu | . v. 11 dirkienes vardas paliks para-
rie tėveliai dar nesupranta ve-'jos, nors ir < ia yra daug kas! .. ..... _ .m- uvrimi mū nvsupituita ® i pijos istorijoj.' Jos pavyzdys
rtės katalikiškos mokyklos i-* veikiama. Mūsų gerb. klebo-Į, iuvs nuidim anu, iiiim.vivi , . _ turėtų paskatllltl Ir kitus pa-
savo vaikelius versti verčiamas kun. J. Vaišnoras susirū- ■ ... • • .euvv limenu, vcion v uit u* | * rapijonus didesniam pasmuko
eiti i viešas mokvklas Rodos pinęs katalikiška akcija pava- •• . •• . •i vicou. Hiunjniao. nuuu i v . . 1 jiuiui parapijos naudai.
būtų geri katalikai ir prie pat dino Bv. Vardo Jėzaus drau- 
mokyklos gyvena. Tai ir su-'M*j°s (Doly Name Society) di- 
prask tokių “katalikų” kata [rektorių kun. Delaney ir su jo 
likiškumų! Šiais Šventaisiais pagalba suorganizavo tos drau parapi jonams parodyti 1
Metais vaikučiai turi padvi- K,.ios skyrių, prie kurio prisi- sa\o dosnumų gausiai perkant

Tų sklypų klebonas sumanė 
išleisti laimėjimui. Tai ir bus

gubinti maldas prie Šv. Jė- dėjo nemažas skaičius vyrų. 
zaus Širdies, kad ir tie tėve-

ii platinant tikietus. Kaip pa- j’ 
iapijonai, taip ir kiti pitts- p 
burgliiečiai lai . nepraleidžia 1

Vžpraeitų sekmadienį (rūgs. 
liai praregėtų ir leistų savo 19 d.) visi draugijos nariai 
vaikelius į katalikiškų-lietuvi- pirmų kartų bendrai ėjo prie iFro8ot5 įsšifeyti tikietų, nes kas!

Girtinas vvrn 1 laimės tų sklypų, tikrai džinu- '

LIETUVA

Nesirūpink niežėji
mu. pleiskanomis. 
Išbėrimais, spuogais 

Ir kitais odos negerumais. Tik
gauk gydant, antiseptiką Žemo—
saugus. Aptlekose. 26c.. «0e..
Ii 00.žemo

F OP £• K'P • T/t T | o s

škų mokyklų. Vietos dar yra šv. Komunijos, 
užtektinai. Balsas pasielgimas. Nes ne vien dus-

-------------------- na gyvena žmogus — reikia
OBALSIS i rūpintis ir dvasios maistu..
-----------  Į Pittsburglio vyskupijoj Šv. -

Dažnai laikraščiuose matosi Jėzaus \ ardo draugija stip-• 
obalsis. Savas pas savąjį. G ra riaį gyvuoja po įvairias para- į 
žus tas žodis, bet nėra pildo- P*jas. Lietuviai visuomet ger-! 
irias mūsų tarpe. Kodėl? To-'bia Šv. Jėzaus A'ardų, net be- 
dėl, kad pas mus lietuvius y- sisveikindami taria: Garbė Jė : 
ra įsivyravęs didelis pavydas. 7.ui Kristui, todėl reikia tikė- 
Kodėl žydai laiko? to obalsio. į tis, kad visi geros valios Šv. 
Ar matė kas, kad žydas eitų V’incento parapijos vyrai prisi- 
pas svetimtautį ir darytų bi- dės prie garbingos Šv. Jėzaus 
znį. Ne. Žydas eina pas savo IVardo draugijos savo dvasios j 
tautietį. 'naudai ir V. Jėzaus garbei.

X Mūsų klebonas rūpinasi

Artimas
h

X Rugsėjo 9 d. Šv. Vinceli-

GERB. PRAL. J. MACIJAUSKUI VADOVAUJANT
Dienraščio ‘‘Draugo*’ laivakorčių skyrius organizuoja rudeninę ekskursijų 

į Lietuvą, prie kurios prašomi prisidėti visi tie, kurie dar šiemet nori aplankyti 
Lietuvą. Ekskursija bus smagi, nes jai vadovauja populiarusis gerb. pral. J. 
MACIJAUSKAS.

XJIT!
BOBUTĖ
ATEINA

VARTOS. WELDONA TABLET1 S
/

Aptiekose. Knygutė su paveiks
lais 24 puslapių **Hi8tory of Rhe- 
umatiam’’ dykai. Kreipkis į:

WELDONA CORP.
Desk S, Atlantic City, N. J.

Pate•mijau, kad jei kokiam 
išvažiavime, piknike paprasta

ne tik dvasiniais parapijos 
reikalais, bet neapleidžia nei 

moterėlė pavadino pas save | visuomenės- medžiag. reikalų, 
k unigų užkandžiui, tai pusiro-i Pabaigoj rugp. mėnesio buvo 
do, dzūkiškai sakant, didžiau-į sušauktas NRA susirinkimas,! 
sias zlascis ir pavydas. Sako,-būt’, tarp kitų, ir mūsų klebo-Į 
na, mūsų klebonų toji, ar a-Inas kalbėjo apie krašto rei-Į 
noji pavadino valgyti. Na, o 'kalus ir NRA.
tu, pavyduolė, ar negalėtum'. X Mūsų parapija laiminga,! 
taip padaryti? (kad atsirtTnda geros širdies I

------------- i žmonių, kurie gausiai remia J
Šv. Kazimiero parapijos pi- įjos reikalus. Rūgs. 10 d. kle- 

l’iiikas labai gerai nusisekė, j bonas paskelbė, kad Anielė 
Oras buvo gražus. Žmonių su- ——.
važiavo nemažai ir gražiai Ii-1 
nksminos. Vieni šoko, kiti bi
ngo lošė, bet ne visi turėjo 
linkę. Ot, mūsų klebonas kun. ,
Kazėnas tai turėjo linkę. Ro ' 
dos, net 3 dovanas išlošė, tai o 
pat ir viena mergaitė Nedzin 
skaitė. Gal, komai jų buvo ge
resni.

Bai tenderiui taip pat bnvc ' 
geri. Viską iš|>ar(lavė. O mo
terėlėms, kurios užkandį pur- Į 
davinėjo, tik tuščios dėžės pa
siliko. T. B. J.

AR NESVEIKAS?
, Pasitarkit su Dr. Ross, dykai < 

apie savo ligų ar silpnumų.
Vėliausi ir geriausi^!

» gydymui i&gydynml
įvairių kraujo Ilgų, 
reumatizmo, taksių. / 1 
pūslės, urlnarlų Ir 1 [ 
visų užkrečiamųjų \ !. 
ligų. Taipgi speciali 1 
gydymai sugrąžini
mui energijos ir sti
prumo be luiko nu

stipusiems asmenims ir lytiniai 
, silpniems vyrams.

Sergantys žmonės yra kviečiamai 
' atęlti dėl sveikatai naudingų in- 
, formacijų, kurios bus auteliuos 
dykai be jokių pareigų.

Dr. Koss kainos yra žemos Ir 
, visiems prieinamos. Galima susi
tarti dėl lengvų idmokėjiinų, kad 

> kiekvienam nesveikam žmogui duo 
ktl progos idsigydyti ir tapti sveiku.

DR, 6. M. ROSS
« ĮTIKIMAS SPECIALISTAS 

35 South Dearborn Street
kampas Monroe Str., Chlcago, III. 
Imkite cle\ storių iki penkto aukš- ' 
to. Priėmimo kafnb. 606 dėl vyrų, 
ir SOS dėl moterų. Valandos; 10 a. 
m. Iki’ 5 p. m. Nedėlloniis 10 a.' 
m. Iki 12 vai. Panedėliais. Seredo-, 
mis Ir Subatomia nuo 10 a. m. Iki 
8 p. m. Ofisas 20 metų tume pa- < 

name.

EKSKURSIJA IŠPLAUKIA

LAPKRLCiO (NOV.) 4 0.
PRANCŪZŲ LINIJOS DIDŽIULIU 

LAIVU

lle De France lle De France

Norintieji prisidėti prie šios rudeninės ekskursijos, prašomi tuojau kreiptis 
į ‘-‘Draugo*’ laivakorčių skyrių, kuris Lrūpins visus reikalingus dokumentus ir 
tinkamai prirengs kelionei.

“DRAUGO” lAIVAKORCIŲ SKYRIUS
2334 South Oakley Avenue Chicago, III.

GARSINKINTES
“DRAUGE”

OŲR OFFĮ££

10 PIECE COS.ViETIC 
SĖT S1.97

This is a Famous Vlvanl Rot arui In- 
■■ludes fari- ponder. ll.OO; Roiikp. 75r. 
Tlsiue Cream »l.nn. Depilatory tl.00, 
Faclal Astrtngent 11.75. Bath Salt 1.00, 
Toilet W«tw 51.25. Perfume 52.75, Hrii- 
llantlne 75c, Skln Whltcn«r 75c. Totai 
Value 512.00. Spcclal prlce, 61.157 for all 
ten pleces to iatroduce thla liną.

Vardas ........ . .............. .
Adresas ................................
81unčlame per pažtą COO

Pinigai grąžinami, Jei 
nepatenkintas.

B<a Van 58O-5th Avenue, New York

Eojoy life. Be 
on your to««. 
Fe«l wid»-aw«Jt«

usf

Raduay’s Pilis
(Tfce Vesetable Laxa<lve>

to ctcanM th« intcatiml tract o< 
impurttiea cauaad by cooaupation. 
Your poisonfrer klood will gi ve 
you “P«p.”

Mild * Rdiabk A t Your Druggiat

7- ClRi^ĮĮ



Ketvirtadienis, nigs. 21, 1033 nturnis »
chorus suruošė sezono utiilu- purk svet., kaip pirmu būda- PIDQ|M|f|TtQ IŠPAMPU 

•ėlį — palty, ku 'vo, bet Liet. Auditorijoj, ne$ ,®AnOlllMICO UKAUbtC HICAGOJE Iryuio vakarėlį
iriam dalyvavo nemažas skai- j senoji vieta jiasirodo mums la I

• . . . , . • čius nariu ir svečiu. Iš svečių bai neparanki. Valdyba tatibių dalvkų svurstvt. 1 aip-gii * i ,
, i i • - dalyvavo •buvęs ilgus metus matė reikalo choro pratybomsbus renkama darbininkai mm • \ » i Ja >

..... i • • - i • aktyvis choro m.rvs-solistas ir paimti L. Auditorija. Po uz-sų dideliam rudeniniam šokiu . . . „ . į...
eks-pimuiliukas K. Pažerskis, kandžio choristai pusilinksmi 
St. Šimulis, Brighton parko !nę, gerame ūpe išsiskirstė.

KAS VEIKIAMA GIMIMO 
P. ŠVEN. PARAPIJOJ, 

MAROUETTE PARK

LIETUVIAI DAKTARAI:

LIETUVIAI DAKTARAI:
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

PARAP. CHORO NARIŲ 
DĖMESIUI

vakarui, kuris įvyks ateinan
tį sekmadienį, rūgs 24 d., pa
rapijos svetainėje. Būkime vi
si ir nesivėlnokime.

Ieva Lukošiūtė, choro rast.

Gimimo P. Šv. parapijos) 
choro mėnesinis susirinkimus i 
ir svarbi repeticija įvyks Šį Į 
vakarų, rugsėjo 21, 8 vai. va
kare, parapijos svetainėje.

Choristai ir choristės malo-' 
įlėkite atsilankyti; turime sva

KAS NAUJO DIEVO 
APVAIZDOS PARAP.

10 Metų Sukaktuvės

PETRO MOCKAUS
Jau deSlints metelių sukako 

kai tieniielaši.rdlnga mirtis at
skyrė iš musų tarpo mylimą 
sūnelį ir broliuką.

Netekome savo mylimo sū
nelio ir 'broliuko rugsėjo 28 d., 
1U23 m. Nors laikas tęsiasi, 
mes jo niekados negalėsime už
miršti. Lai gailestingas Dievas 
suteikia jam amžiną atsilsį.

Ir atmindami tą liūdną jo 
prasttallnlnią iš musų tarpo, 
yra užprašytos gedulingos šv. 
Mišios už jo sielą šeštadienį, 
rugsėjo 2 3 d., 1933, Visų Šven
tųjų parap. bažnyčioje, Koselan- 
de, 7:30 vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, 
draugus, kaimynus ir pažysta
mus dalyvauti šfose pamaldose. 

Nubudę:
Tėvelis, Motina ir Sesuo

veikėjas Balčiūnas, North Si- 
dės veikėjas Bacevičius ir 
daug kitų.

Pažaidus, pasilinksminus 
jehoro pirm. V. Dambrauskus j 
Į pakvietė choristus ir svečius į 
užkandžiui, kuriuos pagamino 
pačios choristės. •

Prie užkandžių, buvo ir ka
lbų.

Čia choro vedėjas muz. J. 
Sauris pareiškė, kati šiam se
zonui turis paruošęs naujų 
dainų. Be to, gavęs mūsų į- 
žyniaus kompozitorio Žilevi
čiaus naujų veikalų — Vytau
to kantatų. O kas iš dainų mė
gėjų nėra girdėjęs ir nemėg-

Koresp. A. J.

Tel. LAFayette 3057

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

X—{SPINDULIAI

3051 West 43rd Str.
(Prie Archer Avė. netoli Kedzie) 

Valandos: nuo 2 iki 3 vai. vakaro 
Seredonils ir nedėbouiis pagal 

sutarti

Ofisu: Tel. CALumct 4039 
1U-S.: Tel. UEMloc-k 6280

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

3147 So. Halsted St.
Ofiso valandos: 1-4 ir 6-8 vai. vak. 

JU/ldeneljoe Glisus: 2656 W. «»lh St.

Valandos: 10—12 ryto 

Seredonils ir Nedėliotais pagal sutarti

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTA8 

1446 SO. 49th CT., CICERO, ILL,
Utar., Ketv. Ir l’ėtn. 10—9 vai 

3147 SO. HALSTED ST., CHICAOcG 
Paned., Sered. Ir Subat. 2 9 vai.

Tel. LAFayette 3793

MA

JUOZAPAS
LAURINAITIS«

Mirė Rugsėjo 19 d.. 1933 m ,
2:30 vai. ryto, sulaukęs puses 
amžiaus. Kilo iš Raseinių aps
kričio, Jurbarko parap., Mont
vilų kaimo.

Amerikoje išgyveno 35 (netils. 
Paliko dideliame nubudime 

moterį Maxljoną. po tėvais lira- 
zaičiukė, sūnų Simoną, dvi ma
rčias Zofiją ir Oną, keturis li
nukus: Juozapą. Raymondą, Je
ronimą ir Tamošių, dvi seseris 
Petronę Llgutienę ir Oną Mo
ckus. du švogeri‘u8 Ir gimi
nes, o Lietuvoje seserį Agnie
šką ir gimines.

Kūnas pašarvotas 1329 So. 
48th Ct.. Cicero. III. Laidotu
vės įvyks šeštadienį. Rugsėjo 
23 d., iš namų 8 vai. bus at
lydėtas į šv. Antano parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas į Šv. Kazimiero kapi'nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges tr pažys- 
tamus-mas dalyvauti šioap lai
dotuvėse.

Nubudę: Moteris, Kimus. 31a- 
rčlos, Anūkai. Seserys, švoge- 
rlal Ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra- 
borlus I. J. Žolp. Telefonas 
Boulevard 5203.

X Rugsėjo 12 d. parap. kny 
gyno kambaryje įvyko Dieve 

'Apvaizdos moterų ratelio su 
sirinkimas. Patiekti draugija- 
įstatai vienbalsiui priimti. Už 
sibrėžta darbų planas. Tų pati 
vakarų įstojo į draugijų virš 
20 narių. Valdvbon išrinkta 
pirm. U. Kakštienc, vice-pirm.
— Buinienė, rast. — A. Gar-
bašauskienė, ižd. — Vaičienė, j'. , .. ... i sta Žilevičiaus dainų, niuzi-

Linkėtma draugijai sėkmin i. . T . v • . , -, , " ’ .. kos? Jos visus žavi. Antrų u
V. “ Dainos” choro vakarų bus 
statoma scenoj nauja operetė. 
Kvietė visus choristus į darbų, 
kati šis sezonas būtų kuo sėk
mingiausias.

Choro pirm. pareiškė, kad

gos darbuotės mūsų parapija 
je-

VYTAUTO KANTATA 
CHICAGOJ

DOMINIKAS GUDAS
Mirė rugjėjo 19 d., 1933 m., 

6 vai. rytd, pusės amžiaus. Ki- 
lo iš Telšių apskričio, Plungės 
parapijos. Amerikoje išgyveno 
25 metus.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Kotriną, dukterį Stani
slavą. du brolius Stanislovą ir 
Leoną, seserį Petronėlę Lau
čienę ir g> nlnes.

Kūnas pašarvotas J. J.’ Bag
dono koplyčioje, 2506 W. 63 
St. Laidotuvės (vyks šeštadie
nį, .rugsėjo 2 3 d . iš konlyčlos 
9 vai. bus atlydėtas į (Ūminio 
Panelės švenčiausios parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos painuldos už velionio 
sielą, Po pamaldų bus nulydė
tas į šv. Kazi'miero kapines.
I Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, druugus-ges ir pažys- 
ta'uus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nubudę: .Moteris. Duktė, Bro
liai. 8e>uo Ii- Giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra- 
borius J. J. Bagdonas. Telefo
nas Kcpubbc 3100.

Pitone GROvebiU 0027
Valandos: 2-4; 7-9 P. M. 

Trečiadieniais ir sekmud. susitarus

DR. J. W. KADZEWICK
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

6859 SO. \YLSTLKN AVĖ. 
Chlcago, III.

Tel. LAFayvUe 7 U 30

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

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

Res. 2136 W. 24th St.
TeL C-lNal 0402

i DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.; 2 Iki B popiet, 7 iki 9 vak.

Office. 4459 S. California .
I Nedėlioję pagal sutarti

BOl'levurd 7 589
Rez. HEMlock 7601

Rugsėjo 9 d., Dievo Apv,
parap. svetainėj Liet. Vyčių šį sezonų pratybos bus laiko- | 
Chicagos Apskr. “Dainos” mos ne Mark White Sąuare'

G R A B O R I A I:

LACHAVICH 
IR SONOS

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuoplglausla. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti 
Tel. CANal 2516 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago

1439 S. 49th Court, Cicero, Ui.
lflL. CICERO (937

Pliene BOLlevanl 4189

A. MASALSKIS
GRABOKIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus nes neturi
me Išlaidą užlaikymui 
•kyrtų.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Anbarn Avenue

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avenue
Vai.: Nuo 10 ryto Iki 8 vakaro

Tel. Ofiso BOLIevaiil 5913—14 
Rez. VICtory 2343

DR. A. J. BERTASH
756 W. 35th Street

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30

GRABORIAh

Office Phorie
PROspect 1028

Res. and Offi'ce 
2350 Su. Leavitt St.

CANAL 0706

Tel. Of. Ir Kės. GROvehlJ 0617 
6917 S. WASHTENAW AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
ČYDYTOJA3 ir CHIRURGAS 
2423 W. MARULE iTE KU.U)

Vai.: 2-4 į'r 7-9 vak. Ketv. 9-13 
Nedėltoj susitarus

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SU11GEON

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

" 2 to 4 and 7 to 9 P. M.
Sunday by Appointment

DR. M. T. STRIK0L1S
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.

Nedėbomis pagal sutartį
- OUsu teief. JLiO L leiaitl <o20 

Na-nų tel. PROspeet 1930

Pilone CANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valandos 1—3 ir 7—8 vale 

Seredonils Ir Nedėliouris pagal sut

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė.

Telefonas REPubbc 7868

+iii
POVILAS LUKOŠIUS
Mirė rugsėjo 20 d., 1933 in„ 

10:30 vai. ryto. 4 3 metų (u- 
žiaiiK. Kilo iš Telšių apskričio, 
Plungės parap., Milašaičių kai
mo.

Amerikoje išgyveno 21 metilą
Pal.'zo dideliame nubudime 

moterį Barborą, po tėvais Go- 
tautaitė, tris tunus; Povilą, Ze
noną Ir Liudviką, dukterį Liu
dą ir gimines.

Buvo narys Golden Star klu
bo.

Kūnas pašarvotas 128 Kast 
104tli l'lace. Gildom vės įvyas 
šeštadienį, rugsėjo 2 3 d.. Iš
namų 8 vai. bus atlydėtas ) 
Visų šventų parapijos bažny
čią, kurioje įvyks geduli'ngos 
pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas i Sv. 
Kaztnik ro kapines.

Nuoširdžiai • kviečiame visus 
gimines. draugus-ges Ir patys, 
tarnus-imis dalyvauti š.'ose lai
dotuvėse.

Nubudę: Moteris, Siutai, Du
ktė Ir Gtm.'Mės.

Laidotuvėms patarnauja gm- 
borlug J. F. Eudeikis. Telefo
nas Y arde 1741.

I.J.ZOLP
GRABORIITR ir IJtlDOTUVTŲ

VEDĖJAS
1646 WEST 46th STREET

Tel. BOUIevard 5203—8413

Tol. CICERO 204

SYREWICZE
GRABO RIU8

Laidotuvėms pilnas patarnavimas
galimas už 9*6.09

KOPLT0IA DTKAl 
1344 S fiiith Ata^. Pi«wn. Tll

Telefonas YARds 1138

SIANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas 

Turiu automubilius visokiem* 
.reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AU3UBN AVENUE

Cbicago, III.

j. F. RADŽIUS
Ine.

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už $2 5.90 Ir aukščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. 18tii St. Tel. CANal 6174 

Chicago, III.

ANTANAS PETKOS
GRABORIUS 

Koplyčia Dykai 
4830 WEST 15th STREET 

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

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Patarnavimas geras tr nebrangus
718 W. 18th St.
TeL MONroe 3377

Tel. LAFayette 3572

J. Liulevičius
Graborius

Ir
BaLsamuotoįu

Patarnauja Chi
cago j e ir apleila- 
k«je.

Didelė Ir graži
Koplyčia dykai

4092 Archer Avė.

SENIAUSI LIETUViy GRASDRIAIGHIGAGOJE
BUDRIKIS ir SuNUS yra taip arti kaip ir jūsų telefonas. 
Nežiūrint tolumo, nėra jokių išlaidų.
EUDEIKIO 30 metų ypatiškas, atsakantis patarnavimas

yra patenkinęs tūkstančius šeimynų.
Vienintelis Lietuvis Graborius vartojantis modernišką,

elektros varomą grabvežimj su šoninėm durim, ku
rios palengvina grabų įkėlimą.

Jeigu didžiuojatės dailumu ir taupumu laidotuvių — pa
šaukite REPUBLIC 8340, ir persitikrinkite.

' JUOZAPAS EUOEIKIS IR TĖVAS
5340 SOUTH KEDZIE AVENUE 

VISI TELEFONAI: REPUBLIC 8340 
(Neturime sąryšių su firma tuo pačiu vardu)

Dieninis ir Naktinis Patarnavimas. Tel. VICtory 4088

Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 ir aug.

PAVMIA UNDERTAKING CO:
INCORPORATBD

Henry W. Beeker 
(Llcenaed Emb&ltner)

3238 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.

Tel. BOLlevanl 7042

DR. G. Z. VEZEL'IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare
Seredoj pagal sutarti

Tet C.YN'al 6122

DR. G. I. BLOŽIS
’ DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto

Nuo 1 fki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį

Tel. C.YNa. 0237
i.es, JPROspcet 6659

DR. P. Z. ŽALAI ORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1821 SOUTH HALSTED STREET
Rezidetielja 6600 So. Arteslan Avė. 

Valandos: 11 ryto iki 4 popiet 

6 iki 8:30 vakare

Tel. GKOvelilll 1595

UK. A. L. YUŠKA .
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Vai.: 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak. 
Seredomis po pietų ir Nedeidienii * 

tik susitarus
2422 W. ROAD

DR. T, DUNDULIS ,
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
Tel. VUtginia 0036

ĮVAIRŪS DAKTARAI;

Res. Phone Office Phone
ldN«j.iewoud 6641 . .Wt.viworui 5v00

, DR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS. U- CHIRURGAS
7cob &o. Haisi,fcd Street

ROOM 210
vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

Ofiso TeL VICtory 6893Rcz. TeL DREzel 9191

DR. A. A. ROIH y

J. J. BAGDONAS
LAIDOTUVĖMS 

patarnauja 

MANDAGIAI

SIMPATIŠKAI 

ir

LABAI PIGIAI.

Liūdnoje valandoje

pasaukite:

REPublic 3100

2506 W. 63rd St.

.jiiiu.hi iiin.iiaii uniu.ijj nu.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲĮSTAIGA
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.

Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 
namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą 
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. ,

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai: YARds 1741 ir 1742

DR. CHARLES SEGAL
z-erkele «nvu olis< po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 

SPECU AUSTAS
Lziu.ų, Moterų Ir Vyrų Ligų 

Vai.; ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po 
pietų: 7—8:30 vai. vakare 

Nedėbomis 10 Iki 12
Telefonas MIDway 2880

Office: Ree.:
PROspect 2011 BEVerly 0081
Dr. JOHN F. RUZIC

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2355 West 63 r d Street
Vai.: 3 to 4 ir 7 to 9 P. M. 

Ketv. Ir Sekmai pagal sutartį 
Ryto vai. fiv. Kryžiaus Ligoninėj

Chicago. III.
Phone: HEMlock 6700

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame k&ra

Rusas Gydytojas ir Chirurgą
Specijalistas odos ligų ir 

veneriškų ligų 
Ofisas 3102 So. Halsted St.

Kampas 31st Street 
Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. *• 
Nedėh'omis Ir šventadieniais 10 U

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS į

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. YAKila 6994 ’

R.Z.: Tel. FLAza 3200VALANDOS:
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 Ir 7-9 v. v. 
Nedėldleniais nuo 10 iki 12 dieną

Phone PROnpcet 1021

DR. C. E. FITZGERALD
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

2456 WEST 69th ST.
VALANDOS:

1—4 Ir 7—9 vai. vakare 
Nedėlioję pagal sutartį

WISSIG.
Specialistas iš 

Rusijos
GYDO V1KAH I.IOAR VYRŲ IR MOV ERŲ PFIt 26 METTT8 NBMFTUNT 

KAIP U18IKENLJUSIO8 Ir NC1AGYD03I08 JOS YRA 
Speclalttkal gydo Ilgas pilvo, plaučių. Inkstų Ir pūslės, užnuedljlmg k ra*. 
Jo, odos, l’.gaa, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą Ir paslaptingas Ilgas. Jeigu kiti ne
galėjo jus Išgydyti, ateikite čia Ir persitikrinkite ką Jie Jum.- «'■ i pada
ryti. Praktikuoja per daugelį metų Ir Išgydė tuk-t„ m j Patari,
mas dykai. OFISO VALANDOS: Kaedle nuo 10 valsotdos ryto Iki *
valandai Ir nuo t—S valandai vaks re. Nedėliomla nuo 11 ryto m i vi 

<200 WKST 26th ST. Varniai- S,„. r Avė I ei l RAulord UI
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C H I C A G O J E
County Club. Bus duodamos 
dovanos kiekvienam foreso- 
mui, “blind bogy” — žemiau 
šiam “skorui”. Visi lietuviai 
golfininkai yra kviečiami da
lyvauti šiame turnamente, ku
rį rengiu neseniai susiorgani
zavusį Lietuviu Golfininkų Si 
junga.

RADIO
MAKALAI PAS BUDRIKĄ

Per keturis metus žvmu.i 
lietuvių biznierius — Juozas 
Budrikas, kuris užlaiko radi- 

jjų ir rakandų krautuvę adre
su 3417 S. Halsted st., leidžia 
nuolatines radijo programa* 

'net iš kelių stoč.ių. Programose
, . r _ , .¥. .yra dalyvavęs visi žvmiaus.lame dalvvaus J. Babravičius.1;. , , . . .

F lietuvių dainininkai, daininm-
L Sabonis, S. Sabonytė, M. k-s b(U mU2<kantai, todė{ nie- 
Janusauskienė, A. Oželienė, ko stebėtino, kad Budriko ra- 
ubysta, B. Paliliūnaitė ir ki-'dijo valandos pasidarė vienos

f Pral. J. Maeiejauskfts, ku 
iam šį vakanj yra rengiamai 
Šleistuvių puota Kreneiaus su
ėję, 4600 S. Wood St. Prog-!'

SVEIKATOS SAVAITE PRASIDEDA j “žinai kų, kūmute”, atsakė 
įtoji, “visos susitarkim ir ei-I
kime į jų parę; nusiveskime ir 
kitas pažįstamas. Kada sutar
tinai jų visų gerybę išbaigsim, 

į tada jiems uždainuosim, kad 
į vyrai savo partėj nieko neturi 
OI, bus jiems šposas”.

“Tai kada, kurna, bus toji 
jų parė!”

“Ugi, sekmadienį, rugsėjo 
24 d. toj pačioj vietoj, kur ir 
mūsų piknikas buvo, t. y. pa
rapijos darže. Sako bus ir mu
zika”.

“Gerai tu, kumute, sakai. 
Nėra l$o snausti; reikės ir sa
vo kaiininkas paprašyti. Visų 
savo šeimynų atsivesiu”.

“Sudiev, kumute, bėgsiu na

PRANEŠIMAS
Visiems gerb. Vargonininkams. Zokristijonams, Klebo

nams pranešu, kad jau laikas užsisakyti Kalėdinių labai gra
žių su lietuviškais, lotyniškais ir angliškais parašais ir lin
kėjimais, plotkelių. Prašome nesi vėlinti su užsakymais. Visas 
pelnas skiriamas kolegijai. Užsakymus siųsti šiuo adresu: 
Br. Vladas Cibulskis, M. I. C., 2334 S. Oakley Avė., Cbicago, 
III. Užsisakant {įrašome pažymėti kiek plotkelių pagaminti 
ir po kiek: baltų, rnžavų, mėlynų ir geltonų.

svečius vaišina labai mauda- ir keksų šapų, ir išdirbęs 28 
gini. metus kepykloj, išvažiavo ato-

4-Šeštadienį, “Rūtos” dar- slogoms į Wiseonsinų. Jį pa
že, 7 v.v. Labdarių 7 kuopa. vaduoja jo žmona Antanina ir 
rengia vakarų po vadovystę duktė Konstancija.
L. Juscvičiaus. Sykiu stoja
į dailių ir jaunimas, kuriam 
vadovauja A. Vulonis, J. Pet

raitis, M. Žibaitė. Pelnas ski

AUTOMOBILIS PARDA
VIMUI

• i

i. Vakarienės prasidės lygiai 
vai. vakaro.

RYTIEČIAI APLANKE 
REDAKCIJĄ

iš populeriškiausių ir mėgia
miausių. Be to, nuo praeitų 
metų kas sekmadienį pasiro
dydavo Makalų šeimyna, ku
ri suįdomino radijo klausyto- 

jjus, nes per vasaros atostogas 
visi jų pasigedo.

Todėl praeitų sekmadienį vi-
Antradienį, svečiai iš Wor- 
ster, Mass., Mr. A. Simons 

u žmona, E. Zakarienė ir Fe įsiem buvo malonu vėl išgirs 
įeija Zakaraitė, atvažiavę įįti Makalus p. Budriko prog-
asaulinę Parodų, aplankė tuo 

uačiu sykiu ir “Draugo” re
dakcijų.

rainoj, 1 vai. popiet iš sto
ties WCFL. Lauksime jų kitų 
sekmadienį. Reikia pastebėti, 
kad kita graži Budriko pro-

Nelauk iki kol reikės jūsų pilvukų ve
sti ant ratukų pas gydytoju. Pasirūpink 
anksčiau.

Rugsėjo (Sept.) 27 d., trečiadienį, Lie
tuvių Auditorijoje. Pradžia 7 vai. vaka
re. Tėmykit programos sąstatų lietuvių 
laikraščiuose. Pirma diena bus tik mo
terims. Programa rengiama rūpestingai 
ir bus labai įdomi. Įžanga tik 10c.

tas gražių minčių, bet tarp kad net visus vyrus išjudino 
jų buvo ir kilęs kažkoks nesu- iš lietargo miego, 
sipratimas. Būt geriau vengti Mat, per Labor Day jos bu
tų įvykių, nes jiems atsikar- Vo surengusios labai graži} pi- 
tojant nesveika yra visai pa- knikų savomis lėšomis. Pikni-
rapijai, o labiausiai užgauna 
mas mūs jaunimas. Toki atsi
tikimai yra nekartų jau ati
tolinę mūs jaunesnius parapi
jos narius.

kas gerai pavyko. Tokiu bū
du jos pastatė vyrus į užpa
kalį.

Dabar vyrai, matydami mo
teris imant viršų ir nenorėda-

X Paskutinę savaitę rug-.niį apsileisti, kad darbštume 
piučio mėn. Moterų Sąjungo.> neužkariautų čempijono titulo.Taipgi lankėsi iš Brooklvn. . .----------------t — ------ -

N. Y. X. Strumskis, kuris J™ ?° ?! stoties 134 kP- buvo surengus “ pen- į pradėjo organįzuotis ir nuta-
taip pat tais pačiais reikalais
atvyko į Chicagų.

WAAF bei gražių eilių prog- nj-bingo” mokyklos kieme. Be 
rama 8 vai. ryto iš WCFL ste visokių pamarginimų buvo kie

GOLFININKŲ DĖMESIUI

Lietuvių golfininkų turna- 
mentas įvyksta sekmadieni, 
rugsėjo mėn. 24 d., Kinsman

ties.I («
Be minėtų programų, Bud

riko korporacija dar duoda 
kas ketvirtadienį gražių radi
jo programų iš stoties WHEC, 
1420 k. 7:30 vakare.

Kupiškėnas

PITTSBURGO LIETUVIŲ 
ŽINIOS

gistruojame ne 
ir dangus.

tik mes, bet
V.

BRIDGEVILLE, PA.
HOMESTEAO, PA.

(Tęsinys iš 4 pusi.) 
Pamokslus sakė kun. Sim 

kevičius, kun. Abromaitis

Rugsėjo 10 d. Sv. Pranciš 
kaus Seserų Rėmėjų skyrius 
laikė susirinkimų. Be rinkimo

ir į atstovų į seimų ir svarstymą 
kun. .Jurgis Inčūra iš Kings-|j-j{ų seimo reikalų, įnešta ruo- 
ton, Pa. Be tų, dar buvo at- “card party” mokyklos 
Važiavę kun. .lurguciui į pa- Ivjeme. Diena paimta rugsėjo 
galbų Šie kunigai: Cepananis, 2? d isrinkta K. Onaitienė ir 
Vaišnoras, Misius, Kazėnas., jį; Milunienė vadovauti šiam 

vakarėliui. Girdėt, jei oras 
bus gražus, žmonių atsilankys

me pasodintas ir “laimės-me- . . 4 f1 .dis”, kurio daugelis ėjo ieš
koti, manydami, kad ten ga
lės savo laimę rasti. Pelno li
ko nemažai, nes daug buvo 
suaukota geradarių žmonių. 
Sųjungietės beveik visų pelną 
paaukojo parapijai. Moterų 
Sąjungos 34 kuopos visoms nu 
rems taria nuoširdžiai ačiū.

X Girdėjau, kad L. Vyčių 
11 kuopos nariai smarkiai ruo j 
šiasi prie šokių, kurie bus ru 
gsėjo
iriai rengiasi, ir dar kaip ren- Į 
giasi, tai, ištikrųjų, kad ir se
nas, reiks nueit pasižiūrėt.

Kadangi “musliball” sezo
nas jau užsibaigė, tai Vyčiai 
mošiasi prie vidaus prainogit.

Senis

rė savomis lėšomis surengti 
parapijos naudai vakarų (pa
rty). Jie pasakė: *‘Mes suruo
šim tokį vakarų, kad jame ųie- 
ko nepritruks, kaip kad mo
terims trūko”.

Išgirdusios moterys tokį vy 
rų nutarimų, pradėjo kalbėtis: 
“Klausyk, Joniene, vakar ma
niškis su Baltrum kažką sla
ptai kalbėjo. Sako, kibą mes 
ne vyrai, kad leistumėm save 
šonkauliams’ mus ant juoko 

įstatyti. Kiek toji parė kai
, . . nnos, mes nepaisom, bet jiems

28 d.^ Kadangi nuo ae , n(Muosim,„.

Gražus 7 passenger 1929 Stutz 
šeimyninis karas. Gerame stovyje. 

¥ . , , . - Lankai kaip nauji. Šildytuvas,
lik neužmušk, kų sakiau. į -(-Parapijos talkininkai at- Projektorius. Visi aukštos rūšies

Stengkis, kaip galėdama“. randa naujų darbų. Visi au-1 !ta‘8.vmai- Atrodo ir bėga kaip
L. ,Į nauja mašina. Kaina tik $400. Teko.,a, kad tik sumažinus para- Wonuokitc HAR 3Q06. SpkTnn. 

pijos skolas. Į dieniais 8AG. 7754.
-j-Vincas Vaitkevičius, 2306

ni o
riamas bažnyčios maliavojimo, 
fondan. *

“Gerai, gerai!”
Tat, matot, vyrai, kokias 

tvirtoves moterys prieš jus re
ngia. Būkit pasirengę jas su
tikt su apsčia amunicija.

K. J. Žvirblis

W. 24 St., užlaikantis duonos

KAS GIRDĖT AUŠROS 
VARTŲ PARAPIJOJ, 

WEST SIDE

TĖVŲ MARIJONŲ MISIJOS 
RUGSĖJO IR SPALIŲ MĖN. 1

Rugsėjo 24 ligi spalių 1 d. 
Misijos ir 40 valandų Švč. Sa
kramento garbinimas — Ke- 
wanee, III.

Spalių 1 ligi 8 d. Rekolekci
jos — Rockford, III.

Spalių 16 ligi 29 dviejų sa
vaičių Misijos — Scranton, 
Pa.

IŠNUOMAVIMUI

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS 

2 E. 103rd PI. prie State St.
Tel. FirLbman 59S0 

Ketvergo vakarais nuo 7 iki 9 
M«IU S. Wood St. LAFayette 0383

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St.. prie Clark
Telefonas STAte 7660 

Tatandoo 8 ryte iki fi popiet 
2201 W. Cermak Road

Panedėllo, 8eredoa fr Pėtnyčloa 
vakarais 6 Iki 8 

Telefonas CANal 6122
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Utaralnko. Ketvergo Ir Subatoa 
Vakarais 7 Iki 8 

Telefonas REPt*b:ic 6600

4-Tarp 23 PI. ir Oakley iš 
nakties trečiadienio rastas ėlei 
apdraskytas automobilius.

-)-K. Salučka sugrįžo iš Lie
tuvos aplankęs daug miestų.
Daug turia svarbių žinių, ypač
panevėžiečiams Apsigyveno pęnkių kambarių flatas, pe- 
pas Dr. Winskunų, 2136 W. 24 č-iais šildomas, su visais pato- 
St. j

pinis namas
-(-Zofijos Lackavičiutės su Jurgio bažnyčios, Bridgepor- 

Ant. Bardausku šliubas šešta- te. Renda pigi. Atsišaukite pas 
dienį. Bažnyčia bus išpuošta ' savininkų:
kuogražiausiai. Veselninkųf 3341 go. Halsted St. 
bus daug, nes p. Lackavičiai j TelPfonuoklt<. aPr^SPECr ms

OKSAS EXPRESS
glimais, ant antri} lubų. Kam- Kraustau Rakandus, Planus Ir prl-

* * rnmlnsi orti Sv- statau Anglis už pigiausias kaluas.landa. I am I»s*auklt bAFayette 8980

J. OKSAS 
2649 West 43rd St.

INSURANCE
NOTARY
PUBLIC

-lik’.- n 
‘I>iriKitwicz&(B-

,MORTGAGE RAHKERS

PERKAM
Lietuviškus

BONUS Visos anglių kompanijos pakėlė an
glių kainas, taip aukštai, kad žmo
nėms sunku bejplrktl, o lietuvių 
CRANE COAL KOMPANIJA vietoj 
pakėlimo kalnų dar nupigino. Kam 
reikia anglių, telefonuokit tuojaus, 
gausit daug pigiau negu kur kitur — 
Telefonas

REPU BLIC 8402

2608

SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ 
LAITAKOROIV AGENTŪRA 

PRISIKASYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ 
teisingumu pamatuotas biznis 

W.ST 47th STR. Tel. LAFayette 1083

Pikutis, Skripkus, Vasiliaus
kas ir keli svetimtaučiai.

X Rugsėjo 10 d. iškilmin
gai priimtos į Nekalto Prasi
dėjimo Švenčiausios Panelės 
Marijos draugijų — Sodalici 
jų šios jaunos mergaitės, bu
vusios kandidatės: E. Bomie. 
kiūtė, A. Daraškevičiūtė, J. 
Žvirbliūtė, M. Giedraičintė, 8. 
Andriekiūtė, O. Kazlauskiūtė, 
0. Popeikifitė, J. Plėtn, M. A- 
ndriejauskiūtė, O. Jociūtė, N. 
Jociūtė, M. Juškiūtė. Tik vie
nas metas tėra nuo šios drati 
gijos mūsų parapijoje vikfl- 
rimo, o kiek gražių darbų jau 
nuveikta. Sumaniai valdybai 
vadovaujant, draugija išaugo 
skaitliumi iki 50, sustiprėjo 
dvasioje, surimtėjo ir tvirtu 
žingsniu žengia pirmyn. Die
ve, jums padėk. Jūsų gražų 
elgesį ir nuveiktus darbus ro

daug.
Susirinkime įnešta ir kele-

YOUNGSTOWN, OHIO

SUGRĮŽO IŠ 
LIETUVOS 

ADV. F. B. BRADCHULISf »
Attornev & Counsellor-At-I^iw

3112 SO. HALSTED ST. 
Tel. VICtory 2394

K. S. J AKUBAITIS

Sv. Pranciškaus parapijos i Tr vėl pradėjo praktikuoti vi- 
moterys savo darbštumu taip 
pasižymėjo parapijos nauda , į

silose teismuose kaip 
pirmiau.

ir

A Rot of
Paini ! Su («ra kvarba (rali atabbkls pada

ryti. 0*11 nutvleatl aavo namun, vi
lką panaujinti, perdirbti, pratąntl 
nudevėjlm*. Bet turi būti tam tik
ra kvarha. Kvarba, kuri IDtlau tą- 
«1ni. apeaugoK. irrailat atrodyi Il
gam dėvėjimui. Mee tltoklą kvarba 
parduodame.

I.lquld Velvet d<l įlemj Ir lubų. 
Maner Vumleb dėl grindi), rakan
dų Ir medinių pagražinimų.

Fleylro dėl balto “enamel" at- 
validavlmo. 80—ta Tyra kvarba drl 
darbo Ii lauko.

3240 S. Halsted St.

Geriausios Anglys Už 
Žemiausias Kainas

TUMONIS COAL GO,
12132 UNION AVĖ.

Cbicago, III.

Phone PULLman 2316
Dabar laikas prisipirkti 

anglių dėl žiemos

Res. 10742 S. Wabash Avė. 
Phone PULLman 8092

m Otfž OFFICE
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