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P. Amerikos kraštai apsisaugoja nuo karų
CH1CAGOJE

BAIGTAS T. SĄJUNGOS SIĮĮ METU
SUVAŽIAVIMAS
Sovietai pasirašė nepuolimo
paktą ir su Rumunija

JAPONAI IMA IGNORUOTI
SOVIETŲ TRIUKŠMĄ
NEKARIAVIMO PAKTAS
PIETŲ AMERIKOJ

UŽDARYTAS T. S. SU
VAŽIAVIMAS

MAŽA VILTIES

Cooko apskrities turtų įkai
notojas Jacobs paskelbė, kad
jis pasidarbuos 1932 metų mo
kesčius sumažinti 20 iki 22 nuo
šilučių.
Tos rūšies “mažinimas” kas
metai skelbiamas, o tikrenybėj
taip nėra. Tad ir ŠĮ kartą yra
maža vilties. Tuo tarpu iš tik
rujų mokesčiai, ypač už nekil
nojamas savastis, turėtų būt
sumažinti daugiau kaip 50 nuo
šimčių. Tada žmonės mokėtų
juos.

ŠVENTASIS TĖVAS APLANKĖ KITA
ROMUS BAZILIKA
ROMA, spal. -11. — šventa- vakaro nuvyko gausinga Vati
sis Tėvas Pijus XI šiandien i hano šveicarų ir žandarų kuoryte lankė Santa Maria Maggi ĮPa’
Nuvykus Popiežiui į bazili
ore
ziliką. kuri yra viena
ką, ten įvyko iškilmingos pa
didžiausių K nroj, neskaitant
maldos. Aukštąsias Mišias lai
Šv. Petro bazilikos
pačiam kė kardinolas Angelo Maria
Vatikane.
Dolce. Po pamaldų Šv. Tėvas
Bazilikos saugai ir tvarkai iš palaimino minias.

RTO DE JANEIRO, Brazili
Johnson reikalauja, kad dar
ŽENEVA, spal. 12. — Va
.ja, spal. H. — Nekariavimo ! kar
uždarytas T. Sąjungos
bininkai nutrauktų streikus
paktą pasirašė
respublikos Į tryliktasis metinis suvažiavi
Argentina ir Brazilija, a prie ' mas.
WASHINGTON, spal. 11.— si turi atminti, kad šiais plajų prisijungė dar Čile, Meksi Suvažiavimas nieko ypatin
NRA administratorius
Jobu- nais
nais apsisaugojama
apsisaugojama diktatnTEGUL PIRMIAU SUMAŽI-P'7
uuuu.u.uau,.
ka, Urugvajus ir Paragvajus. ga neatliko. Tik žydams užga
NA KAS REIKIA
: n <a ',() J^men‘<O8 Darbo ros, kuri yra galima, jei nebū________
federacijos suvažiavime. Jis -tų veikiama. O kiekviena dikną padarė. Juos įskaitė i tautų
SOVIETAI PASIRAŠĖ PAK ir rasinių mažumų skaičių vi
Cooko aj>skrities mokesčių kvietė organizuotus darbiniu- i tatūra yra aiški prievarta. Ta
Ateinančią žiemą visi miškų darbininkai bus aprūpinti
TĄ SU RUMUNIJA
sose valstybėse.
'ia atvaizduojama šilta uniforma. Vyriausybė daug atsišvel apeliacijos boardo narys Nix kus, kad jie remtų pramonės da išnyktų kritikai ir gyventoia į šių darbininkų gyvenimo patogumus. Juos apdraudžia On nieko neturi prieš paskelb- gaivinimo planą. Ragino, kad .jai .toli labiau vargtų ir kentėVARŠUiVA, spal. 11. —■ So VISKAS PRIKLAUSO NUO nuo alkio n- šalčio.
tąjį įkainotojo Jacobso suma organizuoti darbininkai pasis- tų.
tengtų panaikinti vykstančius j f tai atsižvelgus prez. Roose
vietai pasirašė nepuolimo pak
BOLŠEVIKŲ
nymą, kad' sumažinti 1932 me
tą ir su Rumunija. Dabar so
Pennsylvanijoj ir kitur strei-, velto vyriausybė ėmėsi. Švei
7 ŽUVO SU LIEPSNOJANČIU tų mokesčius.
vietai <tos rūšies paktą turi pa
ORE LĖKTUVU
Nixon tik pareiškia, kad tegul kus, kuriuose dalyvauja apie nesniųjų priemonių gerovės
TOKIJO, spal. 12. — Japo
darę su Lietuva, Latvija, Es
i grąžinimui. Gerovės grąžininų vyriausybė nuginčijo holJacobs pirmiau sumažina 15 200,(XX) darbininkų.
tija, Lenkija, Suomija, Turki
Johnson atsakė kritikams, mas priklauso nuo pačių krašSpąlių mėų.10 d. yakare ar, akmuo su h&jfiiu ošipiu ir tren nuoš. mokesčių už mažuosius
ševikų skelbiamuosius kaž ko
ja ir Rumunija.
liepsnodamas ksmu nukrito žemėn.
kius dokumentus, būk japonai
Garv, Tnd
namus, o tik paskui vykdo sa kurie puola prez. Roosevelto to gyventojų. Jei šiems žvplanus. Jis nurodė, kad pra- ! giams nebusi pritarta, nebus
yra pasiryžę užgrobti rytinį ki I nukrito l nited Air Lines ke Kai kurie katastrofą mačiu vo naują sumanymą.
19,ASMENŲ GYVŲ
monės gaivinimo planuose gal pasisekimo. Tada reikės laukti
leivinis lėktuvas. Žuvo septyni sieji sako, kad lėktuve įvyko
nų geležinkelį M audžiu rijoj.
Be
15
nuoš.
sumažinimo,
sa

• PALAIDOTA
ir yra kiek šiurkštumo. Bet vi- katastrofos.
asmenys: vairininkas, jo paJaponų, vyriausybė nuspren gelbininkas, patarnautoja ir didelis sprogimas.
ko Nixon, mokesčių sunkiau
sia našta visvien bus užkrauta
šis kaimas jau tikrai gerbia
TEGUGIGALPA, Hondū dė nieko neveikti prieš bolše- keturi keleiviai. /
PAGROBĖ
DAUG
PAŠTO
ant mažųjų namų savininkų.
savąją spaudą ir brangina gc
ras, spal. 11. — Apolopai mies vikus. Pareiškia, kad tolesnis
Lėktuvas
iš
New
Yorko
skri
rą laikrašti.
telio dalį užvertė staiga nus- žygis priklauso Maskvai. Japo
EFFINGHAM, III., spalių
do
j
Chicagą.
Cleveland'e
jis
PAGULDĖ VIENĄ
linkusi pašalinio kalno dalis. nai ingo'ruoja bolševikus.
BIRŽAI
12. — Iš ;Union stoties plėši
nusileido
ir
pasikeitė
vairinin

PLĖŠIKĄ
DOVANŲ NEGAUNA
19 asmenų gyvi palaidoti.
kai pagrobė Šešis pašto krep-'
kai.
Viskas
buvo
tvarkoje.
FLORIDA PRIEŠ PRO
Biržuose rūgs.17 d. buvo at
Metalinis lėktuvas atrodė stip ši us.
Seniau žmonės iŠ giminių,
Trys plėšikai naktį įsiver važiavęs žemės ūkio ministeris
HIBICIJĄ
HINDENBURGAS PASIT
rus, kelis mėnesius buvo nau
gyvenančių Amerikoj, gauda
žė į Public Materials Co. ofi
RAUKSIĄS
GAUNA 8 MILIJONUS DOL. są, 440 No. Campbell avė. Pa p. Aleksa j visuotiną Biržų vo dovanų ar tai pinigais ar
dojamas.
JACKSONVILLE,
Fla.,
apskr. Ūkininkų Vienybės su
rūbais bei apavu. Tokios do
naktinis J. M. Davis, 66 metų
Chicagon jis turėjo atskristi
PARYŽIUS, spal.. 11. — Le spal. 11.— Floridos valstybės
Cbicago sanitarinis distrik- amž., vieną plėšiką nušovė, o važiavimą. Ūkininkų prisirin vanos būdavo gera parama di
Capital žinių agentūros kores- gyventojai vakar referendu- apie 10 vai. vakaro. Iš Cleveko pilna salė.
tas gauna 8 milijonus dol. pas kiti du paspruko.
dėlėms ir nepasiturinčioms Šei
pendentas iš Berlyno praneša, niu pasisakė už 21-ąjį priedą, lando viskas gerai sekėsi. 9:15
Suvažiavime kalbėjo ir p.
kolą iŠ vyriausybės. Praneša,
moms. Dablartiniu laikų siun
kad artimiausiu laiku numato ty. prieš 18-ąjį priedą, (prieš netolies Gar}’, Ind., kaž kas
ministeris, apibūdindamas da
kad apie 4,500 vyrų
tuojau
tinių iš Amerikos visai negau
NUŽUDYTAS PIRKLYS
mas Vokietijos prezidento Uin prohibiciją). Ši valstybė yra su lėktuvu staiga įvyko. Mo
bartinę ūkininkų padėtį ir kobus pašaukta į darbą.
na.
denburgo atsistatydinimas. Jo 33-ioji. Reikia dar 3 valsty mentaliai užsiliepsnojo, kaip
.T v.
v ...
„
va su krize.
Nežinomas žudikas Berly
mačiusieji, ir lyg
vietą užims Hitleris.
bių 18-ojo priedo atšaukimui. pasakoja
GIRTINAS DARBAS
ne iš pasalų užpuolęs gara- į Ūkininkų susidomėjimas bu- Į ‘inigų kainos —
džiuje nužudė A. Belmonte, 46 ,vo labai didelis. Vakar? buvo
TIK FAŠISTAI GALI GAU KADA LIETUVOJE BUVO dundėjo šūviai, sužvingę kar
mainyba
PANOTERIAI,
Ulon.
aps.m. amž., nekilnojamų turtų , suruošta dalyvių lėšomis arbadų ir durtuvų smūgiai. Rusai
ŽUDOMI KUNIGAI
TI DARBĄ
| lėlė. Po arbatėlės p. ministeris
NEW Y0RK spalip ,, _
su kazokais apsupo ir žudė be Žuvus transatlantiniams lakū- pirklį.
, iSvažiavo i Potnnvij.
Do,erio TCrts v#kar ,i|trai pra
BERLYNAS, spal. 12. — Šiemet sukanka lygiai 70 me simeldžiančiuosius. Nei gintis,
doje
pasirodė
daug
straipsnių
KOVOJAMA
PRIEŠ
BONŲ
Rugsėjo 17—IR d. buvo sn- dėjo H|ti ank.,51) Britų sva.
Vokietijoj -tik vieni nacional tų nuo paskutinio lenkmečio, nei liėgti nebuvo galima. Visi
apie
šių
didvyrių
garbingą
žy

ruoftta žemės ūkio paroda, ku- r„, vakarykwioj mainvbo,i suLAIDĄ
socialistai turi tikrąją progą apie kurį ir šiandien mūsų žmo kunigai l>e pasigailėjimo bu
gį.
Literatūra,
susijusi
su
rioje eksponatų buvo
rf.n artl 3«nIll..opr,K!gauti dlarbą. Kitiems yra di nės Lietuvos kaimuose dar vo išžudyti, kai kurie po ąžuo
šiom
didvyriškom
asmenybėm,
<laug.
Daugiausia
buvo
įvairių
Tš Springfieldo praneša,
daug baisių dalykų pasakoja. lu pakarti. Tik vėliau jų visų
delės sunkenybės.
-zų frankas — .03% cento.
čia
yra
branginama
ir
saugo

kad legislatrtroje susidarė stip veislinių gyvulių.
Štai vienas iš -to lenkmečio į- kūnai ląivo palaidoti Šaravų
(
jama, norima palikti pasiskai ri opozicija prieš suma
vykis:
kapuose.
5 ŽUVO DARBININKŲ
WASHINGTON, spal. 12.—
tyti mūsų priaugančiai kartai, nymą išleisti 30 milijonų do
RENKA
ĮDOMYBES
J863
metais
sukilėliai
slap1
Visi
suimtieji
sukilėliai
bu

KOVOJE
Naujai pagaminto aukso vie
kad. ji suprastų savo tautiečių lerių bonų bedarbių šelpimui.
BAKERSF1ELD, Cal spa stėsi Šaravų miške, Josvainių vo nuvežti į Kėdainius, o iš
nai uncijai vakar buvol $30.91
pasišVentimą savo -tėvynei.
BAZILIONAI, Šiaulių aps. kaina.
valsčiuje. Kas rytas jie susi ten( — Sibiran.
lių 11. — Tularp apskrity med
rinkdavo prie vieno ąžuolo pa
apylinkės
Tasai ąžuolas dar ir šian
PIENO GAMINTOJAI NE — Kai kurie šios
vilnės plantacijose tarp med
IŠKNISTA
ŽMOGAUS
skaitytojai
išsirašo
nemaža
lai
simelsti. Prie to ąžuolo buvo dien žaliuoja. Tik tas įdubi
SULAUKIA PAGALBOS
PARYŽIUS, spal. 12.
vilnės rinkėjų darbininkų kilo pastatytas altorėlis. Viršuje
GRIAUČIAI
kraščių, bet perskaitę juos ne
mas, kur buvo laikomas Šven
J. Valstybių doleris vakar panesutikimai, kada dalis darbi buvo prie medžio prikaltas čiausiasis, vėl apaugo. Yra žy LABANORAI, Utenos aps.Pieno gamintojai ūkininkai numeta į kerčią, o išsirinkę
brangėjo 27 rentimais daugiau.
ninkų nusprendė streikuoti, o kryžius. O pačiam ąžuole buvo mių, kur buvo prikaltas kry
J. Deveikio tvarte besiknisinė- nesulaukia iš AVashingtono pa geresnius straipsnius, išsiker
Už vieną dolerį mokėta 5.87
kita dalis pasiryžo toliau dirb iškaltas įdubimas, kuriame bu žius.
dama kiaulė su žemėmis išver galbos. Tad pasiryžę nepildy pa. Kaip matyt, daugeliui la- j
frankai.
ti.
Kunigai jėzuitai, sužinoję tė žmogaus griaučius. Paslap ti N RA sąlygų.
bai patinka romantiško tari
vo slepiamas ftvč. Sakramen

LIETUVOJE

tas. Septyni kunigai čia kas
Kilusioje tarp jų kovoje
darbininkai žuvo ir keliolika rytas laikydavo paeiliui šv.
Mišias.
'
sužeista.
Vieną rytą kunigai laikė šv.
Coliseume vyksta 23-ioji me Mišias, klausė išpažinčių ir datinė naminių paukščių paroda, lino Švenčiausiąjį. Staiga su

i

apie šią vietą, 1932 m. vasarą tingas griaučių atsiradimas
surengė ekskursiją. Dalyvavo ūkininkui ne kokį įspūdį pada
keli tūkstančiai žmonių. Ten rė. Tuoj buvo pranešta poli
buvo atlaikytos pamaldos, pa- cijai. Policija tvartą uždarė
sakytas pamokslas ir paragin-' ir įsakė stropiai saugoti, kol
ta pastatyti koplytėlę.
atvyks apskrities gydytojas.

Džianitorių unija ūr. 1, Chicagoj, bankrutija. Penki uni
jos nariai kreipės teisman,
kad unijai būtų paskirtas likviduotojaą,

nio kiek ilgesni straipsniai,
ORO STOVIS
nes tokių straipsnių pas kai
kuriuoą asmenis teko matyt
net* ištisus komplektus; storo- CIITGAOO IR APYLINKĖS
kas 3 — 400 puslapių knygas. | — šiandien numatomas gra
Iš šio pavyzdžio matyt, kad žus oras; kiek šalčiau.

r
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Ketvirtadienis, spalių 12, 1933
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DIENOS KLAUSIMAI
MŪSŲ UŽDAVINIAI tVBMTAIBIAIS
METAIS

Šiais didelio ekonominio krizio laikais,
besirūpindami medžiaginiais reikalais, pamir
štame, kad mes gyvename Šventaisiais Me
tais. Kokie yra mūsų uždaviniai šiais me
tais, apie tai “M. L.” taip rašoma:
Kai katalikai daugely vietų tenkinos
vien tik malda, tai atsitiko, kad liberalai sa
vo klaidomis pradėjo stumti katalikišką dva
sių iš socialinio ir bendrai viešojo gyvenimo.
O laicizmas apibendrindamas liberališkas klai
das, pradėjo varyti religinę idėjų iš visų tau
tiškų įstaigų, net iš vaikų mokymo ir auk
lėjimo įstaigų.
Realizuojant laicizmo pastatytus tikslus,
kaskart pastebimas didesnis visuomenės nu
tolimas nuo Dievo visose gyveninio srityse.
Žmogus nustojęs Dievo, nustojęs dvasios,
nustoja ir moralinio pagrindo. Nustojus mo
ralinio pagrindo, teisinis ir ekonominis gy
venimas daugiau normuojamas jėga bei smur
tu, negu teisingumu ir morale. Iš to seka
nuolatinis bangavimas, nepastovumas ekono
minio ir socijalinio padėjimo, žiūrint, kaip
kuriam punkto pasiskirsto jėgos; ar spau
dimas ar priešinimasis didesnis.
Todėl čia pat ateina j galvų mintys: di
delis ir nelemtas yra liberalizmo nusikalti
mas, kad jis nesuprato ir nenori suprasti
religinio gyvenimo, sielos ir bažnytinių dar
bininko reikalų ir nerado priemonių juos pa
tenkinti. Lygiai nemažesnė klaida yra ir tų
katalikų, kurie sau pasilieka tik dangų, o li
beralams atiduoda žemę. Čia reikėtų atsimi
t

nti ir vieniems ir antriems, kad gyvenimo

programa be religinio pagrindo pasiliks be

kybanti ore. Tai aiškiausiai rodo tautų ir
valstybių gyvenimas.

Pijus X gyveno tokius laikus, kurie rei
kalavo apsisprendimo ‘‘taip” ar “ne”. Klau
simų, kuriuos reikėjo išspręsti, buvo labai

PRAEITIS PAIYRDS
Rašo Kun. A. Petrauskas, M. I. C.

(Tęsinys)
Adv. Jasaitis mums buvo labai sugadus visuose reikaluose. Jis priklausė,
rodos, ir prie Lietuvių draugijos valdy
bos. Švelnus jo būdas darę jį labai pri
einamų žmonėms, ir varšuviečiai, kiek
man teko patirti, juo labiau pasitikėjo
net, negu p. Palukaičiu. Ano būdas buvo
labiau neaiškus, neatviras.
Pradėjus mums rūpintis kunigaikš
tienės bažnytėle, p. Jasaitis pasidarė mūs
nuolaidūs patarėjas ir draugas. Kur ei
sime, kų darysime — visuomet mes trise
darydavome. Susigyvenome, susidrauga
vome. Jungė mus visus tris viena mintis,
viepus tikslas, viena idėja — sutraukti

Varšuvos lietuvius į vienybę ir pėduoti
jiems iškrikti.
x
Veliuoniškis

Besirūpindami sutraukti kuo daugiau
lietuvių į vienybę, stengėmės kiekvienų,
kurį tik sužinojome lietuvį esant, kviesti
prisidėti prie mūsų bažnytėlės.

bylų (krakmolo), nors jie ir niausiai perdaug riebūs žmolabai audiniams . reikalingi. nėe, todėl ir vadina jų “baus
Veik visas suvalgytus cukrus, mė už persivalgymą.” Ja ser
šia liga sergatd,
išeiua per ga daugiau moterų, negu vy
Šį skyrių tvarko ir prižiūri
inkstus kartu su šlapumu. Dėl rų, daugiau žydų, negu kitos
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugija
to šios rūšies ligoniai dažnai rasės, daugiau vedusių moterų
praranda savo normalį svorį. bei našlių, negu merginų. Tū
PEED1DEL1O NUTUKIMO partamento išleistas biuletinas
O kadangi ištirpinimui cuk li daktarai įrodinėja, kad ji
rodo, kad širdies ligos neap raus reikia daug vandens, tai yra iki tūlam, laipsniui pavelPAVOJAI
sakomai padidėjo per pasta sergantieji labai trokšta gerti. dėjama, kaip ir diktėjimas.
“Įvairūs prelatai ir diplomatai stipi
ruosius dvidešimts penkis me Minėtais (1901) metais jaunas Tikrųjų gi, specifiškų priežas
Rašo Dr. J. Petriką,
nėjo apie tų problemų labai atsargiai, nes ri
tus.
'Brooklyn, N. Y.
Amerikos patologas, Dr. Opit, čių, kodėl tos celės sugenda —
zikavo savo moksline garbe, populiarumu sa
Dr-ras De Porte rašo “The atrodo, būk kūnas todėl negali kol kas dar nežinomu.
YVushingtono federalės valvo tikėjimu ir santykiais su Bažnyčia. Pijus
American Heart Journal” už asimiliuoti (suvartoti) jam rei
New Yorko Medicinos AkaX nutvėrė tų klausimų geležine ranka. Jisldzios biuras,
\ įsuomenmes
mėnesi kad širdies , •
, '
, . ' ’
.
Sveikatos Komisija
(Publie' balandžio menes!, kad sndies ,kiamo cukraus, kad yra pak. demijaįjpradėjji šią ligų studiturėjo šventojo drųsų, drąsą tapti nepopulia
liga yra didžiausia mirties pri
-Q
(saldžiojoje gi- j uoti^
vriuomeiųnės sveiriausiu savo laiko žmogum. Istorija jį pava Health Service), nesenai pa ežastis. Iš kiekvieno 100,000
vienoje maisto vfrškinikatos problemų* Tai vieninte
dino modernizmo kūju, antimodernišku po skelbė statistikos lentelę, kuri gyventojų miršta kas metai: Įėję,
mui ,eikaliagų gilių-gliandsų)
nurodo sudiktėjimo pavojus,
lis miestas pasaulyje, kur to
piežium, liberalizmo naikintoju”.
širdies ligom 277, vėžiu 123, besiartinančios tūlos celės, ku
ypatingai sutinkamus viduram
kia studija užvesta.
plaučių įdegimu 102, nuo ne riais kiek pirmiau aprašė vie
“Pijus X prieš šių laikų “ne’.’ statė ka
žio metuose. Savo statistikų
Kad skaitytojas galėtų ge
talikiškų “taip” — prieš frazes — pagrin
laimingų įvykių
(accidents) nas vokiečių
patologas, Dr.
kalbamoji komisija remia įsi
dus” (tiesos) (cit. pas Maederį Katalikas
81, inkstų ligom 77, džiova 71. Langerhans’as. Kadangi šios riau orientuotis savo sveika
gytų prityrimu su 3,000 ligo
esu” pusi. 108).
Širdies ligų yra net keletas. celės tūno kasoje pasiskirstė tos svorio srity, tai čia paduo
nių, kuriuos ji studijavo per
Dažniausiai betgi pasireiškia tam tikromis grupėmis, tai jas du lentelę vidutinio (average)
Šiandien mes gyvename laikus panašius dvidešimtį metų (1908-1928).
šios trys rūšys; reumatiškosios ir vadina “Langerhans’o sa svorio, sulyg amžiaus bei aukš
Komisijos studiją^ apėmė
į Pijaus X. Pijus X mums katalikams davė
infekcijos, arterio — sklero lelėmis.’* Šios celės išdirba čio. Apie vidutinį svorį, paduo
nemirštamų pavyzdį. Kų tai reiškia katalikas penkiolika skirtingų ligų. Tik
zės (gyslių sukietėjimo) ir si tam tikras išskyras-sekrecijas, tų šioj lentelėj, reika pasakyti
ir katalikiška išmintis ir drąsa. Mes šiandien tai viena džiova prielankiai re
filio. New Yorko Beltevue li reikalingas cukraus virškini va ką: vyriškis turi pridėti du
neturime Pijaus X, bet turime Pijų XI, ku aguoja į sudiktėjimų ir šiek
goninėj 1926 m. tapo sudaryta mui. Be šių sekrecijų pageltos, svaru, o moteris atimti tiek
ris nemažesniu griežtumu ir nuosaikumu ak tiek plaučių įsidegimas (pneuva kokia statistika: iš 1,000 šir kūnas negali pasiimti sau cuk pat. Keno svoris jau žymiai
centuoja dėsnius, nuo kurių supratimo ir į- monia). Tos visos ligos griež-1
viršija normalį svorį, tas turi
dies ligom sergančių ligonių raus.
gyvendinimo priklausys tinkamas visuomenės tai neigia perdidelį storėjimų.
stengtis atitaisyti tų “klaidų”
buvo 42 nuoš. reumatinės rūpertvarkymas ir sutvarkymas, nes “bažny Pavyzdžiui, organinės širdies
1922 metais du Kanados dak atatinkama dieta. Jeigu patsai
1 šies, 22 nuoš. arterio-sklero-*
’...
čia, su savo doktrinomis ir savo pamokymais ligose iš 100,,000 žmonių, turin
tarai,
Bauting’as ir u,..,*
Best'as,
nenusivokia apie savo dietos
■
tinėsl
ir
8.5
nuoš.
sifilinės.
Li;
— su savo morale, savo įstatymais ir nesu- čių viršaus 45 metus amžiaus,
betyrinėdami
mitybos
klausi

nustatymų, privalo kreiptis
skaitomais pašventimo įrankiais, kuriais ji miršta 2o5 tų, kurie sveria kusieji sirgo kitokiom rūšim. mą Toronto Universiteto labo
sąžiningų gydytojų.
disponuoja, — • suteikiu ne tik amžinąjį kiek bent 50 svarų viršaus savo nor Aišku, kad kone pusė serga ratorijoje atrado, kad įleidus
Svorio lentelė
vieno savo ištikimo sūnaus išganymų, bet dar malio svorio. Gi normalio svo reumatine rūšim, ši rūšis kas cukralige sergančiam kalbamo
/metai
daugėja.
Tai
vaikų
ir
ir laikinąjį visuomenių gerą, kurį veltui bū- rio miršta 'tiktai 213 iš to pasios liaukos (kasoa-pancreas) Aukštis
Amžius
tų ieškoti šalia Dievo ir Jo Apvaizdos” (iš ties skaičiaus; kurie sveria ma i jaunuomenės liga. Arterio
Ftd.coL
30-4
25-9
<0.4
45-8
50-4 65-60
sekrecijų, paimtų iš veršių bei
#
0 128 181 122 184 184 134
Pijaus X kalbos Prancūzų juriskonsultams, įiau normalio svorio—tų įnirsi , eroaine *u įm serga au kitų gyvulių — diabetikai “pa
6
2 188 ĮSI 124 136 136 136
Ix
glausiu viduramžiai bei apyse
6
2 131 133 136 138 138 136
1904 m. lapkr. 15 rid. TV
IV, 37).
ta tiktai 161. Veik tų patį ga
s
veikdavo,
”
t.
y.,
jie
pradėda

6
3 184 136 139 141 1U1 141
niai žmonės. Ji -ateina kartu
6
4 138 140 144 144 145 145
Todėl turime parodyti atšalusiam pasau lima pasakyti apie cukraligę su gyslių sukietėjimu, kas yra vo suvirškinti cukrų. Žinoma,
5
6 141 143 148 147 149 143
5
6 146 147 150 161 153 153
liui, kad “Evangelija yra vienatinis kodek (diabetų), inkstų ligas, kepe “senatvės liga,” nors ji kar jie buvo sveiki tiktai tol, kol
5
7 150 152 155 166 158 158
5
8
154 157 180 161 163 163
sas, kuriame yra surašyti tiktojo teisingumo nų (jaktnų) sukietėjimų — pa tais ir gana ankstyvame am gaudavo kalbamųjų sekrecijų6
9
169 162 195 166 167 16S
geltimų
(cirrliiosis),
smegenų
išskyrų.
Šios
sekrecijos
tai
bu

principai, savitarpio meilės maksimas, mei
5 10 164 167 170 171 172 178
žiuje.
6 11
169 173 176 177 177 178
kraujoplūdį,
apopleksijų
ir
ki

vo
daugiausiai
produktas
mi
les, kuri turi jungti visus žmones, kaip vie
6
0 175 179 180 183 182 1S3
Sifilitinės
rūšies
širdies
ligą
•
6
1 ,181 185 184 189 188 189
nėtų Langerhans’o “salelių,”
no Tėvo vaikus ir vienos šeimos narius” tas ligas.
galima pašalinti' kartu su sifiC
2 183 193 194 196 192 194
6
3 195 200 203 204 201 198
(Leonas XIII, lterum Novarum, III, 31).
Kadangi širdies ligos ir cu-ljju# Jeigu apsikrėtusj šia liga todėl jie ir pavadino šį naujų
produktų “insulinu” (lotynų
Taigi, kada ypač skelbiamas laicizmas kraligė bene tiktai bus labiau- pradedama anksti gydyti, tai kalboj sala
vadinasi “insu- ARKIVYSKUPUOS KUNI
ir liberalizmas mūsų padangėje, turime ypa šiai išsiplatinę Amerikos žino; girdis jo lieka nepaliesta.
la”). Nuo <to laiko “insulinas”
GŲ SUVAŽIAVIMAS
nese, tai aplojus
Cukraligėj — Sakomu, kad tūkstančiam išgelbėjo gyvybę
tingu rūpestingumu peržiūrėti savo veikimo
liau pakalbėsime.
cukralige (diabetu) šioj šaly bei grąžino sveikatų, nors
kryptis; jei rasime dalykų, kurie daro mus
Šių metų serga daugiau, negu džiova, ijisai
nepaslankius principų srityje, galėsime su
nėra tikroji gyduolė šiai Šiais metais spalių iuėn.
žinoti liberalizmo plėtimosi priežastis, o tuo pradžioj išleista Metropolitan, Žinomas šioj srity autoritetas, ligai. Sugedusių liaukų negali pradžioje įvyks Katino Arki
pačiu galėsime daug įnešti skaidrumo į kata- Lile Insurance Kompanijos Joslin’as, apskaitliuoja, kad ma juk pataisyti.
vyskupijos sinodas, kitaip su
likišką visuomenę. Jei tas bus padaryta, tai statistikos biuletinas rodo, kad J cukralige Amerikoj serga akant, kunigų suvažiavimas.
Cukraligė, kaip jau minėjau,
šiais šventaisiais metais bus atsiekta tas, ko iŠ kiekvieno tūkstančio šioj ša pie milijonas žmonių, o Colleu- yra viduramžio liga; ja suser Jame bu» svarstoma dvasiškily gimusių baltosios rases vai sas sako, kad tiktai viename
joa pareigų, dvaaiškijos auk
taip trokšta ir maldauja Popiežius Pijus XI.
ga dažniausiai pasiekę
metų
kų, viršaus du šimtai jų kada New Yorko mieste serga virš
lėjimo ir mokslinimo, pastora
žmonės. Kadangi gimimų ratą
cijos, mokyklų, organizacijų ir
nors mirs viena ar kita širdies 109,000.
mažėja, tai senių proporcija
Iki 1901 metų mažai kas bu
liga. Tai, be abejonės, gana
kat. akcijos, labdarybės ir so
darosi vis didesnė ię didesnė.
dalės akcijos, liturgikos, baž
drąsus pareiškimas, liet jisai vo žinoma apie cukraligę. Tiek
Štai
kolei
ir
cukralige
sergan

nytinio meno ir bažnyčios ad
yra paremtas
faktais. New tebuvo aišku, kad kūnas negali
čių
skaičius'kyla.
Ja
serga
daž
ministracijos reikalai. Tab.t Yorko valstybės Sveikatos De pasilaikyti cukraus nei skro-

duug, tai buvo klaūsimai, liepiantieji filoso
fijų, šv. Raštų, Bažnyčios istorijų, askezų,
bažnytinę teisę, politikų, socialinį veikimą,
literatūrų, “^'ie visi visų mokslo ir žmonių
veikimo sričių klausimai lietė tik vienų, di
dįjį kultūros klausimų, kokių galutinę pozi
cijų užims Bažnyčia santykiuos su šių laikų
pasauliu, su tuo dvasiniu būviu, kurį vadi
name ‘ ‘ moderniu nu”.

SVEIKATOS SKYRIUS

Širdies

ligos.

—
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CARS1NKMTES
“DRAUGE”

Jam esant Plocko Seminarijos rėktorimui, vienų rudenį, kada norintiems stoti į Seminarijų, daromi priimamieji egzuminai, pareiškęs noro stoti į Plocko Kunigų Seminarijų jaunas grafas, vaidu

Pasireiškus Čenstakavo vienuolijoje liuoniškia. Lenkai jį perkrikštino lViej vienuoliškos dvasios pairimui, pertvarkiau i lionsklu”.
visų vienuolijos tvarkų, Veliuoniškis Dū
Veliuoniskis itin pagarsėjo Lenkuose
vo išrinktas vienuolijos vyresniuoju. Juo savo puikiai pastatytomis Kruvinų Kelių
išbuvo ligi pat savo mirties.
stotimis aplink Čenstakavo šventyklos
Sembekas. Atsitarnavęs kariuomenėje,
Lietuva Ūminius liadaa
mūrus. Yra tai didžiulės, iškaltos iš ak
jaųnas grafas pajuto pašaukimų į kuni
mens figūrų grupės, atvaizduojančios Kri
Toks laimingas pasisekimus vyresnia
gus. Pralotas Veliuoniškis, pažiūrėjęs į
staus kruvinų kelionę į Kalvarijos kalnų
jaunų grafų, kariškomis manieromis, iš jam Veliuoniškiui iškilti, padėjo ir jau
su kryžiumi.
sipusčiusi, pasirėdžiusį — atsakė jam ir nesniajam Jb broliui išeiti mokslus. Vy
nepriėmė i seminarijų. “Tokiems.ponai resnysis parsikvietė.jį į Plocką ir tenai
Iš tiesų, yra kuo pasigerėti! Šimtui
čiams, girdi, mūsų seminarijoje vietos nė- leido į mokyklų. Kadangi šis iš mažens tūkstančių maldininkų iš visų Lenkijos
jautė didelį palinkimų prie meno darbų, ir svetimų kraštų nuolatos plaukia per
Gralas Šembekas, nepriimtas Plocke, padėjo jam išbaigti meno mokyklą ir šių stebuklais garsią vietų, ir visi grožisi
vyksta į Saiatovo Seminarijų ir tenai mie tapti menininku. Jo darbai yra brangi mūsų tautiečio gražiu ir milžinišku dar
lai priimamas. Baigia Seminarijų. Neil nami. Jis viens iš vadinamųjų “grynai bu. Lenkai jo tautybę slepiu. Me^ tačiau
gai laukus, gi šembekas tampa vyskupu lenkiškų talentų”, kuriuos lenkams lie gerai žinome Veliuoniškių gimtinę ir tau
ir skiriamas (reik tik stebėtis, kaip kai tuviai tėvai pagimdė ir lietuvės motinos tybę. Darydami todėl lietuvių surašą, pa
kada likimus šposus iškerta) Plocko vys išaugino. Tokių “lenkiškų talentų” pil siuntėme delegatus pas senį Veliuoniškį,
kupijom Pralotui Veliuoniškiui, žinoma, na yra Lenkiju. Kur tik eisi Varšuvoje pakviesti ir jį prisidėti prie lietuvių ben
nieko daugiau nebeliko, kaip nelaukiant — visur jų pastebėsi. Štai Varšuvos gar druomenės. Ir kųgi! P. Veliuoniškis ne
naujojo vyskupo, pačiam pasišalinti nuo senybė — geležinis tiltas per Vislų. Kas tik neužsigynė savo kilmės, bet aiškiui
užimamos vietos. Jis taip ir padarė. At jį padarė! — gi “tikras lenkas” inžinie jų pabrėžė ir pasigėrėdamas tokia dau
sisakė nuo rektoriaus vietos ir įstojo } rius Kerbėdis, kuris gimęs ir augęs Lie gybe gabių talentų, kuriuos yra išdavusi
Paulinų vienuolijų Čenstakave, nes čia tuvoje, jaunas *būdamas, kažin, ar mokė Lietuva, išsitarė: “Lietuva tikrai yra ižBūtų rektoriavęs gal ligi pat savo tik galima buvo vienuolynan patekti. Kur jo kiek lenkiškai kalbėti! Tokių “grynų
liadas!”
mirties, jei ne viena maža aplinkybė, ku- , kitur, kaip <su minėjęs, draudžiama bu jų lenkų” rasime visų eilę, kaip Mickevi
ri privertusi jį senatvėje riktoriavimo at- I vo naujus kandidatus į vienuolijų priini- čiai, Mateikos, Koatiuškos, Vijurkai, Vibižadėti. Pasakoja tokią istorijų: *
J dinėti.
(Daugiau bus).
vulskiai, Grotgeriai ir tt. Toksai ir

Varšuvoje gyveno garsus dailininkus
—- skulptorius Veliuoniškis, kuriuo lenkui
didžiuojasi, kaip vienu gabiausių ir veik
liausių. Lenkiškai jo pavardė: Vielionski.
Kam nežinoma jo kilmė, o tik pavardė,
tikrai galėtų pamanyti, jog tai tikras len
kas, kaip kunigaikštienė, girdėdama ma
no lenkiškai išversdintų pavardę, jokiu
būdu nenorėjo tikėti mane lietuvį esant.
Taip lygiai b Vielionskyje tiek yra len
ko, kiek ir manyje. Jo tikroji pavardė
yra Veliuoniškis. Gimęs jis yra šalia pat
Marijampolės, anapus Šešupės, Kumelionių kaime. Jo tėvynė — nedidukas ūkis
— apie 1(1 margų. Būdami netoli miesto
Marijampolės, kad ir neturtingi, jo tėvai
pajėgė išleisti į mokslus vienų vyresnių
jų savo vaikų. Nežinau, kokiu būdu anas
pateko j Plocko Kunigų Seminariją. Ta
pęs kunigu, "pasižymėjo dideliais gabu
mais ir buvo paskirtas Seminarijos rekto
riumi, kuriuo išbuvo ilgus metus, ištisas
kaitas išauk!ėdamus Plocko vyskupijai
kunigų.
*

j
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X Spalių 3 d. mokyklon at* į Visokie ratai ir rateliai tik gailos Ordenų buvo suteikta rias eina prie šv. Komunijos, Gaila, kad žmonės neklauso
silankė gerb. klebonas, kun sukasi; arkliukai lenktiniuoja, rūbelis. Taipgi apie dvidešimts'tiražus užvedimas.
savo kunigų įspėjimų. Laikas
M. J. Kazėnas. (Jis dažnai at* lekia; “eard parties” tūzų tik pasižadėjo lyg grabo lonto, y
4 fl(, pran(.i5|(aiw 'nuo laiko ji., nei iŠ ambonos
j įprimona pasisaugoti apgaviku;
silanko). Bet šį kartų atėjo muša ir muša — vargšas tu- būti ■Sukimais Hv. F rančai. _
KUN. MAGNUS KAZĖNAS, redaktorius
su svarbiu reikalu. Vaiku zelis... O bingo tik binguoja kaus Trečiojo Ordeno nariais.
surengta vakarėlis. Kadangi liepia nepirkti knygų, rožan
2128 Karkins Way, 1‘ittsburgb, Pa.
čiams tai buvo didelė diena, ir binguoja. Žodžiu visiems Įspūdingos įvilkimo ir profe..
..
,
Šv. Pranciškus buvo gvvulių čių ir kitų devoterijų nuo rieTeleplione HEmlock 1490
.... . .
nes klebonas išdalino vaiku smagu ir linksma; Savaitė pra sijos ceremonijos darė didelio .....
. d ... „
..
ir žvėrelių mylėtojas, tat vai- Įpažįstamų agentų; draudžia
KOSTANTAS J. VAIŠNORAS, generalis agentas
..
čių paliudijimus. Kurie gra bėgo visai nepastebėtai. Beli ispūdžio. Nuo tos dienos esui. .
2013 Carson Street, S. S. Pittsburgh, Pa.
.
.
......................ikai per programų sunese vi i užsirašinėti laikraščius per
žiai pasirodė moksle ir pasiek ko vos trys dienos: spalių 17, jau dvasia tretininku ir kitų1 , . . . . .
.
, , . . 'įvairius ‘‘įgaliotinius
” — /paTeleplione Hemlock 2204
’ ...
,
,
.
... . šokių žvėriukų, kas labai vi- ‘ ,
1
gimė, gavo po gražų paveiks 19 ir 21.
įvilkimų sulaukęs jau liksim
..
, .
įėjimus, kažin iš kur atsiha. . *
n , n- .'RUS Pnjuokino. Tuomi parode, į
. .
pilnu tretininku. Duok Dieve,j,
.. .
....
.... i ludojusius. Doras, teisingas aitų studijavimui žmogaus ana- lėlį. Priminė visiems, o ypaf . . . .
.
.... kaip reikia mvlett gvvulelius
Įtoinijos ir fiziologijos, tai pa-[tingai tiems, kurie nelabai gal X Spalių 3 d. Julius Piku- kati kiekvienoje parapijoje jų
gentas pirma susižino su vie
X Spalių 6 <1. buvo atsilan tiniu klebonu, gauna nuo jo
!darytų ddelį progresų prie pa-Irai mokosi, kad daugiau pasi- (tis apsivedė su Brone Gėla rastųsi kuodaugiausiai, nes
gerinimo žmonių gyvenimo. darbuotų šiais Šv. Metais. Čia žauskaite šv. Kazimiero baž- šv. Pranciškaus dvasia, ypa kęs gerb. kun. M. Kazėnas ir laštelį — leidimų, arba staSKIRTUMAS ŽMOGAUS
iminti,' nyčioje. Graži, rimta porelė, Į tingai šiomis dienomis, labai j kun. J. Skripkua, kad pagel- f.įaį paprašo paskelbti bažny.Jie daro didelę klaidų ieško Vertėtų ir tėvams priminti,
NUO KITŲ GYVULIŲ
aikelių'ne
tik pasielgime, bet ir parė- reikalinga.
b<*ti klausyti išpažinčių.
čiojo jr |jk tada pasileidžia
darni vien tik kauluose pana kad gerai peržiūrėtų vaikelių
\orouvr.ilnAQO
nof jų
i n pabroliai
-r\o
1oi
s/ T^raoifo
.x, Sekmadienį Šv. Vardo
i |Pd rmmruin
X
Praeitų tnl/mnilioni
sekmadienį, nfl.
naRAGI \S- _ lenai
Dr IRUrn0 ž®nklų, o užmiršta sva paliudijimus. Jei kas parašy-į
duose. Tain
Taip pat
parapijų su savo bizniu.
riai
Šv.
Vardo
Jėzaus
draugi’
<lrailgija
(
į
0
hendrai
, .
. .
i ’i i
irbiausius principus, kilniau- ta raudonu rašalu, tai reiškia, ir pamergės. Labai malomi daprie šv. Zulikas, apgavikas to nedaro.
Autas pasakojo man, kad bez- . .
, 5
.
, , ’ , . ..
rė
įspūdį,
tik
nelaimė,
kad
tų
!sių žmogaus dalį, kuri skina kad toje mokslo šakoje jis y
jos skaitlingai ėjo prie Dievo■ Komunijos. Malonus reginys,
Išmintihgas žmogus klauso
džioniu kai kurie kaulai vra
rimtumų
sudarko
vėjavaikiai
...
v
,
,
. žmogų nuo visų gyvūnų bei ra silpnas. Todėl reiktų priĮ
stalo.
Nariai
tos
garbingos
(Ir-f
gaila,
kad
nebuvo
tvar;
išmintingo patarimo. Būkite
panašus j žmogaus kaulus, tobeždžionių
tai yra žmogaus žiūrėti, kad tam dalykui vai su ryžiais prie bažnyčios du-{gijos, kaip grybai iš po‘lie- kos Mflsų žmonės baisiai bijo tat išmintingi ir neveskime
dėl beždžionė yra panaši į
Sielų. Dėlto jie nepripažįsta kas daugiau laiko pašvęstų, rų. Ir kada tasai protestoniš- taus, auga ir dauginasi
tvarkos, o juk Kristus yra tva- jokios “kupčystos” su knygų,
žmogų.
ir apleidžia tų svarbiausių da Kadangi klebonas ir seserys.kas paprotys išnyks is mūsų
X šeštadienio bingo vaka- rkos mylėtojas. laibai nema devoterijų, laikraščių “kup
JONAS: — Juokingas da lį — Sielų, — kad jie negali mokytojos labai rūpinasi vai- -lietuvių tarpo! Kada susipras
ras sutraukė daug žmonių ir lenu žiūrėti, kada seserys tu liais”, kurie užeina į mūsų
lykas, Kaulai, kaip greitai ber.ei replėmis sugnypti, nei mi- kų gerove, tėvai tuo labiau mūsų žmonės. Kada sustos juo buvo labai sėkmingas.
ri vaikščioti po bažnyčių ir namus, kol neišgirsime baž
dievukai surasdami kai ku kroskopu pamatyti.
Iturėtų rūpintis, nes tai jų šve- kus krėtę iš šventų daiktų!
X
Spalių
29
d.
sutiko
re

ieškoti
vaikų. Jie pasklvdę po nyčioje, kad jais galima pa
riuos beždžionių kaulus, pa
Gaila, labai gaila, kad mūsų ngti card party dvi labai e- visų bažnyčių, nes žmonės u- sitikėti, kad jie yra O. K. Vi
našius į žmogaus kaulus, (Iru Svarbiausias dalykas yra, nta Pr*e(^e™ė.
žmonės neva katalikai, o pro- nergingos ir darbščios jaunos žima jų vietas. Taip pat einant sokius gi aukų rinkikus būx Spalių pradžioje vaikusiai savinas beždžionę sau už delko materijalistai, evoliucitestoniškus papročius palaiko.
protėvius. Bet ir tuo atžvilgiu jonistai ir bedieviai nori pa- 'Čiai laikė kvotimus. Sesuo M. Kai kurie mano, kad tai la moterėlės: Ona Šimenienė ir.prie šv. Komunijos, kad visi'kįme visados pasirengę pavaitegul jie įrodo paskutinį žing naikinti sielų, nes jei yra šie- Aloyza, mokyklų perdėtinė, bai gražu, o tuo tarpu gėdų Zofija Šimonienė. Nelaimė tik-'eitų viduriu, ne šonais. Net sinti šluota,
tai, kad šios kolonijos žmonėsJ susiduri vieni su kitais ir tai
snį — laipsnį, kur beždžionė la, tai turi būti ir amžinas peržiūrėjus vaikučių darbų lidaro ne tik sau, bet visiems mažokai dirba, bet praeities [po šv. Komunijos. Vienoje vie
X Mūsų apylinkėje streikuo
baigiasi ir kur žmogus pra gyvemmas. Jei yra amžinas ko patenkinta, nes daugelis katalikams.
pramogos
aiškiai
rodo,
kad
į
toje
tušč
ia,
o
kitoje
tiesiog
lijn visos anglių kasyklos. Maisideda? Koks tai buvo gyvu gyvenimas, tai pati teisybė rei gražiai mokosi. Ateityj žada {
Senas Eks-choristas
parap.
remia
savo
įstaigų.
Tr,pa,
viens
ant
kito.
x
Vaikinai,
nieriai atsisako grįžti į darbų
lys, sutvėrimas, kuris buvo kalauja ir teisingo užmokės dažniau atsilankyti ir pažiūši
card
party
tikimos
bus
pabūna
susispietę
prie
krikštykol kompanijos nepripažins utarp žmogaus ir beždžionės? čio už gerus ir blogus žmo- rėti, kokį progresų mokiniai
VYSKUPO
MOKYKLA
rapijai
pelninga.
nvčios,
kad
po
Mišių
galėtų
nijos. Mes manome, kad an
Kodėl žmogus pasilieka žmo gaus darbus, o bedieviai neti daro moksle. Lauksime,
X Dėdula jau sugrįžo į šių greičiau išbėgti
MokinS gliakasių nusistatymas yra
gum, o beždžionė — beždžio ki j gerus darbus (malda, pa
X Šiuomi laiku, kaip ir kas Kasmet daugelis vaikų ima kolonijų, ir jau teko man su
teisingas ir, todėl, nuoširdžiai
ne? Kodėl žmogus nepalieka sninkai, išmaldos ir t.t.) todėl, met, visų parapijinių ir vie
ir pereina vyskupo kvotimus juo pasikalbėti. Vienok nelai
linkime laimėti kovų.
V.
Koks ten raguotas bei spar bijodami amžinos bausmės ste šųjų mokyklų vaikučiai kvie
ir
gauna
stipendijas
dėl
to,
mė, kad jo bnrdingbosienė dar
nuotas, bet tas pats žmogus, ngiasi panaikinti Dievų ii čiami dalyvauti konteste ra.kad
iki
šiol
jie
buvo
visai
liko Nortbsidėje, tai, be jos
Sielų, kad nebūtų amžinai bau _
.
..
,
kaip ir pirma buvo?
sti. Bet veltui yra darbas - į5?"“ ,runW
"P*"
|lengvi. Bet dabar, vyskupą, patarimų ir pagalbos nelabai i X Linksmai vasarėlei pra.
.
.
'SlSiekimo
pagerinimo,
(Better
KAULAS: — Dr. Autas sa
pagerinimų (Better nrndpin
pradėjo dnrvti
daryti visi™.
viskų snnkiftn.
sunkiau. jam seksis žinias-žineles rink- Į bėgus, žaliems lapeliams nunuversti Dievq, nuo sosto it
kė man, kad dabar nebėra eTraffic). Mūsų mokyklos vai- Pirmiau visi studentai pradė- ti. Tat, jis prašė manęs, kad'kritus, pasibaigė įvairūs išva- j
panaikinti Sielų’.
Spalių 1 dienų mūsų erdviovoliucijos, bet pirma buvo.
Kun J. V. S.’ku?iai’ nenorėdami Pasilikti davo mokytis, grekiškai te aš ir toliau rankiočiau žinias- žiavimai, gegužinės maudynės
jpaskutinėje vietoje, deda vi-l/.įaįs metais, bet dabar pra- žineles iš šios kolonijos. Dė-iir t.t. Atėjo šaltas rudenėlis, -1° &v- Jurgio svetainėje įvyJONAS: — Kaulai, nebūk!
’sas pastangas, kad pralenkus dės antrais metais, po Kalė-!dūla papratęs, ir smarkesnis, reikia namie laikas praleisti. ko Kra^i įvairi programa. Jų
mažas vaikas bei kvailys, ka
[ kitas mokyklas, o ypač viešų- 'dų. Taip gi pirmiau nereikėjo tat burdingbosienės susilaukęs, ■ Oi, kaip nuobodu, nesmagu, suren£ė gerb. seserys Prancišlbėk kaip žmogus; kuomi re
kurios čia mokvtojanmdamiesi gali sakyti, kad pi
sias. Praeitais metais kai ku- mokytis giedot (Gregorian gal, ir pradės rašinėti korės-' negalima nei apsakyti. Negali-,
rie gavo dovanas už savo raš-'chant), bet dabar reikia. Jei pondencijas iš' šios kolonijos. • ma. suseiti su pažįstamais,;
•l’f gražiai išpildė vietirma buvo, o dabar nebėra?
MOKYKLOS ŽINUTĖS
nės
šv.
Juozapo mokyklos mo
Mokslo vyrai galvoja ir spre
tclius.'^Tikimės, kad ir šiemet, gerai Išmoksime giedot, vysCibukas draugais. Bet tai niekis, nėr
ndžia taip, kad iš praeitų laišv. Pranciškaus šventė bu gražiai pasirodys. Pasisekimo.'lkupas žada laikyti šv. Mišias
!ko nusiminti, tik kad būt svei kiniai. Viskas buvo surengta
X Bazaras šiemet tai bent' katedroje, o mes turėsime gie- ŠV. VINCENTO MOKYKLOS' katos ir lėšų,, o smagumo bus. mokyklos naudai. Laimėta
kų galima tik dabartį spręsti, vo iškilmingai apvaikščiota ne
Net pats prof. Huxley sako: vien tretininkų, bet ir mokyk- bazaras. Kiek įvairumo, tik-'doti tam tikras Mišias ir gieŽINUTĖS
,CaI mūsų gerb. kun. klebonas $45.00. Prie tos geros progos
pagerbtas ir tos mokyklos uo“Tik vienas mums yra būdas los vaikučių. Ankstį rytų vi- tai žiūrėk ir gerėkis! Būdos'smes. Prieš ketvirtų metų’ pats
----------sugalvos kokių pramogų?
(lus rėmėjas, vietinis klebonas
spręsti praeitį, nuo dabarties; si susirinko, kad pagerbus Šv. puikiai išrėdytos, net akį ve-[vyskupas su trimis kunigais
X Rugsėjo 29 d. mokyklų
X Mirė a. a. M. Pozingie- • Run M j Urbonas. Jam sunrba antraip jeigu yra seklūs Pranciškų, išklausydami Šv. ria. O ko nėra tose būdose —įir vyriausiu mokyklos broliu atlankė Sesuo M. Aloyza, mo- ni )jlidot„vfs huv0 ,abai is
. Laidotuvės buvo labai i5-'tpikta keleta tinkamų dovanų.
įrodymai”. Pažvelgę į kasdie** Mišių. Suteikęs generalę ab- negalima nei apsakyti. Manau, ateis peržiūrėti kiekvienų stu- kyklų lankytoja, ir veilė kvo- ki,mingO8j aeB velianf b„^0
ninį gyvenimų, matome, kad soliucijų tretininkams, gerb. kad ir iš Paryžiaus ir net iš dentų, ypač lotynų kalboj. Bet tintus angių kalbos. C-erė.io»i ;per ilgus metus tretininkė. Vi- Didelis pyragas (cake) nuo 1mo ir 2-tro skvriaus dnonkežmogus nors menkų jėgų, bet, klebonas, kun. M. J. Kazėnas, Afrikos yra atgabentų daik- atrodo, kad nelabai daug jų vaikučių švara. Po kvotimų
sos tretininkės labai gražiai įpj^ niok;nių< Pnsė tuzino kalturėdamas protą, nugali ir va paskelbė vaikučiams liuosų tų. Jei kas dar nebuvo, nepra- bus, nes iš šešiasdešimts, dvi- Navidauskas savo forduku nu-1
vežė seseris'į North Side pas i’*?
ni’,rh! nn0 ««in»»tnmttj. Vatyldo visus kitus gyvūnus. O dienų, kadangi tai jų moky- leiskite progos. Tikrai gailė-j dešimts jau yra išmestų,
• damo. degam įas žvakes jly-|ZP (Suit case) nuo visų momaterialistų (bedievių) “pro tojų, Seserų Pranciškiečių, glo sitės, jei neateisite. Vaikučių! Tą vyskupo mokyklų lanko sergančių Rakauskienę ir ki
dėjo į bažnyčių. Klebonas lai- Įkykjos mokinių. Bireta nuo
tėviai” tebesikarsto ant mo bėjo šventė. Vakare vėl susi būdoje yra visokio įvairumo. ’ir keturi Sv. Kazimiero para- tais reikalais. Rakauskienė ykė šv. Mišias. Po Mišių tokioj lrnokytojų Seserų. Svederis nuo
džių šakų, taip pat, kaip da rinko bažnyčion sykiu atkal Kas moka žuvauti, turi Pro-ĮpįjOg studentai: Stankevičius, ra organizatorė Šv. Pranciš
pat t\ aikoj išlydėjo. Didelio j požančiaus draugijos.’ Gerb.
rė prieš tūkstančius metų.
bėti rožančiaus dalį kadangi gos parodyti savo gabumų. [Simontivičius, Girdapskas ir kaus Vienuolyno Rėmėjų. Pra įspūdžio darė visiems toks tre
KAULAS: — Jonai, Dr.įšis mėnuo yra rožančiaus mė- Draugijos ir klubai surengia |T Valteris. Visi sesers M. Je- šome Dievulio, Vad kuogrei- tininkių savo seseriai tretini- klebonas jautėsi linksmas ir
patenkintas. Tai rodė jojo ka
Autas sako, kad negalima tt nuo. Atkalbėjus rožančių, kun. visokių pamarginimų. Kai ku-jronįmos mokyti. Pirmieji trys čiausiai pagytų, nes dar labai !nkeį
lba programai pasibaigus. Vi
keti tiems dalykams, kurių nei Sadauskas iš Butler, Pa., pa riaia vakarais bus kortų loši- ejna jau antrus metus, o Vai serga.
Nemažas būrys žmonių ly siems padėkojo už skaitlingų
X šv. Pranciškaus Vienuo
rankomis negali čiupinėti, nei sakė labai gražų pamokslų a- niui, bingo, šokiai ir kitokie ^erjg
Sako, viskas jam
atsilankymų, gerbiamoms Se
nusimis girdėti, nei akimis! pie šv. Pranciškų. Tikimės, pasilinksminimai. Liko tik vle seka8į jr patinka. Tai tiek a- lyno Rėmėjai mūsų parapijo dėjo į amžinų poilsio vietų.
Amžinų atilsį duok jos rie serims už surengtų programų,
matyti.
kad mintys paduotos tame pa* [na savaitė. Neapsigaukite, nes pie vyskupo mokvkla ant je’ girdėjau, turi naujų valdyŽibuoklė o mokiniams už jo išpildymų,
JONAS: — Kaulai, dabar moksle atnešė naudų geros va- fjei praleisite šių progų, gal Fifth Avė. Apie Duąuesne u- bų, kuri veikla gali pralenkti ^a* Viešpatie.
ir už visas- dovanas ir gerus
ir praeitų metų darbininkus,
aiškiai matau, kodėl evoliuck lios žmonėms. Šv. Pranciškus, kitos nesulauksite. Jei visi pri niversitetų nieko nežinau.
[linkėjimus.
jonistai deda tiek daug pa* be abejo, išprašys nuo Dievo [sidėsite, kad ir nedaug, vis-gi,
JtKMuka nors ir tie nemiegojo. Ypač
pasižymėjo darbštumu B. ZaPrograma susidėjo iš L Pat angų, vargo ir rūpesčio stiv palaiminimo visiems, kurie šių kai tie centeliai susidės į krūlimienė (pardavė net 25 Vie.
,
, , I sveikinimo daina (mokiniai).
dijuodami beždžionių anato dienų, taip gražiai praleido. vę, patys stebėsitės, iš kur tai
,
. « ,. ,
Anų dienų nugirdau, kad
,
nuolyno
knygas),
Backis
(par.
.
.. 2. Pasveikinimo kalba (Juozas
mijų ir fiziologijų, kad sura X Mokyklos vaikučiai ilgai visa atsirado. Patys džiaugsi
.
.
' . .
, ipo žmones vaikštinėjęs kažin
McKeesRocks)
davė 16), ir Koviacn ( pard. i, ,
...
...
Andrnlionis). 3. Dvasinis 'bu
dus kai kuriuos beždžionės troško vienos malonės ir ga tės, bus linksma ir gerb. kle«
, , . , ,. 'koks vaikezas, rinkdamas pa10). Seservs vra labai dėkin-1 ,
. , ,
* , , . kietas (mergaitės), 4. Linkėji
kaulų bei raumenų panašumus lutinai jų apturėjo. Šį mokslo bonui, kuris ištikrųjų trokšta,
'
J J
rašos ir kaulydamas dolerių.
X Nemažas pluokštelis ži gos.
mai — (ministrantai), 5. Olanį žmogaus kaulus, nes mate* metų visi turi progos pašvęsti [kad parapija gerai gyvuotų
Sakęs, būk stojus į kunigų se
Matysime kų naujas štabas
diečių šokis — .(mergaitės),
realistai (bedieviai) Dievo ne devynis pirmus penktadienius ir dvasiniai ir medžiaginiai. nių ir žinelių iš šios kolonijos.
minarijų ir tam esu reikaliny . .. ,
. , ,fi. Pikčiurna — (komedija),
pripažįsta, Sutvėrėjo jiems ne Šv. Jėzaus Širdies garbei. Pi Šiais Šv. Metais subruskite ir Spalių 4 d., tai yra Šv. Pran- šiemet nuveiks.
ga 2000 parašų ir tiek pat do_
•
.....
/
pasirodykite,
kų
Šv.
Kazimielciškaus
Asižiečio
dienoje
buvo
X ftv. Vincento mokyklos . . T.
...
.
.... u. Rudens gelių šokia — (tnereikia. Jei beždžionės neskai rmiau tuo naudojosi tiktai aš
Vakacijus rmsibaitytų sau už protėvius, tai bū tuntas skyrius, o dabar visa ro parapijonai gali padaryti. laikomos tretininkams trijų 8 ir 7 skyriau, bernaičiai
tų didelė nelaimė, nes nebe- mokykla. Tas vilkas įvykdin* Bus garbė jums ir Dievas y- dienų konferencijos. Pats kle- mergaitės kas penktadienį la tikiu, kuris valkatai patikėjo:"?.
P??11?"'
nko
Horwood
Scbool,
kur
mo

' •’
|P,ai—(bernaičiai), 10. Links*
žinotų, iš kur jie atsirado. To ta mūsų klebono rūpesčiu, ku patingu būdu laimins. Dar sy bonas tas konferencijas treti
ir
JI
su
pe.
garsintojai — (berkinasi
rankų
darbo.
Bernai

ninkams
teikė.
Kaip
tėmijau,
dėl suradę bent kokį kaulų ris nuolat rūpinasi dvasios rei kį visi į bazarų, nei vienas
_________ o mergaitės
.. _
Einant į kunigus nereikia natfįaį), n. Atėjo mažytės —
panašumų, džiaugiasi, kad su kalais. Sulig Evangelijos žo nepasilikite. Vaikučiai prašo, visi šios parapijos tretininkai- čiai dailydystės,
rado savo protėvius; tikrai džių, jis nori, kad visi pirmiau kad ir jų nepamirštumėt. Jie ės konferencijas lankė ir klau — siuvimo ir virimo. Bus ge nei parašų nei tūkstančių ki-1 (margaitės), 12. Lietuva, tėšenėje. Doras, su pašaukimu vvnč mūsų — (visi).
sakant, niekas nebegali jau1, ieškotų Dangaus Karalijos, o ištikrųjų sunkiai dirba ir gali sėsi. Dievo žodis prigelbėjo, ros šeimininkės,
kad šios parapijos tretininkų
Mūsų mokykloje lavinama w jaunikaitis žino tikrų kelių t j
žemiau nei dvasioje, nei pro visa kita bus jiems duota. To* Genesniuosius “snbytinti”
.
JI(
DuBoisietls
būrelis pasididino. Praeitų ae- ne tik protas, bet ir siela. Kas seminarijų ir po namus nesitavime benupulti, kaip bedio dėl vaikučiai šia proga nori
kmadienį buvo įvilkimai ir.pirmų penktadienį vaikučiai valkioja, išmaldos prašydaišreikšti savo dėkingumų my
vis.
| •
«• ••
w
«• • '
REMKTTE KATALTKIBJei evoliucijonieriai tiek limam klebonui. Žada už tai X Šv. Kazimiero parapijos profesijos. Naujai įstojantiems' eina išpažinties, o šeštadienį mas. Todėl, būkite atsargfirf ii
KĄJĄ SPAUDĄ
daug laiko ir rūpesčio pnšvęs- ypatingai už jį pasimelsti.
[bazaras eina visu smarkumu. [į Šv. Pranciškaus Trečiojo At-[užsiprašo šv. Mišias, per ku-Jatrams pinigų nemėtykite.
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WEST END PITTSBUI1GH

Laimuti

Ketvirtadienis, s

anas ant Pitts- tėniijau. Ar nebūtų geriau, kad suoinėt į girių žiūri, nes iŠ • j
redaktoriaus, visi žinių bei straipsnių rasė- krūmų yru imtas. Žinokis, vai i
aštų netalpina, jai vengtų kitų peikime, o dau keli: lokiu nearsi vilku neakėgiau kreiptų dėmesio į gerų‘si. Melsk arba mokyk pagal i
visuomenės veikimų, rodydami tikslų, vis ji savotiškai da- 1
savo gerų darbų pavyzdį.
rys-”.
Juozas Žalšagiris Neužilgo Ližė vėl “sugriu- i
----------------- vo” it pagimdė dukterį. Tė i
’
ant gero. Sako: K. .J. žvirb
GRAŽI
PAMOKA
vas norėjo ir tų nuvežti į ka- I
lis rašydamas korespondenciSpalių 1 d. įvyko Šv. Pran- jas vartoju žodžius iš Sv. Ra
- -----------j tulikų bažnyčių krikštyti, bet
iškaus parapijos, gal jau pa- §|0, kad nereikėtų savų pri- (Žiūrėk praeito ketvirtadienio Ližė pasikvietė liuterių zakri
“D.” No.)
stijonų Knuterį, kuris pakrik- 1
skutinis, šiais metais pikui- dėti... Aš dažnai sekmadieniais
kas parapijos darže. Piknikų nusiperku Pittsburgh’o Žinias Metams prabėgus mirė Vin
Kateriu.
buvo surengę parapijos vyrai ir tėmiju korespondencijas iš co motina. Ližė liko šeimini* ! V,Bcui nors baudėjo i.rdį
savo lėšomis, o pelnų skyrė šios kolonijos, bet tik vienų ike.
- /«
i • paaukštinimų, bet
Gavus xtokj
. nebuvo kų« darvti.
,
parapijos naudai. Žmonių du- j korespondencijų mačiau para- pasninko dienomis pradėjo vi1 u’ ** vai e 1 ’ sa 0
lvvavo pusėtinai. Kadangi iš šytų St. Mirio, kurioje buvo rti sau atskirai. Neužilgo gar va8> ‘'nekla“s,‘i tėvo, dabai
Cleveland, O., atvyko jaunas kaltinami visi šios parapijos nvs jaun» por* apdovanojo
~
Sutinka. ;
kumštininkus C. Skripkus su katalikai ir įžeistas klebonas, sūnum. Vincas pakvietė kata ,k‘ koi>) dal«is 8,1 ak>”«“»'
kitais savo draugais, tat |žan-:Tat kitame to laikraščio nu likis krikšto tėvus ir liepė “y1*“8 kai" kats
-Šuniu;
gos buvo imama 15c. Kumšti- meryje radau atsakymų K. J. vesti į katalikų bažnyčių
dar, kad nesimušate”.
/linkai labai vikriai kumšeia- žvirblio. Mano supratimu, K. krikštyti. Išgirdusi tai Ližė, Neužilgo mirė tėvas. Vincas
vosi, kas publikai labai pati- 'J. Žvirblio buvo teisingai nu- pradėjo bambėti, kaip ubagas jį gražiai palaidojo ir paliko;
ko. Ypač- visi sekė Skripkaus šviesta, nes žmonės buvo pa- kruopas pabėręs. Vincas, sė- pilnu šeimininku. Sūnus Jur
vikrumus. Ateityje iš jo gali tenkinti tokiu Žvirblio St. Mi- dęs prie lovos, tarė:
gis jau buvo aštuntų metų-,
iŠeiti antrus Sharkey. Duok riui atsakymu.
I “Lizde, juk tu žadėjai vai- reiWj° “lok>'ti
Dieve jam laimingai varvtis i .. .
... .. ..
, .
tx .no- ha
.
‘ .
•
i Kadangi Saules Brolis “Di- i,
auginti. Aš
. jo
d Uebeužkentė dėlto,’ kad
pne tikslo.
. „
. , .
. kus katalikais
.
,butų ,ka katalikas ir mokino tik “Te
>
įvoje pagyre katalikus, kad nu, ,kad, mano sūnūs
Piknike publika labai gra- jie čionai daugiau darbuojasi t likas”
Le mūsų . Pasninko dienomis
žiai linksminosi. Svečiai iš ki-lir užima pirmų vietų, o tau
,
....
,
, ii viralų ar košę lašinių įdė
SKAITYKITE IR PLATIN
Supvkusi Liže atsake:
įj
. ..
. ,, . , . „
tų kolonijų labai gėrėjosi šios tininkus nuskurusiais ir bai
,
•
davo. vvrm klausiant delko
KITĘ “DRAUGĄ*’
“Na tų lai krikštija jūsų . . ,
.. , .
. .
kolonijos lietuvių mandagu- bais vadina, šaukdamas vienų L . . ,
,
taip daro, ji atsispirdavo:
kunigai, bet kitų neduosiu jūmu. Klebonas širdingai dėko-i drąsesnį išeiti į priešakį, tai laiškiems terlioti”.
: “Nu kų, ar nuspringote ko
ja visiems, kurie dalyvavo pi- kiekvienas skaitytojas galį si
Senis tėvas, niekam kitam še su lašiniais valgydami?.VIAŠ
kilike, o ypač svečiams iš ar- prasti, kad Saulės Brolis ge
tUtik
negirdint sako savo sūnui:
į Ar jū»ų Dievui apmaudas pa
timų kolonijų, ypatingai cle-lrai sukritikavo St. Mirį. Plr
VIGOK
“Nu, kų, vaikeli, ar aš tausot Vžvydi man, kad sau
vriandiečiajns už gražių pro- imas išgyrė ^katalikus, o ant
nesakiau, kad su raiša kūme- verduosi, tat ir jums taip pat
gramų ir už prijautimų Yon- ras išpeikė, o iš jų abiejų iš
le netoli nujosi! Matai jau bla- išviriau”.
ngstowno lietuvių parapijai, .eina tas -pats asmuo.
škosi ir dantį galanda, o kas
Kartų, artinanties Velykų
ŪSE
J. K. Žvirblis
.. ,
T * . ...
bus toliau!”
Išventei, Ližė taisosi su duktėR«dway’» Pilis
(Tfce Vegetable Lasatlve)
“T*ylėk, tėveli, aš jų numal- re važiuoti į Pittsburgh, Pa..
to cl«ara« the inteatiml tract of
“Dirvos” No. 38 pastebė
dysiu”.
į svečius pas savo gimines. Suimpurities rauaed by cooahpation.
Your poiaor-fret blood will give
jau korespondencijų iš šios
“Gal ir numaldysi, bet ne sikrovė daug drabužių ir iš
yot» ncw ‘‘Pep.*’
Mild - Reliable
At Your Druggist
kolonijos. Tūlas saulės brolis
ilgam. Yra sakoma: vilkas vi- važiavo . vyrui nei sudiev
...

j

i

AUŠROS VARTŲ PARAP. SALĖJE,
2323 W. 23v»d PI., Chicago, III.
DOVANOS
Už 5,000,000 Balsų.................................. £400.00

Už 4,000,000 Balsų.....................

£250*00

Už 3,000,000 Balsų................................... £150*00

Už 2,000,000 Balsų..........................

£?5>O0

Už 1,000,000 Balsų....................................... £25.00
Už 500,000 Balsų......................................... £10.00

Visiems kitiems kontestinittkarrts bus dobdama dova*
nos pagal jų pasidarbavimų “Draugo” Sidabriniame
Vajaus Konteste.
x '

REIKALINGA 250 KONTESTINlNKŲ

Gydomos Nauju Būdu

‘DABAR
JAUČIUOSI

PILNA
GYVUMO’
Imant Lydia E. Pinkliąją’s
Vegetable Compound
Taip šimtai moterų sako. Jis stip
rina nertas... duoda KoresnĮ apeti
tų... geriau miegi... atleidžia gultos
skaudėjimų, nugaros skaudėjimų...
sunktosios dienos pakenčiamos.
Jeigu nesijauti pilnai sveiku pa
mėgink šias gyduoles. Kuslpirk bu
teli šiandien.

SUGRĄŽINKITE jAUNYS

TĖS DIENAS
NI'GA-TONE yra pastebėtinas vais
tas -dėt ligonių ir silpnų žmonių. Po
to kaip jus jj vartosi'tc vienų savaitę,
jus pastebėsite aiielnų pagerėjimų Ir
jeigu Ir toliuus vartosite, jus atgau
site savo normalių sveikatų ir spėkų.

Jokie kiti vaistai neturi tokių pa-,
stebėtinų istoriją kaip ,\ l'GA-TONE. |
Per 43 metus jo gyvavimo milijonai,
moterų ir vyrų atgavo savo sveikatų!
ir spėkas. NUGA-TON H parduoda
mas visose vai’stmyė-iose. Žiūrėkite, i
kart gautumėte tikrų M'GA-TONE.‘
Neimkite pavaduotojų, nes Jie yra]

šaltis krūtinėj arba gerklėj gali būti
pavojingas. Palengvinkite j) j 5 mi
nutes su Musterole, “erzinimo stabdj-toju“! Vartojant vienų kartų va
landoje per penkias valandas, atne
ša palengvinimų. Vartotas milijonu
per 23 melus. Rekomenduotas gy
dytojų ir slaugių.

bevertės.

tyros, AJšMot, Sveikas
GRAŽIOS AJAn
Yra

didelis

Murinę valo,
be pavojaus.
Knyga “Eye
Beauty” ant
Murinę Co., Opt. H. S., 9 B. Ohio St., Chicago

Liepos 12 d., 1934 m. “Draugui” sukaks 25 metai
gyvavimo. Per 25 metus “Draugas” lietuvių visuome
nei daug tarnavo tikybos, tautos ir biznio reikaluose.
Taigi šis Jubiliejinis “Draugo? Vajus bus didžiausias
ir naudingiausias lietuvių visuomenei.
'

Don’t
neglect
. Colds

V •

Amerikos Lietuviai katalikai gali džiaugtis savo
dienraščiu, sulaukę dvidešimts penktų metų. paminė
jimo “Draugo” darbuotės Katalikų Spaudoje. Iš sa
vaitraščio “Draugas” virto, dienraščiu. Dabar minint
“Draugo” Jubiliejų, padarykim, kad visi lietuviai ka
talikai Amerikoje jį skaityty, remty ir juomi pasinau
dotų savo augštus idealus dasiekti.
“Draugas” kviečia širdingai visus senus kontestininkus ir naujus susirinkti pirmadienį, spalių 16 d. 8
vai. vakare į Aušros Vartų parapijos salę. Čia gausite
instrukcijas ir nurodymus kaip laimėti įvairias “Drau
go” Sidabrinio Vajaus dovanas.
Kurie negalėsite dalivauti Vajaus atidarymo susi
rinkime, kreipkitės laišku, o jums bus pasiųsta infor
macijos.

25,000 NAUJŲ SKAITYTOJŲ

tortas

Švelnina gaivina
Jus jų pamėgsit*
Care” arba “Eys
pareikalavimo.

I
Ketvirtadienis, spalių 12, 1933

15 S A U0 X R

PAHCMklPAO UIL^SnCinO DIKIIZI IMlfnC|lu vul^yl,a pranešė, kad diena; girdėsite Progresą Furniture
UAUvHnlAv VIUuUvIUu RUiALiAiUv Saulliai Pav>'ko ir Dariaus-Gi-'jCo’s radijo programą. Šį sy- ,

KOMITETŲ SUSIRINKIMAS
--------------------- t

...

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

RADIO

LACHAVICH .
IR SŪNŪS
LIETUVIS GRABORIUS
, Patarnauju laidotuvėse kuoplgtausla.
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
darbu busite užganėdinti
Tel. CANal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago

1439 a 49th Conrt, Cicero, III.
TjSL. CICERO 8927

JONAS AMBROZA
Mirė spalių 9 d., 1933 fu.,
10:30 vai. vak. pusės amžiaus.
Kilo iš Tauragės apskričio, ši’alės purap., De.rkintų kaimo.
Paliko
dideliame nuliūdime
moterį Kastanciją, po tėvais
Evvalt, sūnų Jonų, dvi dukte
ris Oną ir Antaniną, seserį I’lacedą Mažonienę, keturis Stoge
lius ir švogerltas: Grokuiskius,
Geribas. Sehneider,
švogerkų
Mrs. Etvalt, švogerj Mazonj ir
gimines; o Lietuvoj dvi sese
ris Petronėlę ir Marcljoną Ir
gimines.
Kūnas pašarvotas 7104 S o.
Emerald Avė. Laidotuvės Įvyks
penktadienį, spalių 13 d., 19
namų S vai. bus atlydėtas į
Panelės Šv. Gimimo parapijos
bažnyčią, kurioje Įvyks gedu
lingos pamaldos
už velionio
sielų. Po pąmaldų bus nulydė
tas. Į šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai
kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažystantus-ntas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.
Nuliūdę: .Moteris, Sūnus, Du
kterys, Sesuo, štogcrlai, dvogerkos Ir G Minės.

Phone ROLlcvaril 4130

A. MASALSKIS
GRABORIUS
Musų patarnavimas
visuomet oąžlningas Ir
nebrangus nes neturi
mą UUaldų
skyrių.

užlaikymui

Nauja, graži ko

plyčia dykai.

3307 Anburn Avenue

I.J.ZOLP
ORABORIUS IR LAIDOTUVIŲ

VEDĖJAS
1646 WEST 46th STREET
Tel. UOL'lcvard 5203—8413

Telefonas YAltds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Oraborius ir Balsamuotojas
Turiu automobilius visokiems
reikalams. Kaina prieinama.
3319 AUBURN AVENUE
Chicago, UI.

J. F. RADŽIUS

Ine.
LIETUVIŲ ORABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir aukščiau
Moderniška koplyčia dykai.

868 W. 18lh St. Tcl. CANal 0174
Chicago, III.

ANTANAS PETKUS
ORABORIUS
Koplyčia Dykai
4830 WEST 15th STREET
Cicero, Illinois
Tel. CICERO 2109 ir 859-J.

SIMON M. SKUDAS
ORABORIUS IR BALSAMUOTOJAS
Patarnavimas geras Ir nebrangus

(t.

ORABORIUS
Laidotuvėms pilnas patarnavimas
galimas už |«5.66

KOPLYČIA DYKAI
1344 R. fiOth Ava„ Cicero. Ui

,

DR. A. P. KAZLAUSKAS
4712 So. Ashland Avenue
Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakaro

POVILO MAROZO
kuris mirė birželio 3 d., ir ta
po paluidotas šv. Kazimiero
kapinėse birželio X d., o. dabar
ilsisi amžinai nutilęs.
Gedulingos
šv. Mišios Ims
laikomos šeštadienį, spalių 14
d., 7:45 vai. ryto, Aušros Var
tų parapijos bažnyčioje, liūd
nai atminčiai „ Povilo atsisky
rusios sielos.
Kūnas bus perkeltas j šei
myninį lotų 10 vai. Šv. Kazi
miero kapinėse.
Kviečiame
visus gimines,
draugus-gęs pažystam us-mas ir
kaimynus dalyvauti painuMosc
ir perkėlimo apeigose šv. Ka
zimiero kapinyne.
Nuii'ūdę: Tėvas, .Motinu, Bro
lis Ir Scsjiio.

Tel. Ofiso BOdevard 3913—14
Ilez. VICtory 2343

DR. A. J. JAVOIŠ
Val.: 2 Iki 5 popiet, 7 iki 9 vak.

DR. F. G. W1NSKUNAS

Office. 4459 S. Califoraia Avą,
Nedėlioję pagal sutarti

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Of. Tek REPuh.lc 7888
Res. Tek GKOvehlll 061Ų
6917 S. WASHTENAW AVĖ.

4140 Archer Avenue
Vai.; 2—4 Ir 7—9 vai. vakarą

Res. 2136 W. 24th St.

DR. J. J. SIMONAITIS

Tel. CANal 0402.

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
2423 W. ALUlųlEiTk ROAD
Rea. and Offi'ce
Ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 rytu
2339 So. Leavitt Sk Vai.; 2-5 NedėlloJ
susitarus
CANAL 0708

Office Phone
PROspect 1V23

DR. J. J. KOWARSKAS

Phone CANal 6122

l’HYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago

DR. S. BIEŽIS

75(3 W. 35th Street

OFFICE HOURS:

GYDYTOJAS ir CHIRURGAM

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30 ’i

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

2201 W. Cermak Road
Valandos 1—3 Ir 7—3 vak.
S«redoml8 ir Nedėliotais pagal sutari*

Office Phone Res. 6107 S. Francisco
Prospoct 2230
Phone Grov. 0961

DR. J. SZUKIEVVICZ j DR. M. T, STRIK0L1S

REZIDENCIJA

6631 S. Cahfonua Avė.

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

I’HysiCIAN and SURGEON
5038 SO. ASHLAND AVĖ., Chicago
Hours: 2 to 5 - 7 to 9 P. M.
Sunday by Appointuient

G R A B O R 1 A 1:

Tclufonaa ItEPublic 7888

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.
Nedėliotais pagal

TcL CANa. 0257
Kva. PROspeet 663t*

sutartį

Ofi.so telef. BOCievard 7820

DR. P. Z. ZALATORIS

Karnų tek PltOspect 1030

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
1821 SOUTH HALSTED STHEET

Tel. UOUlevard 7042

4645 So. Ashland Avė.

LIETUVIŲ

Vai.: auo 9 iki g vakare

GRABORIŲ ĮSTAIGA

Seredoj pagal sutartį

EUDEIK1S ir vėl nustebino puoliką su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsą 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 Modemiškos Koplyčios
Dėl šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ ORABORIUS
Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue

Rezidencija 6600 So. Arteslau Avė,
Valandos: 11 ryto iki 4 popiet
9 ik( 8; 30 vakarą

DR. G. Z. VEZEL1S

Seniausia ir Didžiausia

DENTISTAS
arti

47th

Street

Tcl. GKOvehUl 1595

DR.A.LYUŠKA
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Vai.: 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
8eredonus po pietų ir NedėldisniaA^
tik susitarus

TeL CANal 0122

DR. G. I. BLOŽIS .

2422 W. MAHMUETl'E ROAD

D ENTISTA*S

2201 W. Cermak Road

. DR. T. DUNDULIS ,

(Kampas Leavitt St.)
Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Nuo 1 iki 8 vakare

4142 ARCHER AVENUE

Seredoj pagal sutartį

Tcl. YlKgluiu 0038

{VAIRŪS
Res. Phone
ENUiewood 6641

DAKTARAI;

Office Phone
.WKNtworth 3000

Ir

BaHamuotoJas
Patarnauja Chlcagoje Ir aplenak«je.
Didelė Ir graži
Koplyčia dykai

4082 Archer Avė.

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

7obū bo. H&hneci btreet
ROOM 210
vai.: '2-4 tr 7-9 vai. vakare

Perkėlė savo ofisų po numena

SENIAUSI LIETUVIŲ GRABORIAICHICAGOJE
EUDEIKIS ir SŪNUS 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 grabvežimį su šoninėm durim, ku
rios palengvina grabų įkėlimą.
Jeigu didžiuojatės dailumu ir taupumu laidotuvių — pa
šaukite REPUBLIC 8340, ir persitikrinkite.

JUOZAPAS EUDEIKIS IR IEVAS

pątamauja

5340 SOUTH KEDZIE AVENUE

MANDAGIAI

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

SIMPATIŠKAI

ir ’
LABAI PIGIAI

Tel. VICtory 4088

Dieninis ir Naktinis Patarnavimas.

Liūdnoje valandoje

Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 Ir aug.

gimines, draugus-ges Ir patysfamusJ.iias dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

pašaukite:

Nuliūdę: .Motina. Tėvas, Bro
liai, Martin ir Giminės.

REPublic 3100

PAVLAViCIA I1NDERTAKING CO:

kviečiame visus

2506 W. 63rd St.

Res. Teh DRCaol 9191

DR. A. R. MčGRADIE . DR.A.A.ROTH y

DR. CHARLES SE6AL

Tcl. LAP'ayctte 3572
Graborius

Ofiso TeL VICtory 8893

Rusas Gydytojas Ir Chirurgas

Specijalistas odos ligų ir
venerižkų ligų
Ofisas 3102 So. Halsted St.

Tel. MONroe 3377

J. Liulevičius

.

DR. A. J. BERTASH

LAIDOTUVĖMS

Imidolu vėlus patarnauja graborlal Larhaurlcr. ir Kūnai. Te
lefonas CANal 2515.

Tek LAFejette 3793

TcL LAlayette 7030

DENTISTAS

Mirt- spalių 11 d.. 1933 in„
I I vai., ry to, sulaukus 19 merų
umžiaus. Gimus t'hicagoje.

Nuoširdžiai

Valandos: 10—12 ryto
Seredotnls Ir Nedėliotais pagal sutarti

UOUlcvanl 7330
Rea. UEMIock 7601

J. J. BAGDONAS

Kūnas įiašarvotas 2417 West
241h UI. Lnidoluvės Įvyks pir
madienį. spulių 16 d., iš namų
M vai. Ims atlydėta Į Aušros
Vartų parapijos bažnyčių, ku
rtoji- jvVks gedulingos pamal
dos ui velionės Melų. Po pa
maldų bus nulydėta Į ŠV, Ka
zimiero kapines.

3147 So. Halsted St.
Ofiso valandos; 1-4 Ir 6-8 vai. vak.
Rcaldcucijus Ofisas: 2636 W. #9th SL

Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas
8859 SO. UEsTEKN AVĖ.

AGATA PŪKIS

Pu liko
diJella'.uo nuliūdime
molinų l'ršulę, tėvų Kazimie
rą, tris lirolius: Jurgį. Ant Aną
Ir Kazimierų, seserį Eleną ir
gimines.

GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

DR. J. W, KADZEWICK
111.

DENTISTAS
1448 SO. 49th CT., CICERO, IH
Utar., Ketv. ir Pėtn. 10—9 vai.
3147 SO. HALSTED ST., CUICAUė)
Paned., Bered, ir Subat 3—9 vak

718 W. 18th St.

Tel. CICERO 204

SYREVVICZE

3051 West 43rd Str.
(Prio Archer Avė. netoli Kedzle)
Valandos: nuo 2 iki X vai. vakaro
tieredomis ir nedėllomia pagal
sutarti

Chicago,

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. A. G. RAKAUSKAS

Plaone GKOvehlll 0027
Valandos: 2-4; 7-9 P. M.
Trečiadieniais Ir sekiuud. susiturus

PERKĖLIMA3
LAVONO

Ofiso: Tcl. CAtaimet 4030
(les.: Tel. HE.VlIoek 8288

X—SPINDULIAI

Visi Telefonai: YAĘds 1741 ir 1742

GRABORIAI:

Nuliūdę: Sūnus ir Giminės.
Laidotuvėms patarnauja graH. P. Mažeika. Telefo
nas YARds 1128.

Tcl. LAFuyette 3037

lšduotu smulkmeniškos apys- etų, solo ir naujų rekordų bei
kaitos, kurios bus paskelbtos įvairių pranešimų.
J. R.
drauge su susirinkimo užraPLATINKITE “DRAUGI”

DAKTARAI;

LIETUVIAI

Amerikos Liet. Daktarų Draugijoj Nariai

DR. A. RAČIUS

r
i i • • i i
•.» iš viso jau
yra
apie
dvylika.
j
j
p
Užvakar, Aušros Vartų pa- kavos reikalais ir kati pusi-,
šimtu dolerių.
rap. salėj, įvyko Dariaus-Gi rengimo darbas eina pirmyn.
Susirinkime dalyvavo parėno paminklo fondo ir vie
SUSIŽEIDĖ ŠOKĖJA
šosios rinkliavos kolonijų ko-jniinklo fondo Chicagos skyPARAŠUTU
mitetų gausingus ir gyvus su- i liaus valdybos nariai ir ašsirinkimas, kuriame paaiškė-įtuonių kolonijų komitetų valP-lė .Julija Pajuodyto, lie
jo, kad plačioji Chicagos lie- |tl>bos, į kurias pateko darbStuvaitė, kuri šoko pereitų seitės ir energingi žmones. _Iš
tuvių visuomenė domisi rink , ,
v.
i j
• į įkniadienį iš aeroplano para
kolonijų pranešta,
kad rink- .
‘
šiutu, pasiekus žemę, išsisuko
liavos reikalais daromi susirinkimai, lankomi draugijų kojų. Apie tai tik dabar tesu
žinota. Aero klubo surengtoj ‘
mitingai, registruojamos rin-'
aviacijos dienoj po šokimo ji ;
k ėjos, darbininkai ir automo
išrodė sveika. Jos drąsa tiek
bilių savininkai. Visur paste
...
.
nustebino publika, kad ji pabima, kat yra pritarimo, la- !
1
*
einu rinkikių registracija dar vadinta vakarine žvaigžde”,
nes šoko iš lėktuvo tada, ka
neina taip sparčiai, nes dar
da toji žvaigždė jau buvo pa
bas tik kų pradėtas. Bet yra
JUOZAPAS
tekėjus.
Linkini drąsuoliai
didelio pasiryžimo sumobili
JAKUBAUSKAS
greit pasveikti.
zuoti kolonijose bent po 200
Mirė spalių 10 d., 1933 m.,
, rinkikių. Kai kurios koloni
4:30 vai. popiet, sulaukęs pu
sės amžiaus. Kilo iš Raseinių
jos po kelias dešimts jau turi.
apskričio, Nemakščių valsčiaus.
Mosteikių kaimo.
Plačiau apie susirinkimo ei
Amerikoje išgyveno 35 metus.
Paliko
dideliame nuliūdime
ga ir nutarimus bus užrašuo- j
sūnų Kazimierų, ir gimines.
Kūnus pašarvotas
Mažeikos
se, kuriuos netrukus paskelb
Gerb., nepamirškite šį valųakoplyčioje. 3319 Auburn Avė.
Raidotuvės Įvyks penktadieni,
sime.
ra atsisukti savo radijo ant
spalių 13 d., iš koplyčios 7:30
vai. bus atlydėtas J šv. Jurgio
Lietuvių Aviacijos ir Vii- stoties \VSBC 1210 kilocykles,
parapijos bažnyčių, kurioje Įvyks gedulingos pamaldos
už
niaus dienos rengimo komite- S):30 vai. vakare, iš kurios vėl
velionio sielų. Po pamaldų bus

bonus

LIETUVIAI DAKTARAI:

lėno paminklo fondui atnešė kį dalyvaus baritonas L. Tennpie aštuonis šimtus dolerių. jdzįulis-Tanzie. Bus gražių du-

Kolonijų komitetai veikia. Rinkėjų mobilizacija
eina pirmyn. Aviacijos diena Dariaus—GirėFondo globėjų komiteto
no paminklo fondui davė apie 800 dol. pelno J’.11 ‘M1“‘‘lkab i’ kon,sllla!' A.
r
-r
r .
Kalvaitis pranese, kad fonde

nulydėtas j šv. Kazimiero ka
pines.
Nuoširdžiai kviečiame
visus
gimines, draugus-gee ir pažystamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

S

INCORPORATHD
Henry ff. Rnrker
(T.tceneed Kmbąlnoei*)

3238 S. HALSTED ST.

z CHICAGO, ILL.

Kampas 31st Street
Vai.: 16—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. v
Nedėliotais Ir šventadieniais 10--J.!

4729 SO. ASHLAND AVĖ.

. ’ SPECU AUSTAS
Džiutų. Moterų Ir Vyrų Ligų
V*L: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
pietų: 7—8:30 vai. vakare
Nedėllomia 10 Iki 13

Telefonas MIDway 2880
Office:

DR. MAURIGE KAHN ,
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS '

4631 S0. ASHLAND AVR.
Tcl. YARds 0804
R(z.: Tcl. PLAza 3200
VALANDOS;
Nuo 10-12 v. ryto; 2-8 ir 7-9 v. v.
Ncdėldicnials nuo 10. Iki 12 dieną

Ree.:

PROspect 2011 BEVerly 0081

Dr. JOHN F. RUZIC Skaitykite ;t platinkite
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
dienraštį “Drauge” ii
2355 West 63rd Street
remiate v:sus tuos pro
Vai.: 2 to 4 Ir 7 to 9 P. M.
Ketv. ir Sekmad. pagal sutarti
fesionalus ir biznierius,
Ryto vai. 6v. Kryžiaus Ligoninėj
Chioago. III.
kurie garsinasi jame.
Phone: HEMlock 6700

Daktaras
Kapitonas
Pasauliniame kare
GYDO VISAS LIGAS VYRU m MOTERŲ

WISSIfi
ii

Specialistas
Rusijos
i*F,n m MKTt s mtsstmora

KAIP U3JHIHEN£J(J81O<4
ILSIOS Ir NKIMiYDOMOS J08 YRA
8peclalltkal gydo llgaa pilvo, plaučių. Inkstų Ir puslėe. užnuodijirną krau
jo, odos. ilgas, ialsdaa reumariimą. galvos skausmus, ekausinūs nuga
roje. kosėjimą-, gerklės skaudėjimą Ir paslaptingas llgaa. Jeigu kiti ne
galėjo lūs Ižą dytl. ateikite čia Ir persitikrinkite ką Jis Jums gali pada
ryti. Prakukuoja per daugelį metų ir išgydė tuksUnčtus ligonių. Patari
mas dykai.
OFISO VALANDOS) Kandie nuo 19 valandos ryto Iki 1
valandai ir nuo t—S valandai vakara Nedėllomia auo 11 ryto lkt 1 vai.
42OV wna 98th KR.
kauptą Kcolor Ava
TeL CBAwfurd M7N

Ketvirtadienis, spalių 12, 1933

n tt a v g a »

H
Norbutni, kun. T. Valančiūniii,
'kun. J. Tiškui, kun. M. Dnu1 mantai ir kitiems.

Dainavo taip gražiai, kaip dal darže surengtas šokių kontes- Zalatorienei.
nuoja garsusis rusų daininin-1 tas. l'ž gražiausiai pašokta
Ant galo buvo vienų moterų
šokių (polkos) kontestas. Gra
kas
Šaliapinas.
Tačiau
įlaulietuvišką
polkų
pirma
dovana
t
gelis pbiladelphijiečių lietuvių teko Šarkauskams. 'Antra do žiausiai pašoko naujų biznio
1 Nuoširdžiai prašome, kad
vana teko vaikinui iš Briglitoi! murma, kad jis dainavo ne- Parko. Trečia — Pranui f’e rių žmonos, M. Barauskienė ir
igerb. klebonai ir toliau raginI). Kaminskienė. Jos gavo do
l .
...
...
j lietuviškai, bet rusiškai. Nėra pauskui ir .J. Zalatorienei.
Įtų savo geraširdžius parapijovarias.
.finan/inio atotio. Nors skolos
lliur„„-,ti. jis tai
----------; nūs prie gailestingo darbo,
Trečia — Pr. čepauskui ir .J
ra.lo apie S|mt» penkiolika? np|inkvbilJ v,.r,-.ia,„„s. jai
Labai nuoširdžiai dėkojame Jjad tas nuo kelerių metų paM
tūkstanfuj dol., tačiau klebo,s „.„.į,,,.., k>ll jis
DRAUGO” KNYGYNE
Jraugijoms, kurios prisiuntė j rotvs neišnyktų, bet ir atelŠv.
Kazimiero
nas nenasimena; kviečia pa,M„vikkai. rašykime
fdstovų j šv. Pranciškaus Vie- nanoiais metais atnešti) parapijonus
dirbti
vienybėje
sn
..
vjlw
į WO|! ra(,jjo
Švenčiausiasis sakramentas, par. kun. v. šeškeParapija
ruolyno Rėmėjų seimų, ir ūždamos, kuri Seserims yra reijuo ir putu žada, kiek pajėgos 1 (Naw y„;kan) r(,ika|'audemt, I
vičiua, kaina.................................................................... 20c.
n įkas, kurias daugelis tų dr-^kalinga ir didžiai įkainuojai
leis,
mažinti
skobj.
Susirinki.
L,
(lail)lll)t
,,
lietuviškai.
Spalių
1
d.
įvyko
Federaci
GARBINGA BŪTI TIKRAM KATALIKUI, J. Mačernis
gijų su pasveikinimais vienuoįma. Niekuomet mes neužmirAlekna, Antra prakaina.......... 80c.
lapeliai, kaina 15c.
10c.
parapijos
naujas
klebonas
kun.
npauy
i.»
<1.
rjKi*
pašauNmistaukiiiH
tat arit jo: NAUJŲJŲ AMŽIŲ ISTORIJA, parašė Dr. J. Totoraitis,
gaiš patarimais ir gausiomis šiai atlygina iš Savo malonių
J.
Valančifinas
ir
vikaras
kun.
itinis
šv.
Kazimiero
parapijos
lns
(
)
a
]
v
j.
aH
priklauso
nuo milaukomis.
Į iždo. Šv. Pranciškaus Seserys
kaina .................................................................. ;...........75c.
., ,
•*
_ *• _
m
• ibus
__ grybų
__ i __
*
į
išvažiavimas.
Tai
A. Alauskas,
sų pasidarbavimo.
KRUVINAIS KELIAIS, Manigirdas Dangūnas 4-rių veiks
Dalyvavusieji ir nedalyva
piknikas.
K.
V.
Senas
jo
bičiulis
mų drama, l^aina...................................... .................... 25c.
Susirinkimų atidarė pirm. J.
vusieji rėmėjai širdingai pri
| VMftii i iuju mauni Turauskas: Išklausyta kun. I.
ŽMOGAUS TIKSLAS, Devynios Konferencijos, parašė kun.
sidėjo prie gražaus seimo pa
Spalių 8, 9, 10, Šv. Jurgio
Pranas Jakštas, kaina................................................... 50c.
sisekimo. Ypatingu būdu dė DAR APIE ŠV. PRANCIŠ Zimblio raportai kas link Fe parapijoje įvyko 40 vai. at
deracijos išvažiavimo ir Vil
kojame ebieagiečiams rėmė
laidai. Kun. L. J. Mendelis
“DRAUGAS” PUB. CO.
KAUS VIENUOLYNO
niaus Geležinio Fondo išleis
jams už stebėtinų pasišventi
iš Baltimorės buvo pakvies
RĖMĖJŲ SEIMĄ
X Spalių 9 d., parap. salėj
tų pasų ir ženklelių. Nutarta,
2334 South Oakley Avenue.,
mų ir darbštumų vienuolyno
tas pamokslams sakyti.
įvyko gražus Vilniaus užgro
’
remti
Vilniaus
vadavimų,
tam
,
gerovei. Jie daugiausia prisi Mes, ChicagOR Rėmėjai, p«-ltika,ui kWnrfawj parengtojl
Lietuvos agronomų sųjunga
bimo 13 m. sukakties paminėdėjo prie seimo sėkmingumo, tėmijome dienraštyje “llra>t-;pra„„,g()i aiskinti visuomenė- Rugsėjo 30 d. mirė visiems Įjimas
Sal(. ,nlVG pi|n„ paWi. Jakų dvare (Klaipėdos kraštvarkos ir sustiprinimo rėmė ge” (No. 235) raSttf atstovės,^, kl> rd6kia VUniaa„ ,w,ai ^erai žinomas. biznierius An į:os išpildyta . graži progra- te) atidaro žiemos žemės ūkio
Geriausios Anglys Už
jų organizacijos.
kuriai visas Šv. Pr. Vien.
ženkleliai ir j(w pardavI. tanas iriga lūnas. i irė tuo“ i ISML Mokyklos vaikučiai, geri), 'mokyklą. Mokvkla prasideda
Žemiausias Karnas
jau po operacijos ant ‘ appen. ^eseni ir Yflr„ j Brazaičio !VpiUįį lapkri«o i (1ieną. MoDar kartų širdingai dėkoja mėjų seimas patikęs, tik
dicitis
”
.
Paliko
nuliūdime
mū

patikęs
vienas
dalykas,
kuris
me visiems rėmėjams.
priruošti padainavo graži)) dai kyklos direktoriumi paskirtas
Dariui ir Girėnui paminklo
šv. Pranciškaus Seserys esą reikia pataisyti. Mums statymo komisijos narys K. sų Moterų Sąjungos 10 kuo nelių, A. Sakalaitė patiekta-lagr Gaidamavičius.. .
ntrodo, kad nereikia jokio pa- Dryfa i5k-,- klausjmlĮj kas pos veikėjų, pirmininkę Mag- mavo apie Vilnių, parap. cho- j__________________________
12132 UNION AVĖ.
delenų
Grigaliūnienę.
ReiškiaVakarinės
Pennsylvanijos taisymo. Viskas buvo gerai :bus daroma ,u aukomis sūriui;o duetas (Varaniūtė su Ga
RI7NIH PRflftA
Chicago, III.
YnF’pirapijoje'me gilia,lsio9 nuojautos.
deikaite) ir mergaičių kvar-1
DIlHIU
dalies mokytojų suvažiavimas nutarta. Kas dėl seimo
•_
!
OllSLltČ
. 4.„
/VTI - -4- o-v.... '
PARSIDUODA
MODERNIŠKAS
savaitės, rvocir/vrlA
pasirodė, l»n/l
kad; 1I paminklo statymui.
Phone PULlman 8296
Pittsburgli ’e buvo spalių 7 d. ryje noiroilna
tetas (K llkunaitc, Sineviciūte, saUIVNAS. Viskas naujausios wnDabar
laikas prisipirkti
Jasnauskaitė ir Budavičiūtė)
įaoršu^ant viVfos^A^sankitA
Skaitlingai dalyvavo ir vie esu seimas sekmadienį labai
anglių dėl žiemos
nepatogus gerb. kunigams. Nutarta aukas pasiųsti Da VISUOMENĖS DĖMESIUI padainavo .patriotingų daine- *S4B w ““
nuolės mokytojos.
<BrU w"~"* "e')
riaus-Girėno
paminklo
staty

lių. Gražiai kalbėjo apie Vil
Jaunimas yra tėvynės žie Manom, kad gerb. kunigams mo komitetui, kai paaiškės,
Res. 10742 S. Wabash Avė.
visuomet
patogu
dalyvauti
Savo
laiku,
prieš
keletą
me

nių
kleb.
kun.
J.
Mačiulionis
das, tautos ateitis. Nuo skais
Phone PULLman 8092
kur aukos bus reikalingesnės. tų, Philadelpbijoje, ne tik vien
Pamokos dėl pilietybės poplerų bUH
seimuose,
tik
reikia
noro.
taus, idealingo jaunimo pri
ketvirtadieni <ketve.r—y
Iv. Dryžo pasidarbavimu, lietuviams, bet ir vokiečiam” ir Ig. Sakalas. Priėmus rezo- ,atkomo8
klauso Amerikos ateitis. Vi Darbininkui žmogui visą saliucija, kurių nutarta pasiųsti ^\(v^kvaa^" ^Seda^n&ii^(Oet: j
vaitę reikia dirbtuvėj dirbti,j*‘Garse bus patalpinta a. a. buvo labai gerai žinomas dai933 'melais. MeMžtu
“Mūši) Vilniui“, daugeliui ?'^Jtrnnii.
sose srityse buvo demonstraci
užsirep'F,r
o sekmadienį liuosas nuo dar-i^unKaulakio biografijd. nininkas, Antanas Banys. Vie
sigijus Vilniaus pasus, visi iš
JOSEPH J. GRISH,
jos, kaip teikti mokslų vaiku
bo. Juk rėmėjai susideda jį I Nutarta to numerio kuodau- tiniai vokiečių dienraščiai, už siskirstė.
4331
3. Ashland Avė.,
čiams. Vaikučiai buvo sušau
I
giausia
išplatinti
visose
trijo

Telephonc:
non.RV.UW 2800
jo žavėjantį balsą, buvo jį net
Susirinkimui pirmininkavo
kti iš įvairių mokyklų ir mo- darbininkų žmonių, kurie papi aminę: Kunštmeisteriu. N®|Fed. skyriaus pinu. Ig. Saka
kytojoe vedė tas klesos poro- laiko l»™P'ja9 >r visas kata- se parapijose.
lik
iškas
įstaigas.
veltui vienas vokiečių meni- ]as> sekr. Pabijonaitis, skyr.
(iydamos naujausias lekcijų
Kraustau Rakandus, Pianus ir prįChicagoj per metus būna po Spalių 2 d. Šv. Kazimiero ninkas-kritikas rašydamas a- raštininkas.
Visos anglių kompanijos pakėlė an
jstntnu anglis ui pigiausias k-’ir.*": glių kainas, taip aukfital, kad žmo
metodus. Muzikos kambaryje
i-oi
,
<t»-4 » Black Banrt t'.SO; Haeklng W.(K> nėms sunku bejplrktl, o lietuvių
keletą seimų ir mūsų gerb. |ParaPB°.ie baigės Novena prie pie Banį, tarp kitko, išsireiš+. oSpalių
8 d. vak.,
‘Rūtos Milerį Creek ••.75.
vaikučiai komponavo dainų aCHANE COAD KOMPANIJA vietoj
Šv.
Teresės.
Noveną
vedė
ge

rašank't I.AFavette 8!)8C.
dvasiškija
visuomet
randa
lai

kt
taip:
Antanas
Banys
'dai
pakėlimo kalnų dar nupigino. Kąru
pie šv. Joaną d’Arc. Patys
J. 0 K S A S
reikia anglių, telefonuoktt tuojaus,
•
•
e
'/i.
j i
•
rb.
pralotas
J.
Maciejauskas.
nuo
j
a
taįp,
kaip
dainuoja
tikgausit daug pigiau negu kur kitur —
sustatė žodžius ir muzikų ir ko dalyvauti, taip pat ir kas
THE BRIDGEP0RT
2649 West 43rd Street
Telefonas
Iškalbingas
pamokslininkas ras artistas-dainininkas; gi
REPFRUC 8402
KNITTING SH0P
padainavo kitas dainas, ku mėnuo susirinkimuose.
vaizdingai
išdėstė
svarbiausius
J
puikiau
dainuoti,
kaip
kad
jis
Rėmėjos
rias pereitais metais sukom
Neriam plouus ir storus vil
klausimus sielos reikaluose, dainuoja, nėra galima.
ponavo.
nonius svederius dėl vyri), mo- į
PREKYBINIAI PASITARI- Dėkojame kilniam svečiui už
'torų, merginų ir vaikų.
į
ADVOKATAS
X Šv. Pranciškaus šventė
atsilankvnją ir pasidarbavimų. Ir ištikrinu, jis puikiai dai Neriam vilnones pančiakns'105 W. Monroe St.. prie Clark
MAI
TARP
ISPANIJOS
buvo iškilmingai apvaikščiota1
nuodavo.
dėl moterų ir VVll).
TaiSOm •
„ , Telefonas RTAte 7fl«0
IR
LIETUVOS
, c
Valandos 9 ryte Iki S popiet
vieiŲiolyne. Iš ryto buvo gie-!
Visados garantuojame ko
Naujas mūsų klebonas kun. Tačiau Antanas Banys ne senus svederius.
j
2201 W. Cermak Road
notos šv. Mišios už gerb. se
kybę ir teisingą voga.
Prekybiniai pasitarimai su *T- Valanciūnas ir gerb. pra- Įbuvo tuo pasitenkinęs; jis vis Atdara ir šventadieniais.
I Panedėllo, Seredos fr Fėtnyčloc
serį M. Prancišką ir už išmel- Ispanija vyksta Stockholme. lotas
vakarais
<
Iki
9
Yardas ir ofisas:
F. SELEMONAVIČIA
Maciejauskas skaud- svajojo apie tolimesnį tobuli-į
P
aRL,51VMMrAVTftTA
Telefonas CANal 8122
dimą Dievo palaimos visam
504 W. 33rd St., Chicago. III. Namai: 6459 S. RockweU St.
12132 SO. UNION AVĖ.
Ispanijų atstovauja ispanų atr žiai pabarė parapijomis už ne-gimusi dainos mene. Sykį štai-Į
I Utarnlnko, Ketvergo Ir Subatos
Prie Normai St.
vienuolynui. Iškilmėse dalyva
I
Vakarais t Ik, •
Tel. PULlman 5517
stovas Skandinavijos ir Pa laimimą vaikų į katalikiškas ga kur tai pasišalino išPhila-Į
Pbone Yietorv 348G
Telefonas ItEPnb le 9800
vo ir seserys iš įvairių aplinki
baltijo kraštams, o Lietuvą j parapijines mokyklas. Reika- dėlpbįjos. Ilgoką laikų mažai j
West Pullman, III.
nių misijų. Popiet akademikės
mūsų pasiuntinys Skandinavi-Ringas įspėjimas. Ir mūsų pa- kas žinojo, kur jis yra. O tuo!
Galite nusipirkti daugiau
seseris palinksmino trijomis jos valstybėms p. Savickis. D9|’’aP'j°> Y1'8 daug nesusipra-1 tarpu, nesigarsindamas, nie-'
INSURANCE
PERKAM
anglių žemesne kaina iš
trumpomis komedijomis ir i
tusių
tėvų,
kurie
neleidžia
kur
nedalyvaudamas,
mokinai
vairiomis dainomis. Seniorio-' r’'hos v‘8» laik» *'ina sekmin'
N0TARY
Peoples Coal Co.
Lietuviškus
vaikų
į
katalikiškas
mokyklas.
ams
gerų
mokytojų.
Uoliai
ir
tča atvaizdavo "Parliamenta- ’Iai ir arti“-’a Prie gal°' P“5'
I. 2. nr
BONUS
4 tona
PUBLIC
intensyviai studijavo — mo
3 tona or mare
iv Procedūra“, kuria seserv.t rašius prekybos sutartį, bu?
Pochy M R.
. 17.75
87.25
Spalių 1 d. įvyko Šv. Kazi kės aukštąjį dainos meną New
SIUNČIAM PINTGUS Į LIETUVĄ
labai pasinaudojo. Hvažinėjo pahma lawz“ 19
I
Kent. M. R.
85.75
•5.45
LAIVAKORČIŲ
AGENTŪRA
e.
88.75
88.25
Litini* .........
linkimos ir patenkinto, ir lai.- IaPani«
sviesi,, it,.ero parapijos p.mtas sast- York
tork ’e.
PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPIJLKĄ
Illiu'k narni
kia kitos progos atsilankyti ,kial'5'ni"9' 0 ivežti iS ten a lyinknnes prie nanjo klebono _ R'^0
vakare neti. 88.50
88.00
F-kk ...........
TEISINODMO PAMATUOTAS BIZNIS
progos atsilankyti
.Įr kitus šiltų kraštų kun. J. Valančiflno. Klebonas j ketai per W0R radijo stotį
Lttmp ..........
88.75
88.25
2608 W.ST 47th STR*
Tel. LAFayette 1083
į mylinių Motiniškąjį namelį1-1 ‘ ‘
Tsb.
!
išdavė
apyskaitų
iš
parapijos
mes
išgirdome
jį
dainuojant.
vaisius.

PITTSBURGO LIETUVIŲ
ŽINIOS

MT. PROVIDENCE, PA.

RYTŲ PENNSYLVANIJOS ŽINIOS

PHILADELPHIA PA.

SKAITYTOJU BALSAI

CH1CAGOJE

TUMONIS GOAL CO.

inUuM

PILIETYBĖS PAMOKOS

UKSAS EXPRESS

JOHN B. BORDEN

PEOPLES GOAL CO.

S. M. V.

PADĖKA

Kaip kasmet, taip ir šiemet
Scbuylkill, Pa., apskrities lie
tuviai ruošė Lietuvių Dieną,
mgp. 15, ir tos dienos dalį
pelno sumoje $.387.08 prisiun
tė mums. Už tokią didelę pnramų dėkojame visiems, kurie
auka ir pasidarbavimu prisi
dėjo prie kilnaus darbo. Dė
kojame šiems gerb. klebonams
’r JO geraširdžiams parapijo
nams už uolų pasidarbavimą
ir skaitlingų atsilankymą pra
mogon: kun. P. Česnai, Dr. J.
Končiui, kun. V. Mikaičiui,
kun. J. Karolini, knn. S. J.
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