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Dešimtys tūkstančių jaunimo
žygiuos Michigan bulvaru

TAI DEL TO, KAD PRAN- CATHOLIC YOUTH ORGAGfiJA GYVENIMAS
NIZATION SURENGĖ
VAKARENĘ
Illinois Emergency Relief

SUDEGS TRIJŲ GATVIŲ
IR KITI NAMAI

Brazilijos radikalai atkakliai
kovoja prieš prezidentą

Rūgs. 12 d. Luokėje kilo
gaisras. Miestelio seni narnai,
per kelių dienų sausrą išdžiū
vę, ugnies greitai apimti. Šį
ryt gautomis pirmomis žinio
mis, sudegė Tryškių, Kuršė
nų, Kapų gatvių ir aplink tur
gavietę esą namai. Jų tarpa'
dvi žydų sinagogos, vaistinė ir
valst. degtinės monopolio par
duotuvė, daug krautuvių su
prekėmis, gyvenamuose nanrno
se žmonių visas turtas.

ŽENEVA, rūgs. 26. — Švei
komisija randa, kad spalių
Užvakar vakarą Catholic
RIO DE JANEIRO, rūgs.
Šiandien Chicagos vidumicmėnesį bedarbių šelpimas bu Youth Orgauization surengta
26. — Šiemet liepos jn. 17 d. carijos vyriausybė per T. Są
styje vyksta milžiniškos ka
siąs dvigubai didesnis, negu metine vakariene pagerbė šios
Brazilijos konstituciniu prezi jungą pareikalavo, kad An
talikų jaunimo vaikštynės —
pereitais metais. Ir tam tik organizacijos įsteigėją, Jo
dentu išrinktas dr. Getujio glija, Prancūzija ir Italija už
demonstracija, ryšium su Pa
Vargas. Nuo to laiko jo pu- mokėtų Šveicarijai skolą —
dorumo Legiono vykdoma'
RYMAS, rūgs. 26. — Jo slui numatyta išleisti 12,178,- Eksc. vyskupą B. J. Sheil,
puliarumas pradėjo nykti. Pa 16,500,000 dolerių, už padary
kampanija prieš nepadorias Eminencija kardinolas Muude- 927 dol. Pereitais metais per P. D. V. O., Chicagos arkivy
tys artimiausieji jo politiniai tus nuostolius- ir už savasc i
filmas.
lein, Chicagos arkivyskupas, spalių mėn. išleista 6.583,897 skupijos vyskupą pagelbinin*\
ką. Vakarienėje dalyvavo
draugai ir rėmėjai nusisuko užgrobimus. Šveicarijos at
Demonstracijoj dalyvauja kaip patirta, parvež požymių dol.
daug žymių katalikų veikėjų.
nuo jo ir visais būdais sten stovas pareiškė, kad betarpi
daugiau kaip 50,000 mokinių čikagieoiams. Apie tai bua
Išlaidų padidėjimas aiški
škais su tomis valstybėmis pa gias pakirsti jo autoritetą.
iš Cįhcagos katalikiškų moky pranešta tik grįžus kardino-' namas tuo, kad šiemet siautu
•sitarimais nieko gera neatklų — pradinių, vidurinių ir lui į Chicagą.
si sausra sumažinusi žemės fiVyksta kongreso rinkimų
siekta, tad bus kreiptasi į
kolegijų. Dalyvauja katalikų
kio produkciją ir Šio ūkio pro
kampanija. Įvairios politinės
tarptautinį teismą.
skautų berniukų kuopos, atle
duktai pabrangėję.
Gaisrui plintant miestelyje partijos sudaro vieningą fron
j
b,»
Minėtų valstybių atstov i
tai iš Catholic Youth Organikilo neapsakoma panika. Žmo tą prieš prezidentą. Nori iš
WASHINGTON,
rūgs.
26.
zation, kuri rengia šias vaik
nės, pažadinti iš miego, iš de rinkti priešingą prezidentui labai įsižeidė Šveicarijos nu
—
Grįžęs
iš
atostogų
preziden

štynes, muzikininkų kuopos, •
sistatymu. Jie pareiškė, kn I
gančių namų šoko gatvėn pro kongresą.
tas
Rooseveltas
rado
daug
tas reikalavimas nepamato
Bažnyčios dignitariai ir civi
langus. Daugelis išbėgę gatRYMAS, rūgs. 26. —• Jo
Radikalai jau atvirai ima tas nei faktais, nei įstatymu
darbo.
liniai valdininkai.
Emin.- kardinolas Mundelein,
vėn vienmarškiniai nespėję >.
naują
Sako, toki dalykai neturi l.< r
Vaikštynės prasidės tuojau Chicagos arkivyskupas, čia
AVASHINGTON, rūgs. 26.
Pirmiausia jam reikės per apsirengti ir net rūbų pasiun- .
keliami aikštėn, nes kenk m m
po 10 vai. ryto iš Ohio gat- viešėdamas no mažai laiko — Atšaukus tekstilių darbiniu organizuoti NRA, iš kurios va ti. Dar nepatikrintomis žinioKą
darys
prezidentas!
Daug
gi draugingumo ir taikos dvi.vės. Žygiuos į Michigan avė., praleido Rymo apylinkių ap kų streiką, dabar bus imtasi dovybės pasitraukia admim- mis, pasigendama kelių jauųą. .
kas
mano,
kad
jis
turi
dar
pa

šiai.
kurija
j* žiūrėjimui. ‘Jo Eminencija gė priemonių, kad patyrus šių1 stratorius Johnson
mečių vaikų. Nežinoma, ar jie
kankamą skaičių šalininkų ir,
—
pasuks į -Grant parką.
besigelbėdami pabėgo ar žuvo
risi dideliu italų aktyvumu ir darbininkų unijų stiprumą. |
Daug
kas
norėtų,
kad
NRA
prireikus,
nugalės
savo
prie

Ant apžvalgos platformos, aukština premjero Mussolinio
ugnyje.
Vyriausybės pastangomis vi visiškai būtų paneigta, kad
šus.
kuri bus pastatyta ties Meno ( administracinius gabumus,
Ugnis Luokės gyventojams
8ur
bus
pravesti
slapĮi
tarp
darbdaviai ir vėl/atgautų sau
institutu, bus J. E. arkiv. Mc-j “j. Valstybės daug ko gali
padarė didelių nuostolių.
darbininkų rinkimai. Kiekvie teisę kaip tinkama išnaudoti
Nicholas, iš Cincinnati, Jų pasimokinti iš Italijos” sako
Papildomai praneša, kad ko
no tekstilių fabriko darbinin darbininkus.
-•
,
Eksc. vyskupai Sheil ir O ’Bri- ’ Kardinolas. ‘ ‘ Italijoje bedarGLASG0W, Škotija, rūgs.
voti su ugnimi buvę atvyko
kai turės išrinkti savo atsiu
en, Chicago, miesto majoras biams surandamas darbas vie
Tačiau taip negali būt. Telšių, Šiaulių ir Kuršėnų ug
26. — Šiandien į vandenį į- .
vus, kurie reprezentuos juos
Kelly, gob. Horner, ir kt
leistas naujas ir didžiau: i v
toje paprasto i pinigais, ar derybose su darbdaviais darbo NRA bus perorganizuota, pa niagesiai, bet darbas labai
RIO
DE
JANEIRO,
rūgs.
sirodžiusios spragos papildy trukdęsis dėl vandens trūkiu
pasauly Cunard White St r
valgomais produktais šelpimo.
sąlygų ir atlyginimo klausi
26.
—
Britų
laivų
statytojai
tos
ir
toliau
bus
siekiama
ge

kompanijos keleivinis gąilmTuo būdu žmonėse palaikoma
mo. Savivaldybių departamen
mais.
yra
pasirengę
padaryti
mairesnės
darbo
žmonėms
buities.
vis.
savigarba ir ištvermingumas
to valdininkai šįryt išvyko
Per šiuos rinkimus bus su
nybas
su
Brazilija
—
karo
lai

Tas
darbas
nėra
lengvas,
ka

Iškilmėse dalyvavo A I i
savitai gyventi.
Luokėn tirti gaisro priežąsčių
žinota, koks skaičius darbinin
vus
mainyti
už
žemės
ūkio
dangi
pramonininkai
labai
bu

jos karalius ir k&talienė. L a
“Ypač tas daug tiktų New
ir apskaičiuoti nuostolių.
kų stovi ,už kompanijų unijas
produktus.
Britų
agentai
šį
vo
įsigalėję
ir
jų
palaužimui
MILWAUKEE, Wis., rūgs. Yorkui, kur šiandien šelpiama
vas pavadintas karalienės 'ar
ir koks — už profesionalės
m&inybų
sumanymą
aptaria
reikalingas
taktas
ir
nepaprudu — Queen Mary.
26. — Brotherhood of Rail- apie 400,000 bedarbių. Papra
unijas.
•* '
bendrai
su
Brazilijos
vyriau

sta ištvermę.
road Trainmen susirinkime stam šelpimui išleidžiamas su
sybe. Yra planas pastatyti ke
nacionalis - šios organizacijos mas galima panaudoti įvai
Kitas svarbus prezidentui
letą karo laivų.
prezidentas pranešė, kad de riems viešiesiems darbams.
reikalas, tai galutinas tvarkos
damos pastangos įvesti 6 va Tas toli gražu būtų naudin
NEW YORK, rūgs. 26.
j Brazilijai yra labai reikaįvedimas tekstilių pramonėje,
landų dienos darbią ant gele giau bedarbiams, kada j it#
kur darbdaviai vis dar atkak- Bronx apskrities grand jury
nauji karo laivai, ku
žinkelių. To bus siekiama dirbtų, negu kai šiandien jie
risis norima pakeisti senuo
DETROIT, Mich., rūgs. .G.
PHILADELPHIA, Pa., liai statosi prieš organizuotus rado kaltu ir patraukė tieson
įstatymo keliu. Susirinkus šelpiami be jokio darbo.”
sius
ir
tarnybai
jau
netinka- Pereitą savaitę čia titn >
darbininkus.
Bruno Richard Hauptmanną.
kongresui bus patiektas ati
Rytoj Jo Emin. kardinolas rūgs. 26. — Jo Emin. kardi
Pranešta, kad rytoj prez. Šį kartą jis kaltinamas išplė mus. Brazilija neturi aukso, staiga dingusi Lillian įGali a
tinkamas projektas.
Mundelein bus garbės svečiu nolas Dougherty, Philądelphi-' Rooseveltas kalbės per radiją. šimu iš dr. Condono 50,000 kuriuo būtų galima laivus nu- her, 11 m. amž. Šiandien jos
Amerikos kolegijos surengtuo jos arkivyskupas, gavo grasi
dol., kurie buvo skirti lakūno pirkti, tad siūlo savo produk- lavonas rastas įgrūstas į įim
SUGAUTAS ŽUDIKAS
se pietuose. Penktadienį bus nantį laišką. Nežinomas as
NAUJAS SPAUDOS TVAR Lindbergho pagrobto kūdikio tus. (Mano, kad /uo keliu bus dinę dėžę vienų apartar nti.
Šventojo Tėvo atsisveikinimo muo reikająuja 50,000 dolerių.
išpirkimui. Kiti prieš jį kal žymiai padidintas produktų nių namų apleistam bute, IiKYMAS
Sakoma, kad grasinantį lai-'
Policija sugavo žudiką, Al- audiencijoje, o ant rytojans
eksportas.
riam vos tik prieš keletą di
tinimai atidėti tolesniai.
ex Semmel, 38 m. arnž., kurs apleis Rymą. Garlaiviu Rex šką kardinolui prisiuntė tas
nų gyveno kaž koks M. W.
Kada Šiandien grand jury
KAUNAS. — Manoma grei
pat vyras - George Havidich,' tu laiku prie Ministerių Ka iškėlė prieš Hauptmanną kal
pašovė Chicago Motor Ooach grįš į Ameriką.
Goodrich.
UŽ ŠELPIMO FONDO
----------------------------kurs pereitais metais už laikompanijos darbininką J. Kel
bineto įsteigti spaudos depar tinimą, jo namuose darantie
IŠEIKVOJIMĄ
Iš Adrian, Mich., policini
UŽDARYTI TARDYMAI šką rašinėjimą kardinolui buly, 49 m. amž. Be to, snimti
tamentą, kuris prižiūrėtų vi ji kratą detektyvai pranešė,
pranešė, kad ji ten aulai! i i
kiti du vyrai, kurie anksčiau
Highiand Parko koronerio T“ Pni>«»"«<» i»pro«» ir pa- sus spaudos reikalus IJetuvo- kad garadžiuje jie rado dau
PRESTONSBURG, Ky., tą ieškomą vyrą — Goodr i
apdaužė tą patį Kelly.
prisiekę teisėjai vakar baigė siųstas bepročių įstaigon.
je. Būsiąs specialus informa giau išpirkimui išmokėtų bauk rūgs. 26. — Čia išeikvotas
Semmel išpažino, kad bnsų Į tardymus dėl rasto moteriškes
Dabar paaiškėjo, kad taa cijų skyrius. Dabar rašomas notų. Šį kartą rado 840 do 122,500 dol. federalinis fon
DAUGIAU POLICIJOS
darbininkų unijos vienas Vir-»lavono
R*™* Ini. žmogus prieš kokį laiką pabė įstatyme projektas.
lerių. Su pirmiau rastais at das, skirtas bedarbių ir varg
Piktadarybių skaičius didė
šininkas davęs jam 10 dol., gkejy Teisėjai nusprendė, knd go iš tos įstaigos ir autorite
šų šelpimui. Už tai patrauk
gauta 14,590 dolerių.
ja Chicagoj. Tad Chicago Ori
kad Kelly pašauti.
• ^gto lavono asmenybė ir mir tai apie tai tylėjo. Policijai
KAUNAS, -r Rugsėjo 8 die
Prieš Hauptmanną išneštas ta tieson šio miesto majoras,
mo komisija nurodo, kad mie
ties priežastis nežinoma. Tuo įsakyta surasti tą beprotį.
Inos rytą maudydamasis Ne kaltinimas po to, kada grand vienas pryčeris, apskrities .tei
stas yra reikalingas didesu i .
ŽUVO 5 MOTERYS
būdu uždarytas visas reika
mune ties Kaunu nuskendo- jury išklausė paties lakūno sėjas ir keturi kiti asmenys. *
poliemonų skaičiaus.
_
TVARKO PIENO PREKYBĄ jau pagarsėjęs Lietuvos rašy Lindbergho liudyrao.
ADA, O., rūgs. 26. — UI las.
EDMONTON, Altą, Kana
tojas Romas Striupas. Anks
Matyt, Hauptmannas bus
poros mylių nuo čia susikūlė
NAUJI PAŠTO ŽENKLAI
KAUNAS. — Paruoštas j- čiau velionis tarnavo vidaus paimtas į New Jersey valstybę da, rūgs. 26. — Teismas nu
automobilis su troku. Auto
teisė mirti pakorimu Mrs. Di
mobiliu važiavo penkios Šios
KAUNAS. — Pasirodė nau- statymo projektas, kuriuo su reikalų ministerijoje, bet pa ir tenai bus teisiamas.
CHICAGO
IR APYLIN
na
Dranchuk, dviejų vaikų
apylinkės moterys veikėjos. i ji nuolatiniai palto ženklai 2, tvarkoma pieno ir jo produk skutiniuoju metu gavo pensi
Automobilis staiga uŽsiliepsno'| 10, 15, 60 centų ir 1, 3, 5 litų tą pardavimas. Bus įvestą ją ir užsiėmė tik literatūros SKAITYKITE JB PLATIS motiną. Ji pripažinta kalta KES. — Šiandien rytą numa
tomas lietus; daug vėsiau.
griežta priežiūra.
savo vyro nužudymu.
darbu.' ■
•
u•
KITĘ “DRAUGĄ”
jo ir žuvo visos moterys.
vertės.

KARDINOLAS PARVEŽ
POŽYMIŲČIKAC1EČIAMS

ORO, MUNDEIEIN SESTADIEHĮ APLEIS RYHį TEKSTILIŲ DARBII

ROOSEVELTAS PEROR
GANIZUOS NRA

TURĖS BALSAVIMUS

Už KARO LAIVUS NORI
ŪKIOMKTĮĮ

Į VANDENĮ ĮLEISTAS MIL
ŽINIŠKAS GARLAIVIS

NORI 6 VALANDŲ DIE
NOSDARBO

KARDINOLUI PASIŲSTAS
GRASINANTIS LAIŠKAS

B. HAUPTMANN AS PA
TRAUKTAS TIESON

RASTA NUŽUDYTA 11 M.
AMŽ. MERGAITĖ

ORAS

Ketvirtadienis, rūgs. 27, 1934

LfcNKAI BELSTA

PRIEŠ 25 METUS

Itatn* kasdien, nskyrus sekmadienius

Mūsų Patrijotal

Ir vėl pasiekia ųiu« skaudžios žinios, kad
lenkų valdžia uždarė dešimts lietuvių moky
Ožys, ‘avis ir kiškis, sodo putrijotai,
šieiuet liepos 12 d., suėjo Roose veltų prezidentu, tai paIš Obelės padaro sausų kotų.
klų Vilniaus krašte. Tai padarė be jokio rei 25 metai kai pasirodė pirmas i sakė tyrų tiesų.
Mtin — 0»c.
Paleisk
tik juos, jiems duoki valių
MfJHim.j kainos prisiunčiamos pareikalavus.
kalo ir be jokio nusikaltimo iŠ puBės tų mo “Draugo” numeris Wilkes^ Mūsų noru yra padaryti
MBdradarblaius Ir korespondentams raitų nerrąžlna,
Ir jie parodys, kų jie gali.
kyklų vadovybės. Taip pat be jokios prie Barre, Pa. mieste. “Draugo” “Draugų” tikru ir įtekmingu
k BeerUoms tai padaryti Ir noprlslunčlama tam tiks*
Štai, kokios dailios obeluitės:
L IjutS lenkių.
< " ''
žasties atstatė nuo vietos Švenčionių lietuvių leidėjai, siųsdami pirmąjį sa- vadovu Amerikos lietuviams
Viena,
dvi, trys, kiek jau priskaitėtl
BOllttsrfus priima — ano 11:00 iki 11:00 vaL
Bus
obuolių!
Taip pat bus litų...
gimnazijos direktorių A. Petraitį.
vo laikraščio numerį į pasaulį, katalikams jų viešuose reika
Melbimai sekančiai dienai priimami iki
Bet,
kas
tatai
f... Apgriaužtos kitos!...
Lenkų valdžia, šalindama iš mokyklų lie padarė tokį pareiškimą:
luose, o tų reikalų juk yra dau
—
Ak,
ak,
dejavo
mūsų Rokas:
5 vai. popiet.
tuvius mokytojus ir visai uždarydama lietu
Nuo Leidėjų
gyba: organizacijos, apaviu ta,
— Tai sąžinės ir lojalumo stoka
vių mokyklas, nori sutriuškinti lietuvių tau
Pas tuos, kas šitaip man padarė.
“Nuo kelerių metų neturi- mokyklos, emigracija, medžia
Kur priešai, duokit juos čia! Tarė.
tinį sąjūdį Vilniaus krašte. Pirmiausia len ms ger-o laikraščio, kuris tik- g«ka gerovė, blaivybė, politiGi žiūrį jo ožys, avis ir miško kiškis
LITHUANIAN DAILY FRIKND
kai stengiasi išnaikinti lietuvių švietimo į- rai rūpintųsi Amerikos lietu- k» ir šimtai kitų daiktų. TeRamiai sau griaužia minkštų žievę....
Publlshed Daily, Uxcept Sunday.
staigas, nes žino, kad tautybės išlaikymo vių katalikų reikalais. Lietu- gul bus mums pavelyta turėti
— Ak, jūs, nenaudėliai, suriko čia: — Tai
t KfBSCRIPTIONS: Obb Taar — ««.••; SU Moatba
Man žalų daro... Ei, tuoj galvijus peįyiškit I
',|r VKIO: Threa l|ooths — tl.OO; One Month —. Tie. žvilgsniu jos patį svarbiausių vaidmenį vai vių katalikų visuomenė Ame- viltį, kad šitas mūsų darbas
— One zaer _ *7.00; SU Menth* — 14.11;
dina. Mokyklas išnaikinus, jiems daug leng rikoje pasiliko be organo ir bus pilnai apibrangiptas
ir
< D»Mtlrtn< ln 'DRAUGAS" brlngs bert malta.
ligoninėje, pastatytoje pereito perdaug. Prieglaudos prižiflrėviau bus tų kraštų lenkinti. Vietoj lietuviškų, nuosaikai be apgynėjo ir va- “Draugas” netrukus atsiras
Adverttnlnc rate* on applloetten.
šimtmečio pabaigoje. Anks- toja, kuri jau 26 metus čia
dovo. Prasidėjo rastis nesu- kiekvieno lietuvio kataliko na čiau ši ligoninė buvo vienin- šventai dirba pasakoja, kad
-“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago jie perša savas, lenkiškas mokyklas.
Iš to viso matome, kad Okupuotosios Lie pratimai bendrų reikalų ir ga- muose”.
tėlė visoje Rytų Europoje, kol, per tą laiką niekados nėra butuvos mūsų tautiečiai didelę kovų veda su lop pačių lietuvių katalikų ta- ^kilmingas “Draugo” sidapalyginti, neseniai Rygoje bu- vę daugiau, kaip 30 ligonių,
DIENOS KLAUSIMAI
savo pavergėjais. Nežiūrint didžiausių ir žiau rpe kilo
vietomis nesutiki- įrįnį0 jubiliejaus paminėjimas vo pastatyta kita panaši ligoŠiuo metu prieglaudoje, arriausių persekiojimų, lietuviai nepasiduoda ir
maL
1 bus lapkričio 18 dieną, Lietu- ninė. Nuo tada Klaipėdiškės ba ligoninėje tėra tik 10 liKOVA SU NEPADORUMAIS FILMOSE
nepasiduos. Vienas jų mokyklas uždaro, jie
Leidžiame “Draugų”, nes) vių Auditorijoj. Prieš tų įvykį vardas ir garsas kiek sumen- gonių: 2 klaipėdiečiai, 2 iš diDIDĖJA
kitas atidaro, bet savo vaikų į lenkiškąsias trokštame lietuviams katali- kas savaitę paduosime ąvarbekėjo.
,
džiosios Lietuvos ir 6 iš Vomokyklas neleidžia, nes aiškiai nusimano^ kams gerovės, meilės ir suti- 'Snius atsitikimus prieš 25 mė
Mūriniai raudoni namai ap- kietijųs. Naujausias ligonis,
Kova prieš nepadorumus filiuose tebeve- kad juos ten sulenkintų.
klino. Geras daiktas yra gy-j tus, užrašytus “Drauge”. Mes tverti juoda tvora, pro kurią kuris i ligoninę buvo pereitais
Aama visu frontu. Tą kovą veda katalikai,
Dažnai kalbame apie Vilniaus vadavimo vas žodis, spausdinta knygutė, neabejojame, kad visiems bus!
/vyskupams vadovaujant. Kova eina planingai reikalus. Su tuo klausimu taip apsipratome, bet gyvename laikuose, kad ne įdomu žinoti, kas atsitiko tais siebiasi žaliuojantieji medžiai metais atgabentas iš Kretin‘ H stiprėja. Padoresnieji protestantai ir žydai kad jis daug kam nebeišrodo svarbiausiu tau iškalba, ne Ciceronai ir De- laikais, kada “Draugas” sa- yra gerai žinoma visiems klai- g°8 apskrities. Visi ligoniai
pėdiečiams, ypač tiems, kurie 8enyvo amžiaus, kurių vieta
fSip pat gelbsti. Padorumo Legiono jėgos tos reikalu. Jau apsipratome ir su tomis mostenai, bet laikraščiai per- vo pirmuosius metus gyveno,
mėgsta nueiti į miškelį. Visi būtų jeigu ne šioje ligoninėje,
•toga. Ar anksčiau ar vėliau, filmų pramonės
Rugsėjo 30 cL, 1909 m., numano, kad čia yra gyvi pa- tai kur nors kit°j« prieglauskaudžiomis žiniomis iš Vilniaus apie įvai sergsti prieš nedorybę, pamo; -^iyhrinkni ir vadai bus priversti skaitytis
rius lietuvių persekiojimus. Rodos, kad taip kiną naudingų daiktų ir pa- “Draugo” numeris rašo, kad
tjf valyti filmas nuo visokių nepadorumų, de- reikia ir taip turi būti. Dėl to jau daug mū drąsina prie gerų darbų. Ba- rūgs. 22 d. Waterbury, Conn. laidoti žmonės, susirgę bai- doje. Todėl ir įspūdys nėra
ihmralizuo jaučių visuomenę, .ypatingai jauni- sų tautiečių nebesijaudina, kad ir dėl skau dai Ketteller yra pasakęs kad įvyko pirmas Lietuvių Bl^i- šiaušia liga, kokia tik medi- ^oks baisus, nes čia nėra jaucinai yra žinoma. Raupsuoto- nuomonės, tos pilnos energi
džiausių įvykių Vilniaus krašte. Mat, . mes jeigu šv. Paulius būtų gyve- vininkų Sąjungos seimas, kurį jų ligoninė — prieglauda, o j°s *r kupinos gyvenimo metoli gyvename nuo tos vietos, kur mūsų bro nęs mūsų gadynėje, tai jis ne- sušaukė blaivybės apaštalas teisingiau kalėjimas, kur žmo džiagos. Tačiau yra ligonių,
liai vilniečiai veda žūtbūtinę kovų dėL tauty būtų vaikščiojęs iš vietos į kun. Petras Saurusaitis. Seimą nes kali visą amžių be nusi- kurie oia atgabenti pačiais jų
bės išlaikvlno. Jie žino, kad nuo jų veikimo Vietą, nebūtų skelbęs evange- vedė Antanavičius, sekretorin kaitimo, tačiau, kaip didžiau- žydėjimo metais, pačioje jau
daug pareis ir Vilniaus atvadavimas. Del to lijos gyvu žodžiu, bet būtų lei- vo J. Kovas. Seimas priėmė si nusikaltėliai. Todėl ši prie- nystėje ir jie čia išbuvo kelabai yra svarbu, kad vilniečių darbų — jų dęs laikraštį. Ištiesų laikras- L. B. S. konstituciją ir išrin- glauda ir sveikam žmogui pra Hnsdešimts metų: čia užaugo,
mokyklas, prieglaudas, organizacijas ir spau čiai šiuose laikuose yra galin- ko pirmąją valdybą iš kun. eiviui yra baisi vieta .ir žmoP®8eno, čia žinoma ir mirs
giausiais veikėjais visuomenės P. Saurusaičio, dvasios vado; nes jos iš tolo vengia. Mat, į- Vadinasi, ligoninė pratęsia jų
dų remtų visa lietuvių tauta. "
Artinantis spalių mėn. 9 d., pasirūpin gyvenime; jie veda ištisų ša- A. Norkūno, pirm.; J. Kovo, sigalėjusi nuomonė tvirtinu, beviltišką gyvenimą, bet ka
ar j‘e dėkingi?
Tsb
kime, kad visose lietuvių kolonijose būtų su lių vidurinę u* užsieninę poli- sekr.; J. Jaroševičiaus, vice kad raupsai yra labai lengvai
užkrečiama liga. Užtat svei.
~
‘
organizuota prakalbos i» jpse. Jšaiškinti vUf j tiku, jie tiesiog valdo vįešpa- pirm.: P. Mikalausko, įžd.
tijas. Jeigu Jainestown, o pa- Iš Lietuvos pranešama, kad kam žmogui patekti raupsuoLiėtuėa
paskutiniu
laiku
mečių vargai, kovos ir reikalas, visomis jė
rodoje
dienraščių
redaktorių
rusų
valdžia
nubaudė
“
Drautojų ligoninėn yra labai sunku Padėjo plėsti savo prekybigomis siekti Vilniaus atvadavimo.
suvažiavime vienas redakto- gijos redaktorių kun. A. Dain- dar ir todėl, kad patys ligoniai y*us santykius su Danija. Ta( rius pasakė, kad ne žmonės, brauską už straipsnį “Lenkų jaudinasi ir neapkenčia, kai *^nu **e santykiai nebuvo subet dienraščių vedėjai išrinko ir rusų spauda”.
į juos žiūri.
tvarkyti atitinkama sutartimi.
Dėlto ir Lietuvos prekyba su
O ligoninės kieme gražu ir Danija nėjo pakankamai sklamalonų: visas apsodintas me- ndžiaL Dabar Lietuva padarė
džiais, gėlėmis, žvyruoti take- Įam tikrus žygius prekybos
Nors medicinos mokslas jau
liai. Bet ligoniai tiek atpratę, gutarčiai su Danija sudaryti,
atspėja beveik visas žymiau
tiek atsiskyrę nuo gyvųjų, kad
dienomis deryboms vesias žmogaus ligas, tačiau ligi
t stačiai slapstosi ir sunkiai pe- g|į išvažiavo Lietuvos ekonošiol raupsų gydyme jis dar te
i rgyvena sveikuosius pamatę, minių sluoksnių atstovai.
bėra kūdikiu. Medicinos mok
IUBNUMKRATOS KAINA: J. Amerikos Valstybėse:

t

■Bs — 11.00. Pusei metų — <1.60; '•rims mėnesiams
11.00; Vienam mėnesiui — 7 6c. Kitose valstybėse
Mumerata: Metams — 17.00; Pusei' metų — *4.00.

“DRAUGAS”

Tačiau visa ligoninės aplin-

Spalių mėn. viduryje įvyksta Tarptantinis Eucharistinis kongresas Buenos Aires,
Argentinoj. Jungtinių Valstybių lietuviai šia
me kongrese savo reprezentacijos neturės. Už
tat Buenos Aires lietuvių kolonija rūpestin
gai rengiasi, kad gražiai kongrese pasirody
ti. Geriausio jieius pasisekimo!
Bažnyčlos gyvenimo bruožas real/ruoti
savo gyvenime, savo vyrui būti tuo, kuo

A. Maceina

. kaip vyras, o ne kaip žmogus. Taigi mo

derniškoji emancipacija, kuri stengiasi
{poterį/ kaip moterį, ištraukti iš po vyra
. globos ir valdžios, yra ne tik nekrikščiofeiškn, bet eina tiesiog ir prieš prigimtį.
• fcėkrikS'ioniškn todėl, kad moterystėje arpanašumą į Kristaus ir Bažnyčios san/ tykins, grąžindama tuo būdu moterystę
vėl į prigimtąją sritį: priešinga prigim5 člal todėl,. kad naikina moteryj rece ptyi
pradą, paversdama moterį kažin koišsigimusiu v’.luriu tarp vyro ir mok4er».
Žinomu, nieko negalimu pusakyli
Panloš {4 cmr.m ipaciją, kuri siekia mete
cHpĖ grąžinti juridiški s teises ten, kur joHMba dar negri./.inlos.
Iš t j k>la ir moteliai didi pareiga —

db

• --

Bažnyčia yra Kristui — paslankia jo gy
vybės brandintoja. Žinoma, nevisada mo
teris gali savo vyre matyti Kristaus at
spindį. Bet tai dar nereiškia, kad ji ne
turi būti jam Bažnyčios atstovė.
Trečioji Kristaus ir Bažnyčios san
tykiams paralelė išvada bus tokia: vyras
tori taip mylėti savo moterį kaip Kris
tus myli Bažnyčią. Čia kalbama visai ne
apie tą meilę, kari šiandien linksniuoja
ma kiekviename žingsnyj. Vyro meilė mo
teriai turi būti tokia, kokia Kristaus Baž
nyčiai. Ogi Kristus savo meile Bažnyčių
pašventina. Tuip turi daryti ir vyras. Juk
meilė kažkeno gražiu pasakymu yra to
bulinimas ir tobulinimasis. Protinga mei
lė myli kiekvienų tiek, kiek jis prisiarti
nęs prie savo pirmavaizdžio. Josios rūpes
tis mylimų asmenį prie to pirmavaizdžio
vesti, duoti jam priemonių tobulėti ir tuo
pačiu artėti prie laimės, nes meilė laimės
tik trokšta. Taip turi daryti ir vyras. Sa
vo meile jis turi rūpintis, kad jo moteris
kuo labiausiai panėšėtų į savo pirmavaizdį
• •*<

slo šimtmečių pažanga raup
ai gydymo kaip ir nepalietė.
Jau Šventasis Raštas
daug
kalba apie raupsuotuosius. Ta
da raupsais sergantieji buvo
vejami į neapgyventus plotus,
ir jiems grąsinirnais mirtimi
buvo uždrausta artintis netik

—- Bažnyčią; turi palengvinti, kad antprigimtiniai tos didžios paslapties bruožai
įsispaustų jo moters gyvenime. Kadangi
tikrasis vyro ir moters sielų papildymas
galimas tik religijoj, todėl religinio gyve
nimo kultyvavimas taip savy, taip savo
moteryj yra pirmasis vyro meilės dalykas.
Jis yra aktingasis principas ir todėl už
tai labiau yra atsakingas.
Šiam reikalui vyras tari teikti mote
riai tam tikrų dvasinių vertybių. Moters
prigimtis smarkiai reikalauja dvasinės gy
vybės, kurią galėtų savyj formuoti, augi
nti ir paskui naujais laimėjimais pareikš
ti pasauliui. Todėl ji labai daug kenčia,
kai jai užkertamas kelias pateikšti šitą
formuojančią savo sielos galių, kai ji
pasmerkdama dvasiniam nevaisingumui.
Moterystė negali būti laiminga tik kūniš
ku gimdymu, nes giliausioj savo esmėj ji
yra dvasinė ir todėl reikalauja dvasiško
gimdymo, kitaip sakant, keitimosi dvasios
vertybėmis. Vyras šituo atžvilgiu turi tei
kti moters sielai gyvybės, kad ji galėtų
paskui jų ugdyti ir plėtoti. Šilas teikimas
pirmoj eilėj turi būti nukreiptas į antpri-

■ karna taip įrengta, kad raap-

' suotieji jaustųsi kuo ramiaušiai. Jiems aukšta tvora net
r nesudaro įspūdžio, kad ji juos
saugoja nuo pabėgimo.
1
Raupsais susirgimas labai
• retas atsitikimas. Todėl ir Iigonių čia niekad , nėra buvę
gimtinę sritį, nes krikščioniškoji moterys
tė jau nėra gamtinė, bet antgamtinė.
Moteris, priimdama sielos ir kūno gy
vybę, ją ugdo, plėtoja ir grąžina atgal.
Tai yra ketvirtoji išvada, kurioje glūdi
visa moters prasmė. Jau pagal savo pri
gimtį moteris yra nukreipta į šalia jos
esantį svetimą gyvybės pradą, kuris joje
turi subręsti naujam gyvenimui. Sįs pra
das nereikia suprasti tik kūniškai. Mo
ters prigimtis pirmoj eilėj priima dvasios
vertybes. Fizinis susiartinimas yra tik
išraiška dvasios vieningumo. Jei jo nėra,
tada moterystė degraduojama į gyvuliš
kumo eiles ir išniekinama. Moteris ligi
pačių savo prigimties gelmių yra moteris,
ir su šalia jos esančia gyvybe ji vi.iškai
kitaip santykiauja, negu vyras. Sesuo ir
brolis yra visai kitokiuose santykiuose,
negu bfolis su broliu. Jau ir čia pasireiš
kia moteriškumo esmė — priimti sielos
gyvybę ir ją ugdyti.
ftitatne svetimos gyvybės ugdyme sa
vyje glūdi visa moters laimė. Juk moteris
yra Bažnyčias atspindys, ir todėl ji, kaip
ir Bažnyčia, yra pašaukta priimti į save
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pt^18 n,5.nes,,,8 ‘S’-“1'1'™ 18
ve^ta Įvairių prekių už 8.1 mi
iijonų litų, o per tų patį laik(
iš užsienio į Lietuvą įvežta u:
81 milijonų litų. Per Klaipė
doš uostą Lietuva įvežė 8.
nuoš. svetimų prekių.

svetimą gyvybę ir jų savyj plėtoti. Ji rei
kalauja jų pripildančio gyvybės principo
Kūniško principo čia neužtenka, nes mo
teris turi sielų, kuri daug arčiau jungiasi
su amžinybe, negu vyro siela. Čia reikia
dvasiško principo. Štai kodėl pirmiau ir
buvo minėta, kad kiekviena moteris yra
pašaukta būti Kristaus sužadėtinė. Vie
noms jis yra tiesioginis sužadėtinis, kurios
jam pašvenčia ir sielų ir kūnų, kitoms —
netiesioginis, nes šioms skirta yra tekėti.
Bet ir vienų ir kitų dvasios sužadėtinis
turi būti Kristus, nes nė vienas vyras,
kad ir tobuliausias, negali duoti tiek dva
sios vertybių, kiek Kristus. Ypač tai rei
kia toms, kurios neišteka, kurioms Žemiš
kieji sužadėtiniai neteikia sielos gyvybės.
Jeigu jos yra atsitraukusios ir nuo Kris
taus, jos yra pasmerktos visokeriopam ne
vaisingumui, kuris ardo jų moteriškumų
ir rengia nelaimę. Tuo tarpu, jeigu Kris
tus, kaip sužadėtinis, pripildo jų širdį,
tada tas trokštamas vyriškas papildymas
randa tobuliausių išraišką ir malonės gy
venimas moters sieloj veda gausių vaisių.

(Daugiau

dus).

_______ _

Ketvirtadienis, rūgs. 27, 1934
s

•. ančiai išrišti taip milžiniškas
— Negali būti, — -ako Sta
vJZ/lHSol ir painias ekonominės proble
linas. — Tik ką grįžau nuo
mas, nors visados pasirįžusi
Raudonosios aikštės,, i> tokio
dalyko nemačiau.
(Tęsinys)
šimučiu) padėkoti už parodytą palankumą prisidėti prie to visomis savo
August 23, 1931 Federacijai, posėdžiui pirmininkavo kongre išgalėmis.
Nusidivijęs Bueharinas sa
Turtingas
turi
pilnas
gali

\Yashington, D. C.
so vice pirm. Ona Mihelicb.
ko:
The Most Rev. Josepb Schrembs, D. D.,
Po visų diskusijų prieita išvados, kad mybes naudotis viauomi kuo
— Matyt, tavorščins,
(105 Guarantee Title Bldg.
visomis jėgomis varyti Vilniaus akciją, plati mi, ką tik žmogaus protas pa
tai balšavikų spaudos.
nti Vilniaus pasus ir ženklelius, rengti spa gamina. Taigi ir sveikatos žvilg
Cleveland, O.
Kindly eonvey niy thanks and greetings lių mėn. 9 d. paminėjimą, garsinti Vilniaus sniu jam viskas prieinama, lž
BEMKITE
to the American Lithuaniap Roman Catholic vadavimo reikalus lietuvių ir amerikonų spau to seka, kad jis gali sveikiasPoltavos apylinkėj užėjau KĄ JĄ SPAUDĄ
niu gyventi, ilgesnio amžiaus
'Federation assembled in Cleveland. May God doje. v
/'
du vaikus, kasančius duobę.
Nutarta, kad netrukus po kongreso iš sulaukti, o pasitaikius susirg
bless them.
Kaž
koks
poetiškai
nusitei

Jam pasakė, kad viena senė,
Amleto G. CicAffnani,
leisti atsišaukimą į visuomenę su praktiš ti, tai pasikviečia visą medi
kęs
Kuršėnų
Studentas
Brukkolhozo darbininkė, paslėpusi
Apostolic Delegate kais nurodymais, kaip sėkmingiau dirbti tą cinos mokslą į talką, iš ko ga lyno ščyrų balšavikų gazietoj
bulvių. Sužinoję komisarai,
li tikėtis geriausių pasėkų. Gi
svarbų tautos darbą.
aną diėn taip nudainavo:
Trečioji diena. Vilniaus posėdis
duobėj padarė kratą, rado 14
Į šį posėdį atvyko ukrainiečių tautos at- į8U Liednioliu visai kitokis da“Kada sovietų tvarka bus bulvių, senę areštavo ir už saTrečioji kongreso diena (rugpiūčio 23) stovai pasveikinti kongresą ir nufilmuoti da-. lykas. Kad ir jis žinotų ir m<v
Ant visos mūs žemės,
j botažą išsiuntė dešimčiai me
buvo paskirta vien tik Vilniaus vadavimo rei lyvius. Tas filmas sakė rodysią visose uk ketų naudotis ko jam reikia,
Tai senukai - motinos nežus,1 tų į Sibirą”.
kalams. Pirmininkas dr. A. Rakauskas posė rainiečių kolonijose Jungtinėse Valstybėse ir bet dauguma tokių reikalingų
Pranyks gyvenimas apte
Tokių “linksmybių” dabar
dį pradėjo apie dešimtą: valandą ryto. Jis pa Kanadoje.
dalykų visai jam neprieinama
męs,99 pilna balšatdkų karalystės že U Oothenburgo i Stockholmą. ke
kvietė L. Šimutį, Federacijos sekretorių re
Baigus svarstyti Vilniaus reikalus, pasi Tik ši apystova, bendrai kal
lione elektriniais traukiniais Inta 6
Apie sovietų “rojaus links- mė.
valandas, per gražiąją. Švediją, ši
feruoti apie Vilniaus vadavimo akciją Ame tarta pakviestojo Amerikon J. E. vyskupo T. bant, jam jau nel«nią daug
kelione Jungia mūsų Atlantlko ir
Klaipėdos laivų suslesleklmų. Tarp
rikos lietuvių tarpe. Kalbėtojas nufodęs, kaip Matulionio maršruto reikalais. Federacijos sveikatos, neigi gali prailgin mybes” balšavikų žemėj, aną
ir Stockholmo tiesiog plau
dien Londono Deili Ekspreso Bruklyno balšavikų poperos Klaipėdos
kloja m asų naujas laivas "MARIsvarbu yra Amerikos lietuviams dirbti ben centro sekretorius pranešė, kad garbingasis ti jo amžių. Susirgus pats banpisoriams, kurie apie sovietų EHOLM,” keliones laikas 24 vai.
w__ r_ įt____________
____
,
__
__
do
gydytis,
nes
taip
pigiau
pak°
re8
P°
n
dentas,
grįžęs
iš
der
drai su visa tauta Vilniaus vadavimui, pa vyskupas
kongresą neatvyko, nes negalėjo
Išplaukia 15 New York
tvarką žino tiek, kiek iš no
brėžė, kad nuo dabar Federacijos skyriai ir spėti kelionei prisirengti ir kitokių kliūčių reina, kas niekados negali duc-. bngosios Ukrainos, šitaip pa- sies į burną, reiktų ne poezi Gripaholm ............ Spalių 3
Kungsholm .......... Spalių 25
apskričiai dar daugiau ir sistematingiau tu susrdarė. Kuomet J. E. vyskupas Matulionis ti laukiamų pasėkų. Atsikrei-' pasakojo
P*8* 0J0*
jas giedoti, bet nuvažiuoti į Gfripsholm ........... Spalių 30
“
Kalbėjausi
su
ūkininku.
rės dirbti Vilniaus reikalams. Jis pranešė, atvyks, nutarta drauge su Kunigų Vienybės pus pas gydytoją, pastarasis,
Raąiejų ir patiems tų “links DnJttningholm .... Lapkr. 17
kad dabar A. L. R. K. Federacijos centras valdyba rūpintis maršruto surengimu ir iš- matydamas vargingą padėtį, Jo akyse turėjo badu mirti
mybių” paragauti.
Krefpkitės J vietbil agentų., arba:
yra ir Vilniaus vadavimo akcijos centru* A- kilmingu priėmimu kolonijose. Visi kongreso bando taupyti ir šen ir ten, kas žmona ir sūnus. Norėdamas
SWEDISH AMERICAN LINE
merikoje. Susitarta su Vilniui Vaduoti Są atstovai jautė, kad vysk. Matulionio atvyki irgi dažnai neišeina į gerą. juos išgelbėti, papiovė viena
181 N. Michigan Avė. Chicago
Maskvoje aną dien dėjosi
jungos atstovais, besilankančiais Amerikoje, mas pas Amerikos lietuvius būtų labai nau Tokiu būdu tas vargšas pra tinį kuiną - arklį. Sužinoję komisarai jį patį areštavo ir ar-1 tokia rokunda.
kad Vilniaus pasai ir ženkleliai bus platina- dingas ir reikšmingas dalykas. Kongresas laimi visur.
klio lavoną atėmė”.
mi per Federaciją. Centrui ir skyriams rei- <reiškė pasitenkinimo, kad Federacijos centro
Ateina Bueharinas pas goTiesą pasakius, mes turime
“Vienoj nurodytoj vietoj ra sudarą Staliną ir klausia:
kės vesti apyskaitą, atsiras daugiau darbo, valdyba sumanė kviesti vyskupą kankinį.
gerąi suorganizuotus sveikatin
bet tas darbas yra labai svarbus ir reikalin
L. Šimutis, L. R. K. S. A. pirmininkas, gurno departmentus, miestų, dau 11 lavonų, jų tarpe jau — Buvote tavorščiau Rau
nos moteries, kuri savo ranko donojoj aikštėj!
gas. Spalių Devintąją (Vilniaus gedulo die padėkojo kongresui, kad jis priėmė gražią
BANKAS
pavietų ir valstijų gerai įreng
se dar tebelaikė šaknis, kurias
ną) reikia taip minėti, kad mūsų salės būtų rezoliuciją, kurioj ragina lietuvius katalikus
LIETUVIAMS
tas ligonines, ir taipgi miesta— Buvau.
pilnutėlės prigrūstos žmonėmis, kad lietuvių rašytis prie mūsų Susivienymo. Kadangi da
bekasant, matyt, ištiko mirtis.
vus gydytojus, kurių visų pa
— Matėte 20 aukštų namą, '1 aupykit savo pi i ii? nusistatymą už Vilniaus atvadavimą pajustų bar eina tos-organizacijos vajus, jis karštai
Batukai, kaip ir nuo kitų lareiga rūpintis biednuolių svei vonų, komisarų buvo nuimti”. I debesų raižytoją!
ir kitataučiai? taip pat kad apie tuos minė ragino Federacijos veikėjus stoti į talką ir
kata ir snsirgimų atsitikimais
šiame banko
jimus rašytų amerikonų spauda. Kalbėtojas pagelbėti šį vajų pravesti tikrai sėkmingai.
juos moderniškiausiai gydyti.
akcentavo, kad akcija dėl Vilniaus atvada Anot jo, dabar yra pats laikas rimtąi padir
Skaityk Kelionių Aprašymus Tų, HALSTED EICHANGE
vimo turi eiti ne tik spalių 9 d., bet per iš bėti Lietuvių Katalikų Susivienymo augini Tai tokis jų tikslas ir net ban
Kurie Yra Toli Keliavę
doma jį tinkamoj aukštumoj
tisus metus. Tą akciją palaikyti žymiai pa mui.
NATIONAL BANK
išlaikyti.
Kuomet
reikia
prak

dės Vilniaus pasai ir ženkleliai, dėl kurių
Vyskupo P. P. Būrio, M. I. C. “KELIONE APLINK
Halsted Si. ir 19th PI
Kongresas atsistojimu' pasveikino vietos tiškai susidurti, tik išimtinais
platinimo detalių laukiama galutinų žinių iš
PASAULĮ
”
arba kelionė į
“
EUKARISTHTĮ
KON

Narys FEDERAI,
kleboną kun. V. Vilkutaitį, kuris šią vasarą atsitikimais randame tokį ank
IV-U
H
\\( K KOKI’ORU ! I»
GRESĄ
AUSTRALIJOJE
”
,
su
antorans
paveikslu
ir
pa

Vilniaus Geležinio Fondo valdybos Kaune.
mini kunigavimo 25 metų Vrik’fiktf. Padėko štą idealą vykinant. Priežas
saulio žemėlapiu. Keliauti aplink pasaulį iš lietuvių gal
Po L. Šimučio kalbos kilo diskusijos apie jus kongreso rengėjams, prezidiumui ir komi čių tam yra gana daugel, ku
tik vyskupui Bučiui teko. Jis moka savo kelionę vaizdžiai
tai, kaip geriau Vilniaus akciją varyti kolo sijoms už šaunų pasidarbavimą ir padarymą rių nemažai mums žinomos, ir
aprašyti: Puslapių 244. Audeklo apdarais $1.00.
This delicious cheese food is
nijose, kaip sėkmingiau platinti pąsus jr 24 kongresą pasisekusiu, atkalbama malda,
n.
apie kurias čia nesigilinsiu dėl
DIGESTIBLE AS MILK
ženklelius ir kaip rengti spalių mėn. 9 d. sugiedama Lietuvos himnas ir tuo baigia
Kun. Pr. J. Vaitukaičio labai įspūdinga “KELIO
stokos vietos. Taigi ir čia tas
NĖ PO EUROPĄ” ir ypač, LAISVOJE LIETUVOJE.
paminėjimą, kad sudominti visą mūsų visuo mas 24 kongresas. Atstovai išsiskirstė paten
ITSELF!
vargšas biednuolis negauna to,
Įdomių
paveikslų
net
48.
Knyga
turi
pusi.
187.
Audeklo
menę. Diskusijose dalyvavo kun. V. Vilku- kinti kongreso darbais ir clevelandiečių vai
kas jam kaipo piliečiui, kaipo
aptaisais $1.50.
taitis, J. Šaliūnas, P. Šukys, N. Kulys, K. šingumu.
žmogni turėtų priklausyti. Čia
ra.
Račkienė, O. Mihelichienė ir kiti.
A.L.R.K. Federacijos 24 kongreso pirm. dar reikia pridurti, kad m«Begalo įdomūs Kun. J Jk. Pauliuko “KELIONĖS
Išvykus pirm. dr. Rakauskui pas vysku
Dr. Antanas Rakauskas.
dikalė profesija daugiau au ĮSPŪDŽIAI” Jūrėmis, Azoro Salose, Siaurinėj Afrikoj,
Sicilijoje, Graikijoje, Syrijoje, Šventoje Žemėje, Egipte,
pą Schrembs (kartu su kun. Vilkutaičiu ir
A. Paleckis, sekretorius
kauja savo jėgų biednuomeItalijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Anglijoje, Belgijoje,
nės gelbėjimui, negu bile koki .Vokietijoje, Lietuvoje.
ties, kaip tik skurdžiausiai
kita profesija arba luomas.
Knyga spausdinta ant brangios popieros ir turi labai
stumtis iš dienos į dieną. To
Paslėptas Velveeta’s Švel
Medicinos mokslas tik tuo
gražių ir aiškių 300 paveikslų.
niam skonyj yra sveika tąkios gyvenimo sąlygos negali
•augojaatleji faktoriai viKitas taip gražiai ir brangiai išleistas lietuviškas kny
met
galės
būti
šimtą
nuošim

Rokiy maistų. Vaikučiams
Rašo DR. S. BIEŽIS, gydytojas Ir chirurgas, Chicago, III. neatsiliepti į jų bendrą sveikalabai Keras. Vartokit Kračių naudingas žmonijai,' kuo-. gas begu kam teko matyti. Gražiais audeklo aptaisais.
ft’s Velveetų... tankiai!
08 padėti. Praktika tai patvir
Kaina tik $2.00.
met pastaroji galės gyventi tin
Kas pirks visas tris knygas sykiu, tai atiduosime
Gyvenimas šiame modernin
Dabartinėje mūsų civilizaci tina . Kaip žmogus gali tikėtis
karnose ekonominėse sąlygose*,
už
$3.50.
iame amžiuje yra pusėtinai joje, arba, geriau pasakius, do tinkamai pridaboti savo svei
kurias prie šių apystovų nė at
Naudokis reta proga išpildęs apačioje priruoštą laiš
komplikuotaR ir reikalaująs lerio gadynėje, yra vienas la katą, kuomet jo pilvas esti pus
kutį tuojaus siųskie mums.
skira profesija, nė atskiras luo
nemažai išminties bei pastan bai žalingas reiškinys, kad tas tuštis ir gyvena nesanitaringočia nuplėšti
!
.
. .
mas nepajėgs pakeisti. O tik
gų, kad viskas pusėtinai sklan nelemtas doleris darosi veik je lūšnelėje! Tai neįmanomas
"Draugo” Administracijai:
visa žmonija, ypač. ta didžiulė Gerbiamai
Siunčiu su Šiuo lalSku I........... už kuriuos praSau kuogrefčl&ustn
džiai slinktų. Užtat kiekvie- visagaliu. Kas pastarųjų daug daiktas. Čia vyriausiai ekono
atsiųsti man sekančias Kelionių knygas;
VYSK. P. P. BOCIO KEblONft8 — $1.00
nas turi bųti sargyboje, kad j turi, tam, taip sakant, visos minė problema, o ne medicinos dauguma bįednuomenės, plan
KUN. PR. J. VAITUKAIČIO
—
1.50
ingai veikdama galės pasiga
KUN. J. A. PAULIUKO
—
2.00
bereikalingai nesuklupus svei- durys atdaręs. Tačiau biednio- bejėgumas. Tokios darbdrtinės
nnun" aky u, un>.
arba:
TO lOM f»t 8APILY and HARMUMSSiunčiu $3.50 už kuriuos atsiųskite man visas tris Kelionių knygaa
katos dėsniais. Juo daugiau do kas priverstas skursti visomis būklės, aiškus dalykas, medi- minti sau tokias gyvenimo ap
£T, take a half Uttpoonful ot Knuabsa'
Salta tn a glau at hot »*tar ta th«
Mano adresas:
mės kreipiama į tai, tuo ma- pusėmis. Gi Šiuo pasauliniu de kalė profesija nenžgiria ir nie linkumas, kuriose medicinos
laomtns bafora brtakfaat—don't alaa •
taorttinc—a bottla that laaU 4 *Mka
Vardas, Pavardė
coata b«t a trlfle—tat Kniaehan Balta at
ijos metu didelė daugi
žiau susirgimų galima tikėtis presijos
dauguma kados negalės užgirti. Iš kitos mokslas bus jų artimiausias
sny drugstore ln Amarlca. If not Joy.Street
fully aaUaflad aflar tha tart bottla—
ir atbulai.
riijos neturi kitokios iišei pusės ji yra bejėgė patenkin- draugas be jokių išimčių
žmonijos
----------- '• A— .8.-

A. L. R. K. Federacijos 24-toKongn

t jv

v

IŠTEKLIUS IR SVEIKATA

TOLOSEFAT

NAUJA KNYGA
“Pašaukimas i Dvasinį
Luomę”

Uf OUR OFFįCE
Cuj* .«-» 5

icar

Parašė ir išleido
Kun. Pr. J. Vaitukaitis ų
Knyga 95 puslapių įtalpom

ir gražiai iliustruota šventųjų
paveikslais. Tvirtais popieri
niais viršeliais tik 25 centai,
vieną imant, dar reikia pridėti
už persiuntimą 5c.; o gražiai?audeklo viršeliais 50 centu.
Reikalaukite:
“DRAUGAS” PUB. CO.,
2334 So. Oakley Ava.
Arba pas patį Aūtornj
Chicago, III.

-

8801 Saginaw Avė.,

MAT

Ketvirtadienis, rūgs. 27, 1924

=F=5=

OBE

Baltrus išlenda ir skubinasi Ikų ir, kaip bematant, į porų tus pats Sikorskis su .Jąški
dienų knygyne stovi keturios, nu Btalus tik kausto ir kitu9
nei žodžio neprataręs.
— Ei, Jląltrau, sakyk, iš kur gražiausios spintos, kad tokių rakandus gųpiina. Barškėtis su
nei pas Kąufniąiuj negautum. Simonavieiuui skaičiuoja, kiek
Bendrų mįųčių — idėjų ž|no dę rinkti skelbimus sveikina pareini, kų girdėjai, kur bu
B E 1) AKCIJOS ADRESAS:
pės rijusi i draugijas, or<ani- nZ'ius lakūnų Vaitkų iė kurių vai, gal tu kų nors žinai! Aš Na, tai ir čia gal bus nei ko ręikęs prie jų “stalo”. Pe
Pittsburgh’o Lietuvių Žinios
zaoija# bendram veikimai. To- pelnas buvo vien tik “Nau- eiųu žinių rinkti, sukinėjuoa inapštt AJat tik reikia su aki tronėlė Bartipinkienė jųų pri
P. O. Box 542, Bridgeville, Pų.
kių būdu mes turime visą eilę ienoms”. Praslinko kiek laiko į visas puses ir nežinau, kur mis žiūrėti, o su galva mąsty zus nešą. Pirmininkas Jonus
KOSTANTAS J. VAIŠNORAS, geparųlių
idėjinių orgnniaacijų susigru “Naujienos” įr vėl kreipiasi eiti, nei kur jų ieškoti; tri- ti, o žinių pilnos pakampės. Zimnickas, Jr., pats tekinas
2013 Carson Street, S. $. Pittsburgh, pįu
Telephone Hemjąck 2204
pavusių į' A. LK- Fede- į biznierius gražiai pasinaudo piu šen, tripiu ten, ir nič nie Na, o kų bekalbėti apie prisi lakioja ir laimėjimų tįkietui
i racija ir veikiančių Bažnyčios, damos skridimo idėja raginu ko, nei šnapšt, nieko nesuran rengimų prie metinio parapi pardavinėja, o Duzinienė su
jos bazaro. Paulįna Martinai- Stapkaųskiene kostunierius okaip proto. Kūnas turi ypaty- Tėvynės ir savo narių labui, siųsti pinigus .“Naujienoms” du.
•
tiepė
visu
smarkumu
rengiasi rganizuoja. Pirmininkui Jonui.
bes: Saitas, karėtas, sunkus, juo didesnis supratimas ir pa kad jos įdėtų į savo skiltis li
— Kaip lai, nei šnapšt! —
lengva*, o protas neturi ypa- gišventimas idėjai narių tar- nkėjimų lakūnui Vaitkui lai Baltinis atkirto. — Gal tu dar prie “card party” laike baza Žjiunįekui uoliai padeda kiti
tybių. Kuomet žmogus eina.
tuo sklandžiau eina veiki- mingos keliones. Reiškia, vil- tik iš “vekeišino” parsibala ro spalių 21 d., 3:30 popiet, o
(Tęsinys 3 pusi)
gali
girdėti,
matyti
ir
jausti,
mas
ir
geriau
gyvuoja
idėjikas
dar
neužmuštas,
o
jau
uoATMINTIS VRĄ DŪWQ$
doji, tai nieko ir nežinai kas
bet kuomet protas eina negali nės organizacijos. Kaip tikįdų parduoda. Skridimas dar
APSIREIŠKIMAS
L I E T U V I A i D A K T A B A It
čia po South Side dedasi. Ne
girdėti nei matyti. Ar matei įsipina į organizacijų kas nors neįvyksta, o “Naujienos” jau
jaugi tu dar nieko negirdėjai, AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS KARIAI:
w inTOlro"*"*—■ !
MlKAB: — Jonai, ar tiesą, kada žmogų, kuris apie jus tokio nieko bendro neturinčio bando biznierius išnaudoti ša kad prie musų pradžios aštuoT*L CASąl Q3»7
mušto,
arba
patylomis
“
garšu prakilnia idėja ar net kasjvo naudai. Kokia buvo nauda nių skyrių mokyklos šįmet akad smagenys yra atminties
Ris. PROspcct M6I
šaltinis, nes taip bedieviai bąvoja’M Jeį norį iš pittsbu- nors priešingo idėjai, tada dr- antram skridimui, ar ląkūnui1 tidaryta aukštesnėje mokykla,
DENTISTAS
rgbo važiuptį į Ohicągų, reikės gamzacijai tenka nukentėti, Vaitkui iš sveikinimų ar lin tokią pat, kaip ant “tenstry(mąteriąlįstai) sakę!
144# 80. 41HU OT., CICERO, 1LL.
JQNĄ§: - Mikai, nebūk i**1* dienų važiuoti, o mintim Savymeilė, asmeniško pelno kėjimų tilpusių ‘Naujienose’! čio”, ir kai kuriais auklėjimo Ųtar., |£etv. Ir Pėta. 10—| vii
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
SO. BALUTEI) 8T..
neprotaujantis; klausyk, kft tuoJau 8flli persikelti iš vie- ieškojimas prisidengiant įdė- “Naujienos” susidėjo nemažų atžvilgiais net geresnė. Užtai >147
1S31 feOLTB UALSTKD ST1UCET
Paned. Sered. Ir Subat i—9 vai.
mojtslininkai kalba, o ne be- nos vietos į Įitų. Štai, esi .jog darbu kenkia kiekvienai sumų pinigų už skelbimus tų ir nenuostabu, kad į pirmų
neįidemija 8800 So. Artcsl«u Ąye.
Valandos; 11 ryto Iki 3 popiet
dievintai. Žiūrint iš moksliš-1 Pittsburghe ir tuojau gali bū- organizacijai neatsižvelgiant sveikinimų, o lakūnui parodė metų mūsų Iligh School atė Dtenoma Tat EAFarette »79«
Naktimis
TeL
CAMal
6 Iki 8 v. vakare
būtų tik tuičius žodžius... Tikrai jo 20 mokinių. Na, tai ar ne
to atžvilgio, įpes žinome, kad ti Kaune, Romoj ir kitose vie- kokių pažiūrų žmonės
anatomija yra mokslas apie tose. Ar gali taip su kūnu pa tų organizacijų priešaky. Da čigoniški pasveikinimai labiau graži pradžia, ar tai nenaujieTel. LAFayette 7650
vįsas kūno dalis. Fiziologija daryti! Ar smagenys nulėks riaus - Girėno skridimas per panašūs į įžeidimų.
na, o tu sakai, kad nei šnapšt Office: 2643 W. 47th Street
yra mokslas apie visas kilnoji vienos vietos į kitų! O pro- Atlantikų buvo pavyzdžiu pra ‘ Sunku buvo tikėtis kų nors nieko naujo nesigirdėti. Toj Vai.: 3 iki B popiet, 7 Iki » vak.
yeikįmo dalis. Chemija yra'*as
todėl protas yra ski- kilnaus pasišventimo idėjai. prakilnesnio, ideališkesnio iš mūsų Higb School reikalingas
Nedėliojo paga) eutartį
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAI
mųkslaa apie susidėjimų kūno rtingesnis ir daug tobulesnis, Panašiu būdu turėjo būti or mūsų socialistų, vienok, ap knygynas ir tam knygynui at Office Tel. REPubllc 73M
4140 Archer Avenna
dalių. Visi tie mokslai įrodo, negu smagenys, nes tai yra ganizuotas ir antras- skridi mokamas algas ir viskų suė sakančios spintos (šėpos). Tai! Bes. TeL GROvefaill 0«17
Vai.: 2—4 Ir 7—I vat vakar*
7<įl7 S. FAlltFIELD ĄVE.
mas. Deja, taip nebuvo. Pra mus, reikia pripažinti, kad ta tu manai, kad mūsų klebonai
Ąad smagenys susideda iš to- dūšios produktas.
Bes. 2136 W. 24th 8t.
f.
76
Tet OAJfal
Jkių pat kūno celelių, kaip ir
kilnios skridinio idėjos darbu me skridimo darbe jie, staty bėgs į krautuvę pirkti. Visai
įAojos, rankos, nosis, ausis ar
3433
W.
MAAOUETTE
ROAD
prisidengdadas
“Naujienų” dami savo biznio reikalus au ne. J isai tuoj padaro mitingų
GYDYTOJAS įr CHIRURGAS
žiritos kitokios kūno dalys- &
Ree. and Office
Office Phone
štabas pasinaudojo savo biz kščiau idėjos, parodė visiškų su Sikorskiu ir Jaškūnu, su VaL 3-4 Ir 7-3 vak. Ketr. 3-12 ryto PROspcct
10J8
2330
SO- Leųvitt St.
Vedėl/oj aualtarua
' svarbus dalykas yra tam®, kad
CAUAL 0700
niui sustiprinti, todėl skridi nesugebėjimų vadovauti svar sigraibo šen-ten lentgalių, ma
alpktronų sistema tyrinėt
Tel. CAKal 8123
Nors jam praėjo 14 metų, mas šįmet niekais nuėjp. &tai,i biuose reikaluose ir už tai viamagepis raudama, jog jps
Tcl. LAFayeUc 3037
,
j
•
v
v
.
'
««
xt
suomene
tųrptų
ne
tik
ateity
‘fNaujie- .
. ....
yrą iš tokių pat elektronų pa kaip klastingus lenkas užgro kad ir Pittsburghe
PHY8ICLAN and SURGEON
r
, je vengti panašių be idėjos vabė
mūsų
Vilnių,
bet
tautos
pa

n»
”
šulai
neleido
nuorgamzuo(
įr
sio
darytos, kaip oda, raumenys
2403 W. 63rd St., Ohioągc
DENTISTAS
siryžimas
atsiimti
Gedimino
tu RGAS
GYDYTOJAS
Ir
C«ĮRUR<
OFFICE HOURS:
2201 W. Cermak Boad
K kaulai, tik kitetiftp
ti be partyvio ALTASS komidarbo turėtų paskirti
X
—
SPINDULIAI
2
to
4 and 7 tp 0 P. M.
(Kampas
Leavitt
St.
)
Bet nei oda, nei raumenys, pilį nė kiek ne mažėja; prie teto, nes jie suprato, kad ki- Jcompetentižkus žmones,
Sunday by Appolntment
3051 West 43rd Str.
Valapdos; Nuo 9 Iki 12 ryto
(Prie Archer Avė. netol} Kedzi’e)
paį kaulai negali nieko atmin šingai, nuolat eina didyn ir tų pažiūrų žmonės nebūtų leiVanaginis
Valandos: nuo 2 Iki 8 vai. vakaro
Nuo 1 Iki 8 vakaro
apima vis platesnius sluoks
=5*

Idėja ir Darbas

PITTSBURGHO

Ę.

ĮDOMŪS hmmItlIHtl

iv.’,

DB.P.ATKt»l8MA5

DR. P. Z. ZALATOIR

DR.A. J.JAVHŠ

DR. F. e. W1NSKUNAS

DR, J. J. SIMONAITIS

PASTAROS

DR. 6.1, BLOŽIS

DR. A. MACKUS

DR. J. J. KOWARSKAS

Jė

ėti Todėl, Mikai pagalvok, kaip

Seredomls ir nedėllomls pagal

sutartį
Seredoj pagal sutartį
DR. STRIKOL’IS
■ ajpagenys gali atminti? MiJdP, nius. Sugelta širdimi Lietuvos
/
I
r■
"'.T:
GYDYTOJAS Ir CHipURGĄS
f matai aiškiai, kad bedievei sūnūs ir dukros žiūri. į kanTei. OAHal 81*3
či»a,
prięspaūdų
ir
pažemini

‘.mokina melagystės, netiesos.
4645 *So. Ashland Avė.
• V
mų
savo
brolių
ir
sesučių
ana

Žinai, kad koja, ranka arba
OFISO VALAND08:
Nuo 2 Iki 4 Ir nuo 6 Iki 8 vak.
DENTISTAS
pus
demarkacijos
linijos
ir
J
pilvas negali protauti, atmin
GYDYTOJAS Ir CHIRURGU*
Nedėllomls pagal sutartį
Džiaugiamės mes, ąinęrikie- pis. Toji komisija jųu uoliąi įr
4204 ABQHER AVK
laukia patogaus momento at čiai; džiaugiasi visa Lietuva' darbuojasi, kad atsakančiai
Ofiso teįef. BOUleiara 7830
ti.
2201 W. Cermak Boųd
corner Sacramento
Z' . \ '
Namų Te). PROsipoct 1030
siskaitytį
su
savp
priešu.
Kąd
MIKAS: — Jei smagenys
atgavusi laisvę, nepriklauso prisirengti
paminėjimui tos Vai.: nuo 9 v. ryto iki 8 v. vak.
Valandoo 1—3 Ir 7—8 vak.
.
t »
nėra šaltiniu atminties, tai ta valanda ateis, nėra jokios mybę. Bet tasai mūsų džiaug lįūdesio dienos. Jau pakviesti
8eredomls Ir Nedaliomis pagal sutartį TeL BOULevard 7041
abejonės. Gedimino ir Vytauto
Ofiso Tel.: LAFayette 3650
kas-gi yra atmintis!
smas nėra pilna8, ,nes Lietu žymūs kalbėtojai: kun. J. MiREZIDENCIJA
Rez. Tel.: VIRglnla 0669
dvasia šaukia gyvuosius į ko
sius,
Petras
Pivarunas,
kun.
vos
širdis
—
sostinė
Vilnius
6631
B.
California Avė.
JONĄS: -— Mikai, orlaivis vų už pavergtų sostinę. Lie
DENTISTAS
yru skrajoti, laivas ant van tuvis, kuriam apeina Tautos pavergtas atskirtas nuo Lie- y. Sadauskas, Jonas Mažnbua
Telefonas REPubllc 7888
DBNTISTAS
įr Juozas ^Ulevičius. Muzika
G A 8
X - R A T
4645 So.
dens plaukioti, automobilius garbe, negali pasilikti kurčias tnvos kūno vos plaka.
4143 ARUHER AVEN’UE
Ofiso: Tet LAFayette 8017
arU 47th gtraet
Kiekvienas
tikras
Lietuvos
lus
gi
dalies
programo
prirenKampai
Frahclaco
Avė.
važiuoti, skustuvus barzdai savo protėvių paslaptingai ka
Val.: ano 0 iki 4 vakare
Boa: Tet HEMlock 8288
Seredoj pagal eutartį
skusti, dalgis žolei piauti. Kie- lbai, negali nesisieloti Tėvynės sūnus ir duktė, prisiminę pa- gimas paverta muzikui V. Meyejrgimo (spalių 9) dienų, nu donini. Jisai taipgi uoliai tuo
\kvienas įrankis yra vartoja aspiracijom. ' ■, į
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
liūsta ir tuo liūdesiu nori be rūpinasi. x t
mas savam darbui. Taip ir
4142 ABCBEB AVI.
ndrai pasidalinti su kitais. To Vilniaus užgrobimo diena
smagenys yra jausmingų įra
Ofiso valandos: 1-4 Ir 8-8 vaL vakLietuvis Chirurgas Ir Gydytojas
Spalių 7 dienų, aštuntų va dėl netik Lietuvoje, bet ir čią, pripuola spalių 9 d., bet pato
nkių apreikšti žmogaus jausRezidencijos Ofisas: 3808 W. 88tk BA
2515 WE8T 69th ST.
Valandos: 10-13 Ir 4-8 vat vak.
(. VAITU8H, OI
i mus. O protas, dėmesys, at landų vakare Piliečių klubo Amerikoje, didesnėse lietuvių gumo dėliai bendras tos die
Of. ir
Bez. -*♦.Tel. HEMIock
6141
Šaradomis Ir NedAllomls pafal yutartį <3/
»
<4
- - v...
LIETI7VIH
mintis yra ne smųgepų pada- salėje, 8. 8. Pittsburgh, Pa., kolonijose visų pąžvąlgų lie nos paininėjimuį susiėjimas įo rTo«ssffisai.“,D
Valandos:
' rąs, bet dūšios. Todėl sipage- yra rengiamas Vilniaus užgro tuviai susieina bendrai tuo vyks sekmadienį, spalių 7 d.,
2-4 popiet; nuo 6-8 vakarais
. o»ys ir atmintis yra skirtingi bimo dienos bendras paminėji liūdesiu pasidalinti.
lygiai 8 valandų vakarę, Lie svalclmo
A8
OTPY'
glmo aklų
aklu aptemimo,
aptemimo, nervuotumas.
Pakviesti
kalbėtojai
nu
mo. skaudamų
akių k«r*U,
kar
skaudamg
atltalm
dalykai. Imkime tokį pavyzdį,
tuvių
Piliečių
svetainėje.
1723
4157
Office Tel. Wentworth 4440
Kad toki susiėjimų čia Pitts
trum:
iparegyste Ir toUregyete. Prtrenfitai, sakome, geras žmogus, švies vilniečių sunkių padėtį burghe padaryti, Lietuvių Ę. Jane Street, S. S. Pittsburgh, SU*.
telslngal akinius. Visuose atsltiRee. Tel. Hyde Perk
OOeo va;.: 3
ir 8—4 P. m.
egsaminavlmaa daromae eu
Ned«Uomls
pagal
outartį
blogas žmogus. Nei gerumas, ir jų pastangas išsilaisvinti iš K. Federacijos Pittsburgho ap- Pa. 5
parodančia mažiausias
įaustas klaldaa. 8peelal« atyda atkreipiama į
o
p.
Medonio,
pei blogumas nepadaro jame lenkų vergijos,
.
skritis sukvietė visų srovių beTat žiuomi, visus, kas tik
Tel. Oflae ftOULevanl R|8-14
skirtingos išyaizdos, tik žmo Sv. Kazimiero parapijos var-;^ 8u,irinkiln|( rng8ėjo 12 myli tėvynę Lietuvą ir dar HedlHbJ nuolO iki 13. Da<
Rez. VICtory 8843
MOTERŲ IR VAIKŲ LIGŲ
gy Ka2imiero nrokykloB nėra išsižadėjęs jos širdies Vtgaus pasielgime yra gerųmag gonininko vedamas choras,
* ’
BPECIALlBTe
AVI.
4T12
6900
SOUTH
RALSTJID STir blogumas. Ar smagenys gą- pakalęs mūšy jausmus gružu wetainSn ir čia iSrink|a vil. Iniads, kviečiame atsilankyti į
Phone Boulevard 7610
i Ii atskirti gerumų: ir blogumų, lietuviška daina. Kas brangi•l" niaus užgrobimo dienos pami- virš minėtu bendrų paminėjiOfteo vėl. nuo 1-4: ano 8:40-8:|8 falaadoe: 1 iki 4 po pfetų. T įkį 8
na
savo
tautos
praeitį
ir
rū
7M
MII,
kurios yra dalis to paties ge
nėjimo prirengimo komisija,: mų Vilniaus užgrobimo dienos.
ro ar blogo! Jei tas būtų tie- pinasi jos ateitimi, tas negali Juozas Tamkevičius, kun. V. Įžanga dykai. Visi ateikite. Iš
J V 1 Bt• D
T
J
ea, tai ir visi gyvuliai, kurie pamiršti Vilniaus. Todėl, me Sadauskas, Kastas Vaišnoras, girsite gražių dainelių, pasi
Pritaikyme akinių dėl viso
.......... ■
...... ■■■i.i
.
.................
turi smagenis, galėtų galvoti, nkas būtumei lietuvis, jei tau Jonas Grebliųnas, Juozus Į£į- klausysite įdomių kalbų.
kių akių. Ekspertas tyrimo aOfteo Tcl. CĄLomėt 'eses"
atminti ir suprasti gerų ir blp- tos gedulo dienų patingėtu Zįs, Antanas JanuJcvičius, Į<akių
ir
pritaikymo
akinių.
Ree. fpL DREzcl 8181
Su tikrą pagarba
me! ątsįlankyti į rengiamas ziinieras Skrabis ir V. MedoezKZ
OFISAS
x
Rengimo Bomiaija
Kitąs pavyzdys. Supiaustyk iškilmes Piliečių klubo salėje.
4729 So. Ashland Avė.
■a
■— .1 ■ I II ■■
I1—
8 lubo«
*
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
■7 1
obuolį į daleles. Kuri dalis
CHICAOO,
ILL.
Moteriškų,
Vyriškų, Vaikų ir
lyno mūruose, Mt. Providęnee
bus didesnė ųž čielų obuolį!
Mūsų jaunųjai kartai maža) susįrinks tęs vienuolijos rė-i
OFISO VALANDOS:
visų chroniškų ligų
Visuomet čieląs obuolys yra
Nuo jO Iki 1| vai. ryte. nuo IMS
beapeing tėvų gimtosios žemės mėjai pasitarti seselių reika
Ofisas 3102 So. Halsted St
▼ai. po pietų te nuo 7 Iki 3:40 vaL
didesnis už bite kurių dalį. Ar
vakaro. Nedėltomle nuo 10 Iki 18
likimas ir jų vprtpjgma kalba lais. Čionai gimusio jaunimo
Kampas 81st Street
mums reikia piaustyti obuolį,
valandai dleng.
Valandos:
3—4 popfet, 7—1 vai. vak.
To peinalpnųus apsireiškimo lietuvyje nemana priklauso
0PT0MITRI8TĮL8
Pasiėmęs savo užrašų kny
kad lai pamatyti! Ne. protu
Tkl
NeMliomls Ir Šventadieniais 10—12
prįežasčių yra daug: gyvpgi nuo seserų moky^jų pasiruo
gelę ir paišelį, išėjau šen-ten
.tai lengvai suprantame. O smą
mo aplinkybės, menkas pačių šimo ir noro įskiepyti vaiku pąžioplinėti ir tuotarpu žinių 1801 S. ASHLAND AVENUE
genys to negal suprasti, nes
Platt Bldg., kamp. 18 st.
tėvų tautini? susipratimas, pe- čių širdyse savo kalbos ir tau
Ree. Phone
offfce Phone
parinkti. Vos tik per “laisvės
2 aukštas
jos pačios susideda iš dalelįų.
EVUIcw<mmI 8811
TKIaugle 8844
palanki lietuvybei dvų^įa pa tos meilę. A| manau, kad sei- alėjų” pęo automobilius perGYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Ganą matematinių ir filozoPastebėkit mano
Iškabas
rapijinėse mokyklose eto.
V
a
*
4631
BO. ABHLAMD AVĖ.
meliu neprasilenktų su savo sigrąmoadinau ir dairaus, į
fitiių įrodymų. Žiūrėkime dau
Valandos
nuo
9:30
ryto
iki
.
Tel YAR,1h 0004
užduotim, jei tai skaudančiai karių pusę traukti, iš kurios 8:30 vakaro. Ncdėliomis nėra
GYDYTOJAM ir CHIRURGAS
ginu į praktiškus faktus. Kie
Rez.: Tei. PLAza 2400
7850 So. Halsted Street
Spalių 7 d., pirmų vai. po tautiniai opai pamėgintų su pusės daugiau žinių kvepia, skirtų valandų. Room 8.
Valandos:
kvienų daiktų pažįstame iš jo
room y o
Nuo
10-|2
y.
ryto; 4-f Ir J-8 v. v.
darbų. Kūno darbai kitokie, piet, Sv. Pranciškaus vįenuo- rasti vaistus..,
VilimM Į kur buvęs, nebuvęs, šmakšt,
PboBA tenai 0523
Nedėldienlals nuo To iki 12 diena
VaL; |-4 įr t-4 vai. vakaro

PRANEŠIMAS PfTTSRMO IR APYUNKĖS
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kuriam priklauso daog &v. Vi 50 metrų. Išskirstytų kaimų
Pirma aukštesnės mokyklos
Kazimiero mokykloje vakare
ncento parapijonų; su jais mui vietose bei bažnytkaimiuose
lygiai 7 valandų. Visi Ir visos k lesa susideda iš dvidešimts
šosi ir minėti beždžionių ai naujai statomi trobėsiai turės
mokinių: dvylika bernaičių ir
būkite. Svarbu.
niai.’ Jie kai kurį laikų net va- būti atitraukti nuo kelio vi
afituohių mergaičrų. Visi ste
MARIJONA
8V. KAZIMBRO MOKYK
ngiasi pasiekti aukštus laips
McKees Rocks miestelis su1 dovavo klubui. Bevadovauda- durio nemažiau, kaip per 10
GABRANIENĖ
nius moksle. Visi deda pasta aštuoniolika tūkstančių gyveLOB ŽINUTĖS
panorėjo sutaupytus klūbo metrų. Nuo geležinkelių riboj
(Po tėvais Grikenaitč)
ngų, kad gerai stovėtų visose ntojų yra garsus ir plačiai ži pinigus komunizmo propagan trobėsiai ir nedegamos medžiu
Persiu k yri' su Šiuo pasauliu
rugsėjo 26 d. 7:15 vai. vakaro,
Kas pasidarė, kad moterė mokslo šakose, tai yra: tiky nomas. Vardas šio miestelio dai panaudoti, bet patėmiję jų gos galės būti statomos nema1934 m., sulaukus 44 metų am
žiaus. gimus Strnuliflkio kaime,
lėms taip nesisekė apaštalau boj, lietuvių kalboj, general dažnai ir su pašiepimu mini norų kiti pradėjo agitacijų, žiau, kaip per 10 metrų su neSKaplAklo parap.', Kauno apsk.
Amerikoj tftgyveno 21 metus.
ti, kaip vyrams! Ar tai gali Science, istorijoj, literatūroj, mas. Bet, žiūrint į visokios kad juos iš klūbo prašalinti ! degamos medžiagos stogu. Gi
Paliko dideliame nuliūdime
vyrą Joną Gabrėną,
podukrą
su degamos medžiagos stogu,
mas daiktas, kad jos pasiduo lotynų kalboj ir matematikoj. rūšies dirbtuves, kaip Lake E- jArSi kova su Jais ir dabttr
Bronę Wltcus, žentą Leoną, po
sūni Povilą Gabrėną.
marčią
tokie trobesiai galės būti >tanet teismų pasiekė.
tų! Noroms, nenorams, reik Tikimės, kad jie, kaipo kelio ne Car
vai shops,
snupo, kurioje
ivuiiuju taiso
laisu li 8“®1
Kostanclją. seBerl Uršulę Semė
nienę, pusbroli Joną Mačiulį ir
pasakyti, kad vyručiai pralen pravedėjai arba pijonieriai. karus; Pressed Steel Car CoJ Bendrai, čionai lietuviai su tomi nearčiau, kaip per 40 me
gimines; o Lietuvoj seseri Ve
roniką U ulbi naktenę Ir glinfnee.
Praeitų antradienį Antosė kė moteris apaštalavimo dar duos gerų pavyzdį tiems, ku kurtoje taiso ir daro naujus turtinai ir ramiai gyvena, net trų. Be to įstatyme pažymėtu,
Kūnas
pašarvotas
randasi
graburiaus Butkaus koplyčioje,
karus; Lachkart Steel Co., En-'(ir Berai pasiturinčių yra; pri jog sodybos nors ir iš d\ iejų
Šamuievičiūtė apsivedė su Ni be. Jie atvedė dvylikų vaikų rie juos paseks.
710 W. 18th 8t. Laidotuvės |' * I
/ namel Co., kurioje išdirba ble- klaus0 Prie Sv. Vincento para pusių turės būti apsodinamos
vyks subatoj, rugsėjo 29 d.,
ekotas Detale svetimtaučiu. į mokyklų, o moterėlės vos
8:30 vai. iŠ ryto 1S koplyčios
Valio
1
pirmiems
kelio
praį Dievo Apvaizdos parapijos ba
medžiais, išorinės sodybų tro
Tai dar viena lietuvaitė išėjo -keturis. Kaip tų viskų išaiš mintojanis. Linkime geriausio kinius indus ir indelius; Rus- pij°» ir įvairių draugijų,
žnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionės sielą,
sėli Box Co., cigarų, aiškiai
Mikisrakietis bos ir aplinkinių medžių eilės
už svetimtaučio. Bent tiek ge kinti! Rodos, kad moterys tu pasisekimo. • '
o iš ten bus nulydėta J Sv. Katurės būti lygiagretės arba sta
ziVniero kapines.
pasirodo, kad šis miestelis y--------------rai, kad ne už protestono ir retų būti karštesnės tikėjimo
Visi a- a. Marijonos Gabrėtmeniškos kelio krypčiai. Gy
nlenėa giminės, draugai Ir pa
ra garsus visokios rūšies dir-,
tokiu būdu bent vieno tikėji dalykuose, bet pasirodo kitaip.
žystami esat nuoširdžiai kvie
venamų
trobų kambariai nega
čiami dalyvauti laidotuvėse Ir
btuvėmis.
mo, tai nebus tokio pavojaus Vyrai savo darbais parodo
sutelkti jai paskutini patarna
lės būti žemesni, kaip 2 ir pu
vimą Ir atsisveikinimą.
netekti tikėjimo. Gaila, kad meilę savo tikėjimui, o mote
Nuliūdę liekame: Vyras, Po
Tarp
gyventojų randasi,
sės metrų. Be to nurodoma,
dukra, l*usūni.s. Sesuo ir fil
mūsų gražios, kaip lėlės, nesu rys stengiasi tai padaryti vier
minės.
nors ne per daug, ir lietuvių.
kokio dydžio turės būti stato
Laidotuvėse patarnauja gra
randa gyvenimo draugų savo malda. Reik abu sudėt į vie
bortus
Butkus.
Telefonas
Organizuojant 1902 m. Šv. Vi
mos krosnys ir kitokios smul
CANal >181
tarpe, tarpe lietuvių, o vis bi- nų ir viskas išeis kuopuikiauDarbininkų kovos už unijų ncento parapijų, McKees Ro
Tsb.
Lig šiol Lietuvoje statyba kmenos.
—
čiuliujasi su svetimtaučiais, o siai. Turbūt, kaip buvo vyrų pripažinimų ir būvio pageri cks buvo didžiuma lietuvių,
buvo tvarkoma tik miestuose
kai kurios net su protestonais. savaitė, moterys karštai mel nimų vis dar eina visoje šaly
todėl ir priskaitydavo Šv. Vi
ir miesteliuose, o kaimuose
dėsi — dėlto jiems taip gerai je.
Too bad!
ncento parapijų prie McKees
OŽKABALIŲ
kiekvienas taip savo trobas
sekėsi. O kaip moterų savaitė
Pittsburghe streikuoja Swift Rocks. Bet šiais taikais čionai
statė, kaip išmanė. Tačiau pa
Rugsėjo 23 d. įvyko Šv. Ra- buvo,, kažin ar vyrai pagelbėjo
SOUTH SIDE
.
kompanijos mėsos išvežiotojų' jau maža randasi lietuvių. Jų'
skutiniuoju laiku susirūpinta
v ištiek gražus darbas
žančiaus t draugijos mėnesinis malda!
,i
Tx.__ ® v
A
darbininkai. Reikalauja unijos tarpe yra keletas ir tokių, ku-'
ir kaimų statybos tvarkingu
susirinkimas, kurį atidarė ma nuveiktas Dievo garbei, todėl
(Tęsinys iš 4 pual.)
pripažinimo bei algos pakėli rie save vadina “spsipratu- 1
lda kun. SkripkUs, o paskui ir vyrai ir moterys užsipelno mo. Kompanija moka bųan- siais” ir “mokytais”. Jie ša mo klausimu. Tam reikalui surinktos D—ro J. Basanavičiau*
bazaro komisijos nariai: Jonas
Lietuvoje jau yra paruoštas ir Dviejose dalyse. Viena 25c, abiik
pasakė gražių ir įdomių kai-* pagyrimo už jų apaštališkų | giai streiklaužiams ir su polilinas nuo parapijos ir drau
Palmer, Jonas Gailys, Juozas belę, ragindamas nares labiau darbų. ‘
atitinkamas -įstatymas. Jame Vi 50c. Dabar Baliniu jas Rauti
cijos pagalba vežioja prekes. gijų, nes sako, kad žmogus
Navickas, Stasys Pakrosnis,
Z7P ..
“DKAUGB”
imtis apaštalavimo darbo, uo Lai gerasis Dievas laimina Darbininkų judėjimui prijau paeina nuo beždžionės. Na, kų numatoma, jog nauji trobesiai
Pranas Ziniantis. Taip pat ir
2334 So. Oaklcy Avė.,
būsiu galima statyti nuo vieš
liau garbinti 'Švč. Panelę Ma
ne nariai tam darbui pritaria rijų kalbant Šv. Rašančių, y- tų jų darbuotę ir tai Jis duo čiantieji krautuvininkai nepe padarysi, kad jie taip galvo kelio ar plento ne arčiau, kaip
Chicago, 111.
z,|
da
jiems
drųsų
ir
toliau
vary

rka
mėsos
iš
Swift
kompani

ja.
Tegul
ir
pasilieka
beždžio
ir padeda, ne vien vaikinai, pač per spalių mėnesį, kurs
ti tų kilnų darbų.
jos laike streiko. Tik tūlas nių ainiais.
bet ir merginta .moterys^
tra‘ypatingai 'pašvęstas paga
krautuvininkas, kurs savo tai
vyrai; na, o tu sakai, kad nei rbai Panelės Švč. Ražančinės.
Gyvuoja čionai lietuvių Au
ROSELLl BROTHERS, INC-,
Atsidarius
aukštesnės
moky
ku kunigui prakalbas sakant kščiausios Prieglaudos klubas,
šnapšt ir nei krust nieks nie
PAMINKLŲ DIRBĖJAI
klos knygynui, pasidarė reika prieštaravo ir abelnai kurs
ko neveikia nei nieko nesigi
Specialistai iškalime Ir išdirbi
Spalių mėnesį Šv. Ražan- las ieškoti tinkamų knygų lankosi socialistų parengimuo
VYfcAI — ATYDA!
am visokių rūšių paminklų Ir grardi. O kad tu nepatingėtumei
čiaus pamaldos Šv. Kazimiero Prieš savaitę buvo vaikučių se, buvo pastebėtas perkant
tmamių.
ir pereitumei per 22nd street
yra specialia pranešimas, kuris
Mūsų Šeimyna specinllzuoja .šia
bažnyčioje bus trečiadieniais vajus rinkimui knygų. Jie la mėsų streiklaužių atvestų. Jo fital
bus {domus kiekvienam vyrui, kuris
tiltų į Šokų gubernijų ir pa
me
darbe per šešias kartas.
"Viduramži’’ Ir jaučia relka-'
ir penktadieniais vakarais 7:30 _ bai gražiai pasirodė, kiekvie kostumeriai taip pat išimtinai pasiekė
tingumą
tam
tikro
gaivinančio
TO-,
matytumei kas ten dedasi: Ma
Veskite paminklų reikalus Ge
.
NIKO. Kad sutelkti galimumą tūks-'
vai,, o sekmadieniais vietoje nas Užgindamas surikti kiek darbininkai. Sočiai ištakų
pųtymams
kurie
dėl
kokios
nors
prleniai
su pačiais lšdlrbčjala
skeliūnai, Gutauskai, . Aleliū------Mišparų 3 valandų popiet. Spa galint daugiau knygų. Perei linkimų žmonės mėgsta save -1,1.
nai ir visi nuo Moultstryčio,
lių 5 d. pamaldos, kaip papra tų savaitę ir suaugusieji buvo skaityti dideliais darbininkų
Kirkpatriko, Piptiaunės ir ki
stai 7:30 vak. kas mėnuo. Mo prašomi stoti į tų vajų. Ir šie prieteliais. Tik streikui pasi
tų kampų jau mitingauja ir
kyklos vaikų išpažintis ketvi gražiai pasirodė. Sunešė viso taikius pasirodo, kurie yra jų tiesiog nuo distrlbutorių. ftj Gydyto
organizuojasi į mūsų bazarų.
preskn*pclja dabar parduodama
Vienas blokas | rytos ntto
rtadienį 3 valandų popiet, šeš kių moksliškų knygų, kurios tikri draugai, o kurie priešai. jaus
visose vaistinyčiose. Vienas Doleris
Atrodo, kad bus daug funių.
didžiulių vartų
už mėnesio treatmentą — būkite sa
tadienį" išpažintis mergaičių bus tinkamai suvartotos. Jei
vimi gaukite buteli šiandien — ga
Susidomėjęs
Kad šįmet viskas taip šauniai
rantuotas.
sodaliečių ‘Marijos Vaikelių*, kas dar atsiliko tame vajuje,
einasi, kad jaunimas pasiėmė
o bendra Šv. Komunija sekma- ,ai ne,uan0) kad pervėlu. Su
Trys telefonai: , j
bazaro rengime vadovybę j
dienį per Mišias šv. 3 vai. ry mielu noru priimsime tai, kų
Res. PEM8AOOLA 8011
savo rankas, o senieji tuo la
BELMOMT 8485
to.
galite paaukoti.
, Office: HILLSIDE
bai patenkinti jiems uoliai pa
AUred RoselU, praa
Vlncent RosetU, aeor.
deda. Tai matyk, Jonai, kiek
Knygynas bus vedamas mo
Paprastas mėnesinis Rūtos derniška sistema, taip kaip
čia naujienų, tik tu jas visas
gražiai surašyk. Bus visiems Siuvėjų klūbo mitingas įvyks viešuose knygynuose yra už
GRABORI Al s
įdomu
pasiskaityti,
rietik pirmadienį, spalių 1 d., Šv, vesta. Darbas jau pradėtas.
LACHAWICH Telefonas YARds 1138
- --------------------------------- ----Nėužilgo viskas bus tvarkiai
įrengta ir galėsime džiaugtis
IR SONOS
LIETUVIAI GBABORIAI
darbo vaisiais.
GRABORIUS

A.

f A.

South Sideiečiains bet ir iš ki
tų kolonijų lietuviams
bus
smagu sužinoti, kaip pas mus
jaunimas darbuojasi parapijos
naudai. Daugiau taip nesakyk,
kad čia nieko nei šnapšt ne
sigirdi. z
Ačiū, Baltrau, už žinias ir
pabarimų. Ateityj pasiprovysiu ir jiuts unt kiek tik galė
siu prisidėsiu prie buzaro su
rengimo.

Iš McKEES ROCKS
PADANGĖS

LIETUVOJE NUMATOMA
TVARKYTI ŪKIO
STATYBĄ

WEST END PITTSBURGH
IR ESPLEN

Pittshnrgho Žalios

DAINOS '

MOUNT GARMEL
KAPINĖSE

Nuga-Tone

HILLSIDE, ILLKRB

Važiuojami

Jau prasideda įdomios, rudeninės ekskursijos į
senųjų Europų. Daug kas mano, kad Šiuo laiku ke
liauti laivais per Attantikų nepatogu, kad Lietuvoj
nėra kas veikti. Tačiau tie, kurie yra keliavę rudens
metu, žino, kad kelionėje tai nesudaro skirtumo, o
Lietuva yra graži visais metų sezonais. Lietuvos mie
stuose rudenį prasideda didelis judėjimas, dėl to kas
nori pamatyti savo senosios Tėvynės kultūrinį ir vi
suomeninį veikimų, dabar laikas yra važiuoti.

Dienraščio “DRAUGO” laivakorčių agentūra iš
rūpina visus kelionei reikalingus dokumentus ir par
duoda laivakortes ant visų linijų ir visų patogiausių
laivų. Rašykite arba atvažiuokite.

STANLEY P. MAŽEI

Šioj vietoj išpuola pareikšti
padėkos žodį Sikorskiui, kuris
padarė keturias puikias šėpas
naujam knygynui. Jis sųžiningai dirbo, kad tokiu būdu pa
gražinus mūsų knygynų. Kuo
met jis dirbo, buvo matytis ir
Jaškūnas, kuris ir-gi prisidėjo
prie šio darbo. ,Abu yra para
pijos komiteto nariai ir daug
pasidarbuoja parapijos naudai.
Tikimės, kad jų pasišventimas
bus pilnai įvertintas ir Dievas
už tai sutelks jiems savo gau
sių palaimų.
l^ankytojų Šiais metais ne
trūksta. Pereitų savaitę atsi
lankė Motina M. Dovida, se
suo M. Aloyza, mokyklų užveizdėtoja, kuriai rūpi mokyklų
pažanga, ir sesuo M. Rozalija
iŠ Šv. Pranciškaus vienuoly
no. Jos nustebo pamačiusios
tokį gražų skaičių mokinių d* ’
vintam skyriuj, ankštesnėj Į
mokykloj. Linkėjo jiems ge
riausio pasisekimo moksle ir
ragino pasilikt ištvermingais
iki galo.

Patarnauju laidotuvėse kuoptglkusl*
Reikale meldžiu atsišaukti. o mano
darbu bOartte ufcaaėdfntl
TeL OANal Mlt arba ttlfi
2314 W. SSrd H, Ohioago

Turiu automobilius visokiems
reikalams. Kaina prieinama.
3319 Lituanica Avenue
Chicago, 11L
1439 8. 49th Ot Cicero, HL
TeL CICERO H17

Ta. LAFayette 867Ž

J. Liulevlčius
Gra bortus
Ir
Bal<*m.h<nja«

Patarnauja Chlmgoje Ir apylinkėje.

Visi Telefonai:

Yards
1741-1742
■■
LAIDOJAU PIGIAU NEGU KITI
Ambulahce Patarnavimas Dieną ir N
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dy

J, F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų
4605-07 So. Hermitage Avenue

Didelė ir graži .
Koplyčia dykai
4002 Archer A ve.

I.J. ZOLP

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS
Koplyčia dykai
1410 SO. 49th GOURT
Cicero, Illinois
Phone Cicero 2109

A. MASALSKIS]

1646 West 46th Street

GRABORIUS
3307 Lituanica Avė.

Tel. ROOleeard 6M8—8411

Tel. Boulevard 4139

GRABORIUS ir LAIDOTUVIŲ
▼BDfiJAfl

JUOZAPAS EUDEIKIS
’
IR TĖVAS
Jeigu norite dailumo
ir nebrangumo laido
tuvėse... Pašaukite

REPublic 8340
5340 So. Kcdzic Avė.
(Neturime sąryšių su firma
tuo pačiu vardai
_

——

SIMON M. SKUDAS
ORABORTirs Ir BALBAMITOTOJAB
Pat* m avima, geras Ir nebrangus

718 West 18th Street
Tclefi

MOMroe 8»77

J. F. RAOŽIUS
Ino.
LIETUVIŲ GRARORn*
Palaidoja ui 126 00 Ir auK*<”tau .
Itoderntžka koply U dykai
įsu. m
in. < AAal

Chicago, Lt

Ketvirtadienis, rūgs. 27, 1934

p * * TT O X S

VIETINES ŽINIOS

SKAITYK!

Lai tas apvainikavimas lie- nuo gerų darbų; yrą gausus nas.

700 metrų aukštumoje.

tuviikos parapijos tymo pas aukotojai, priklauso prie idea lūžus sparnams, lėktuvas pra
katina ir kitus tos garbės ieš linių draugijų; viena pavyzdi dėjo kristi žemyn. Lųk. Steikūnas iššoko su parašiutu ir
KUR? KAS? KADA?
moka 50 centų, į mėnesį; nuo koti ir toliau lietuvių vardų ngų parapijonų ir rėmėjų.
nikų, visados kreipkitės prie
skleisti.
’
Ra
po
rt
erų
laimingai nusileido. I^ak. Juo
25 iki 35 irtetų — 55c į mė
savo žmonių. Darbas garantuo
dis nespėjo iššokti, todėl nu
— Vajus! Vajus!
nesį; nuo 35 iki 45 metų — Sveikiname tymo narius ir
tas.
Rūgs. 24 d. įvyko iškilmin Seserų namo pašventinimo — Kieno vajus?
kritęs su lėktuvu užsimušė.
parapijų, kuri jus rėmė. Lin
po 60 c į mėnesį.
gos laidotuvės a. a. Emilijos apeigos bus rūgs. 30 d., 3 vai.
Lėktuvas visiškai sudužo.
— Argi negirdėjote, mote — Gerai, suprantu. Ar yra kime tolesnio pasisekimo.
Urbienės (po tėvais Venckai- popiet.
Šia proga pranešame, kad
Rap. rys ir merginos? štai A. L. R. kokių ekstra mokesčių?
West Side. — Rugsėjo 30 d.,
tės). Velionė buvo užmušta au
K. Moterų Sųjungos organiza — Nėra jokių ekstra mokes ateinantį mėnesį parapija re Rūtos darže bus didelis, link
tomobilio nelaimėje rūgs. 20
čių. Vadinas Moterų Sųjunga ngt čempijonams pagerbtuves smas piknikas. Orui sušilus,
S. K. A. R. H skyrius laikė cijos naujų narių vajus 1
KRUTAMIEJI
d.
''
nepaprastų susirinkimų rugsė — Kų reiškia tas vajus? Pa yra viena, taip sakant, pigiau *
Ra p visų pikniRierių ūpas pakilų
PAVEIKSLAI
sių draugija moterims, mergi
jo 24 d. Daugiausiai svarsty aiškink /nan apie tai.
Dabar prasidėjo moterų vasa
IŠ LIETUVOS
Rūgs. 26 d. įvyko laidotuvės | ta apie “Indijonų vasaros”
— Gerai, klausyk! Moterų noms priklausyti ;
ra, tat visos westsaidietės mo
Kuriuos rodys A. PELDŽIUS
a. a. Antano Macijauskio (Mi- piknikų, kuris įvyks sekmadie Sųjunga yra katalikiška drau
—Kur galima įsirašyti?
terys' ir merginos rengiasi, gra
tebell). Velionis buvo jaunas nį, rugsėjo 30 d., Vytauto dar gija, kuri išsiplėlus po visa
— Moterų Sųjungos kuopos
žiai pasipuošusios, atsilankyti “Klaipėdos Atėmimų ii pran
apie 26 m. vaikinas. Mirė ne že. Komisija kviečia skaitlin Amerikų. Sų-gai priklauso ka randasi bevėl k kiekvienoj lie
” Tai labai įdomūs pa
Sv. Kryžiaus parap. pikni sekmadienį į Rūtos daržų. Vy cūzų.
veikslai.
tikėtai.
gai susirinkti Ciceros biznie talikės moterys it merginos. tuvių parapijoj.
kas visais žvilgsniais pavyko. rai, vaikinai atsilanknsiom.
Taipgi pamatysite Dariaus
Prieš kelias savaites žyduį rius, rėmėjus ir bulvariškius, — Kų jos tenai daro? Kų
— Ar dabar„galirna įsirašy Diena pasitaikė graži, žmonių j rengia didelį snrprizų.
ir Girėno išskridimų ii New
pedlioriui buvo padarytas hol- kaip buvo pirmajam piknike jos tenai gauna, pasakyk man? ti?
prisirinko daug. Mūsų veikėBus gera muzika ir visokių Yorko ir jų žuvimo vietų —
dapas. Blogi žmonės, patys ti (Marųuette parke).
— Karia narė įsirašo į Mo — Sure! Dabar yra vajaus ja E. Gedvilienė, kuri vadova-, žaidimų. Po kiekvieno šokio Soldinu.
krai nežinodami, įtarė velionį,
Pamatysite Pasaulinį Karų
Skyrius, komisija, seserys ir terų Sųjungų, ji turi teisę da metas ir narė gali įsirašyti už vo virtuvėj, visus produktus' bus renkami balsai. Baigas gį su visomis jo baisenybėmis.
būk jis padaręs holdapų. Tat,
sukolektavo iš biznierių ir pa- ( knikų, kas turės daugiausiai Pamatysite smarkiausias ata
rėmėjos dėkingos aukotojams: lyvauti visuose susirinkimuo pusę įstojamo ‘mokesčio.
buvo suimtas ir kankinamas
se,
pramogose
ir
taip
toliau.
—
Beje,
būčiau,pamiršus
pa
rapijonų. Be to, pardavė 50 balsų, gaus dovanas. Kvieslys kas, orlaivių kovas su viens
A. Y&lanČiui, H. Schwarzel, R.
kalėjime, kad prisipažintų prie
kitu, laivų skandinimų ir t. L
— Ar tik tiek?
klausti, kiek jos turi dabar tikietų.
Grabam, J. Silha, Cicero Saukaltės. Velionis bet gi iki pat
Be to, pamatysite lietuvių
— Ne, ne. Kada narė suser narių?
sage Co., L. Zamulevičiui, J.
aviacijos
dienų Harlem aero
mirties neprisipažino. Sakė,
APSKR.
Rugsėjo 30 d., Vytauto dar-!
Moterų Sųjųnga dabar turi
Bernotui, A. Maciejewskiui, H. ga, kitos narės jų lanko. Bū
drome
ir
labai
juokingų kome
kad jis esųs nekaltas. Dabar
že įvyks Šv. Kazimiero Akad.
Sandųsky, Western Service dama Apšvietos skyriuj, užsi narių virš trijų tūkstančių.
dijų.
žmonės Jcalba, kad dėl kanki
— Bet, ar gali man pasa Rėmėjų centro piknikas. Visi
Šie paveikslai bus rodomi
Co., F. Cbristensen, A. Globiui, mokėjus du doleriu į metus,
nimo kalėjime turėjo ir mirti.
ji
gauna
Sų-gos
organų
“
Mo

sekančiose
parapijos salėse —
| kviečiami atsilankyti. Mūsų 1
kyti, kiek jos Juri turto!
M. Vaivadai, W. Stankevičiui,
Cbicagos ir apylinkių L. R
Kur tiesa, niekas nežino. Ge
7:30
vai.
vakare:
— Moterų Šųjunga turto tu skyrius ruošiami turėti bingo K. S. A. kuopos šį vakarų re
J. Skiriui, J. Grigui, P. Put terų Dirvų”.
Šv. Mykolo parap. ketverge,
riausias patarimas: nežinai ti
—
Tai
ir
viskas?
ri netoli GO.OoO dol. (šešiasde žaidimų. Rėmėjos gamina gra nkasi į Šv. Jurgio parap. šu rugsėjo 27 d.
rimui, J. Bocunui ir korpora
krai, turėk liežuvį už dantų.
žių dovanų. Visos rėmėjos pra lę, Cbicagoj, kad pasitarti svų Šv. Juozapo parap. — So.
cijai. Gražiai parėmė mūsų b,- — Ne. Kuri narė priklauso šimts tūkstanŽių dolerių).
znieriai F. Miliauskas ir J. Sųjungai ir kas mėnuo moka
y- Oh, myl Tai jos turi daug šomos savo dovanas sunešt? rbiais organizacijos reikalais, Chicago — pėtnyčioje, rugsė
Šv. Antano parap. bazaras
50c, susirgus gauna 5 dol. į pinigų. Na, tai aš pasiklausiu pas E Gedvilienę, 4639 So.jDabar eina LRKSA naujų na- jo 28 d.
Remdžius.
visu smarkumu prasidėjo ru
savaitę pašalpos. Mirties atsi savo parapijos klebono, kada Hermitage Avė. Ji yra viena rių prirašinėjimo vajps. Kuę ‘ Šv. Jurgio par. BridgeporSvarstyta
ir
apie
parapijos
te sukatoje ir nedėlioję, rūgs.
gsėjo 23 d., 3 vai. popiet ir
tikime
Sųjunga
jos
pašai
pgakomisijos
narių.
Be
jos,
komi
įvyksta sųjungiečių susirinki
pų atstovai turės pranešti, kų 29 ir 30 dd.
tęsis per visų spalių mėnesį bazarų. Nutarta, kad kiekvie viui-ei išmoka pomirtinės 150
Įžanga suaugusiems 25c —
sijoj
darbuojasi
Ogintienė,
Oj
yra pa(jarę, kad auginti šių
mas, nes jis ‘visus susirinki
sekmadieniais, trečiadieniais na narė atneštų daiktų į savo dol. Negana to, gyvosios narės
vaikams
10c.
mus užsako mūsų bažnyčioje. gintaitė, Jurgaitė, Kalvaitė. mūsų fratemalinę organizacibūdų.
V. A. T.
ir šeštadieniais. Sekmadieniais
atiduoda jai paskutinį patar Good bye! Gerai, kad yiskų Laurinskaitė, Razbadauskaitė.
Narys
J9bus nuo 3 popiet, o trečiadie
navimų, į kapus palydi.
Man išaiškinai; aš tuojau bū- Šis piknikas bus vienas įvai
niais ir šeštadieniais po raŽa— Ar visos narės moka ly-jsiu narė tos kilnios organiza- riausių.
nčiaus.
Lietuvis Advokatas
gius mokesčius?
' 'cijos.
Jei norite gerų daiktų gau-į
— Ne. Nuo 16 iki 25 metų 1
Norinti būti sųjungiete
Spalių 14 d., 2 vai. popiet:
2201 W. Cermak Road
ti, lankykite bazarų. Visų bū
(West 22nd St.)
Ogintai savo name, 5648 So. I KAUNAS. — Rugpiūčio 26
dos užverstos brangiais, gra Rugsėjo 30 d., tai yra atei brangiems svečiams, kad nesi- reikia ir pagirti tymo vadus. Justine St., rėngia bunco par(Metropolitan State Bank Name)
d. Kaune nukrito lėktuvas. Juo
Valandos Kasdien nuo 9 Iki S
žiais ir naudingais daiktais. nantį sekmadienį ŠŠ. Petro ir vėluotumėt; vakarų pradėsime
Žaidimai, ant- kurių rėmėsi ty, Šv. Pranciškaus seserų nau mokėsi skraidyti civiliniai la Panedėlio, Seredoe Ir Pėtnyčloe
vakanub < lkl 9
Pauliaus parapija minės 20 laiku, kaip garbiname. Klebo čempijonatas^buvo lošiami se dai. E Ogintaitė su savo ma
CAltaJ ,1UB
kūnai;
Vacį. Juodis ir SteikūVyčių 14 kuopa gerai gy metų jubiliėjų nuo parapijos nas, parap. korintetiis ir ren kmadienį, rugsėjo 23 d., Nor inyte daro daug rankų darbo
Namai: 6459 S. Rockwell St.
vuoja. Vitai valdyba susideda jė bus iškilmingos pamaldos. gėjai jau yra pasirengę sve- mai parke, su Šv< Philomenos dovanų. Kurie atsilankys, ne
Telefonas REPublIc 8400
PAIIDAVIMVI — Dviejų aukščių
iš gabių, veiklių narių, būtent įsikūpmo. Ta proga bažnyčlo- £įug p«sitilcti ir vaišinti.
medinis namas — mūrlnla pamatau
parapijos tymu, praeitų metų bus apvilti.
— abu t kambarių. Karsto vandens
pirm. J. Dainelio, pirm. pagel. Bus svečių kunigų. Parapijopasimatysime sekmadienio čempijonatu. Bet šįmet Gimi
6tluraa.
Bargenaa.
Atsmaukite ė—
J. Kasulaičio, rašt. A. JaukŠo, nai, kaip paprastai didžiose vakare.
Pp. Doršai, 4607 S. Damen 3sao s. HAUBKi) st. suKys —
mo P. Šv. tymas juos sumušė
FOTOGRAFAS
DOODY — ANTOMSEN, Ine.
linan. rašt. M Daunio, kaein. šventėse, sudės žymesnę aukų
į Avė., niekuomet neatsisako
6—5.
Atsidarė nuosava, moderniėka etudio su HplA. Žičkaus. Tik nežinau, ko parapijos palaikymui.
Rugsėjo 23 d. mūsų bažny
lyvrood Šviesomis.
430 w£kt «8rd ST.
dėl jie nenori rašyti žinučių
Be to, vakare lygiai 6 vai. čioje, per sumų ir per 12 vai.
Englevrood BS40—M8S
į laikraščius apie ravo veiki (Standard time) parapijos nau Mišias labai gražiai giedojo
mą. Gal žiemei atėjus pradės jai pertaisytoj ir pagražintoj solo “Avė Maria” A. Stulga.
praneša
Crane Coal Co.
rašyti.
- .
svetainėje įvyksta parapijos Būtų gera, kad Stulga dažniau
Atmaina ofisų valandose.
GERKITE AMBROSIAN ALŲ
5332 So. Long Avė.
Ačiū vyčiams už pinigus, ku šaunus jubiliejinis bankietas mus atlankytų.
Dabar valandos šiokios:
Chicago, 111riuos pridavėt už tikietus ša trumpa, bet gražia, progra
TEL. REPUBLIC MM
Nes šio alaus skonis jus visus patenkins nuo pirmo po“Draugo” Labor Day pikni ma. Programoj dalyvauja Pieragavimo.
Reikalaukite visi ir visnr AMBROSIAN
Spalių 1 d., tuoj po Sutvir
BEKR.
*
ržinskienė, kalbės kun. A. Va tinimo Sakramento (Dirmavoko.
2403 WE8T 63rd STREET
Kampas
Westem Ir 63rd St.
lančius ir trnstisas Leonas nės) mūsų bažnyčioje prasidės
Šios kokybės Ambrosian alų išdirba.
Telefonas PROspect 1133
Seserų namas jau baigtas Kanstant
Katrie perkate anglis 18
vienos savaitės Misijos, kurias
Panedėlio, Utaminko, Seredos
dralrerlų, siųskite juos |
Po vakarienės ir programos ves misijonierius kuij. Bružiremontuoti. Dabar atrodo kaip
CRANE COAL CO. Oauslte
ir Ketverge vakarais nuo
geresnes anglis, už mažiau
naujas. Už gerų vląrbų garbė prie geros Pbil Palmer’s or kas, jėzuitas.
7 iki 9 vai.
Rap.
'plnfSų.
priklauso lietuviams mekani- kestro? svečiai galės linksmai
Urmu — vrholesale parduoda ir pristato į alines kom
kains, būtent K. Andre.įauskui, pasišokti ir linksmai laikų pra
panijos dalininkas ir atstovas
POFTERUOJAM Ir PENTUOJAR
J. Mikolainiui ir Staišūnui. leisti.
, '2 E. lOSrd PLACE
i
•___ el*
Atliekame visus namų dabtnfmo
Mes dar kartų primename*
Jei kam reikėtų tokių mekaKampas State ir 103rd PI.
darbus. Darbas pigus Ir užtlkrtnL. M-NORKUS

GICEROSŽINUTĖS

GERA PBOG A

TOWN OF LAKE ŽINUTĖS

ŠIANDIEN LRKSA
SUSIRINKIMAS

JOHN B. BORDEN

ŠIS - TAS Iš WEST
PUILMANO

SKAUDI NELAIMĖ KAUNE

P. CONRAD

BUKITE VISI LINKSMI!

ADVOKATAS
J. P. WAITCHES

MAROUETTEPK. QF|SEi

SOUTH SIDE BREVING CO.

ROSELANOO OFISE:

LAIMĖJO ČEMPIJONATA

Marųuette Park. —- Ant ga

SKAITYKITE

lo ir lietuviai laimėjo čeinpi

joną tų, kuris iki šiol būdavo
savastis kitų tautų parapijų.

ĮDOMIAUSIUS LIETUVIŠKUS KATALIKIŠKUS
LAIKRAROIUfi

tymas laimėjo čempijonatu to

je didžioje Katalikų Jaunimo

tų parapijų tymus Chicagos

.

.

gos organas, išeina dukart į savaitę, 366 W. Broad-j nbof,e- Praėjusiais metais mūway, So. Boston, Mass. Metams $4.00. Pusmečiui $2.,«U tymos turėjo būti patenkin“ LAIVAS”, savaitinis Tėvų Marijonų žurnalas. 2334 So. Oak- taH IaimAj,n,u divizijos titulu,
ley Avė., Chicago, Illinois. Metams $2.00.
bet šjmet ne vien tų titulų laiM STUDENTŲ ŽODIS”, A.

L. K. Studentų organizacijos žur-

“VYTIS”, Lietuvos Vyčių mėnesinis žurnalas, 4736 8. Wood
St., Chicago, III. Metams $1.80.

“AMERTKA” savaitraštis. Įleidžia Lietuvių Universalis Biu

ras, Ino. Kaina metams $1.50.
Brooklyn, N. Y.

423 Grand Street,

Kas popietę nuo 3 iki 6,
Seredomis iki 9 vak.
Snbatomis visų dienų iki 9 v.v.

JO8EPH ACGAITIB
S. SOth Avė.
OlMro,
Tel. lAfayctte 8718

INSURANCE

PERKAM

NOTARY-

LIETUVIŠ

PUBUO

KUS BONUS

REAL ESTATE ~ SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
LAIVAkOKCIŲ
AGENTŪRA

Prisirašykite į Mūsų Spulkų. Teisingumu Pamatuotas Biznis
2608 WEiST 47th STREET

Tel. LAFayette 1083

*** 1F V1*ų dlvlz,jų

nalųs, 366 W. Broadway, So. Bpston, Mass. Metams) PGona 9
Anksti šįmet
$2.00.

“MOTERŲ DIRVA”, A. L. R. K Moterų Sųjungos mėneainis žurnalas, 2334 So. Oakley Avė., Chicago, UI., Me
tams $2.00.
'
.

3225 So. Lituanica Avė.

1884 m. popleroe rolė — 5C.

Gimimo Panelės Šv. parap.

“DRAUGAS”, vienintėliz Amerikos lietuvių katalikų dien
junior
raštis, išeinųs 2334 S. Oakley Avė., Chicago, BĮ. Me organizacijoje (CYO)
softhall, nugalėdamas visų ki
tams $6.00.
“DARBININKAS”, Lietuvių Šv. Juozapo Darbininkų Sųjun-

Telefonas PULlman 5950

tymo nariai
pranašavo, kad laimės. Pradė
jus žardinius, tvirtu pasiryži
mu ir pasitikėjimu žaidė ir...
toji pranašystė išsipildė.
t
Visų pirmiausiai reikia pa
girti tymo narius, knrie taip j
kovojo, kad nei sykį nesidavė
kitiems juos pažeminti. Taipgi i

ALEX ALEŠAUSKAS and SON
Furnitūra and Piano
Movers

Seniausias Lietuvis
Moveris Chicagoje
71OO SO. TAI.MAN OT.
7134 SO. ROCKWEI,L RT.
Trt. RF.Fiibdr RO89 SO&1

- Mes parduodam anglis že
miausiom kainom. Pocahantas M. R. *7.00 tonas.

1

