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itiirtflBfitttt
PRIPAŽINS PASIŪLYMĄ
t

Taika šešis mėnesius būtų

JUO BOSIĄS PASKIRTAS
K. BIZAUSKAS

KAUNAS. — Lietuvoje kal
bama, kad nauju pasiuntiniu
dr įgaliotu ministeriu į Vašing
tonų būsiąs paskirtas dabar
tinis Lietuvos užsienių reikalų ministerijos direktorius Ka
AVASHINGTON, spal. 3. — zys Bizauskas. Anksčiau jis
Susirinko posėdin naujas dar buvo Lietuvos ministeriu Ry
bo boardas, kurį paskyrė pre goje, Londone ir kitur. Diplo
zidentas vykdyti paliaubas matinėje tarnyboje Bizauskas
pramonėje, kad apsisaugojus yra nuo pat Lietuvos įsikūri
mo. Jis rusų laikais buvo
darbininkų streikų.
gimnazijos mokytoju ir yra
Šis naujas boardas turi dar
parašęs keletu knygų, vado
ir komisijos vardų. Jis uži
vėlių.
•
ma pasitraukusio NRA admi
nistratoriaus Johnsono vietą.
Iš pradžių boardas susipažį
sta su pareigomis.

užtikrinta pramonėje
AVASHINGTON, spai. 3. The United Textile Workers
unija siūlo tekstilių pramoni
ninkams 6 mėnesių paliaubas,
kurias paskiau butų galima
ir prailginti, jei abi pusės bū
tų patenkintos. O tada pa
stovi taika gyvuotu pramonė
je.
Unijos pirmininkas Gorman
šį sumanymų pasiuntė laišku
prezidentui Rooseveltui. Gormanas sako, kad darbininkai
^pasitenkins tomis paliaubų są
lygomis, kokias nustatys kra
što tekstilių darbo santykių
boardas ir krašto darbo san
&
tykių boardas.

DIRBA NAUJAS NRA
BOARDAS

GUDRUS MINISTERIS,
NEPASIRODĖ

NENORĮ NAUJOS KON
STITUCIJOS

Gorman reiškia vilties, kati
pramonininkai priims šį jo
pasiūlymų ir tada nesusipra
timai baigsis pramonėje, ffer
Lapkričio m. 6 d. Ulinois
6 mėnesius paliaubų darbinin valstybės piliečiams bus pa
kai nieku būdu nenutrauks duota balsuoti konstitucinio
darbo, nepaisant to, kad ir ^suvažiavimo klausimas. Yra
pasireikštų koki nauji nesusi- Į sumanymas pagaminti naujų
pratimai.
valstybei konstitucijų, nes da
Savo keliu preoiideBtas Roo- bartinė, kaip sakoma, netin
seveltas turi pasitarimus su kama.
;*
įvairiais pramonininkais. KonChicago advokatų sujungus
feravo ir su senatorium AVag- susirinkime D. R. Clarke, Illi
nois Manufacturers’ ass’n ad
neriu.
vokatas, pareiškė, kad nauja
konstitucija valstybei nereika
linga, jei yra galima pigiu ke
liu pataisyti senųjų atitinka
mais priedais.
Nauja konstitucija neduotų
Didelis sprogimas įvyko va
kar pusiaudienį AVilson aini daugiau naudos, kaip kad se
Co. laboratorijoj, 4221-25 So. noji, o naujosios pagamini
We8tern avė. Sprogimas gir mas paimtų milijonus dolerių,
dėtas Brighton Parko ir Mc- kurie šiandien reikalingi kito
Kinley parko apylinkėse. Vi kiems reikalams.
Naujos konstitucijos paga
sas namų vidus įgriuvo į rusi.
minimas ir įvedimas yra il
lyaimė, kad tas įvyko pu
giausių metų procedūra.. Kol
siaudienį, kada darbininkai
Ši procedūra baigtųsi, žiūrėišėjo užkandžiauti ir viduje
,
,
T_ . kis, nauja konstitucija būtą
neliko tik keletas asmenų. Kai
....
.
. .

PARYŽIUS, spal? 3. — Tei
singumo rūmuose vakar atida
rytas rudeninis teismo termi
nas. Kaip paprastai, įvyko
iškilmės, dalyvaujant šimtams
advokatų.
Viena gausinga advokatų
grupė laukė pasirodant tei
singumo ministerio Henri Che
ron. Jam buvo rengiama kar
šta pirtis. Ministeris apie tai
patyrė ir neatvyko.
Advokatai norėjo ministerj
apmušti už tai, kad jau dau
giau kaip mėnesiai jis slepia
Staviskio skandalų ir neduo
da to visa nagrįnČti teismui.
Ministeris tuo būdu saugoja
aukštuosius vyriausybės na
rius, kurie įvelti į tų skan
dalą.
'

KAS KITA YRA NEPRI
KLAUSOMYBE

3. — Sov.
vyriausybė su dideliu pasigy
rimu skelbia, kad ji pripaži
no laisvę trims centro Azijos
respublikoms: Tadžikistanni,
Turkmenistan^ ir Užbekistanui.
Ikišiol šias
ikas vai
iriami koniisadė Maskvos
rai ir kiti
iniukai. Dabar
jie atšaukti.
Visa valdžia
palikta patiems gyventojams,
kurie turės betarpiškus susi
siekimus su Maskva, bet ne
per kitus valdininbus. Tai va
dinusi “laisvė, »»
•Vii.
MASKVA, spal.

KRAUJA METALUS
—-V
PARYŽIUS,

Prancūaijos

spal.

3.

vyriausybė

nu-

3o A
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METAI-VOL. XVIII

GYVENTOJŲ SĄJŪDIS
MEKSIKOJE
f>)

PASISAKĖ, KAD NUŽUDĖ
POLICIJOS LEITENANTĄ

Žmonės kovoja prieš mokyklų
socialistinimą

■Policija pagaliau suėmė tiis
negrus, du jų iš Milwaukee,
kurie išpažino, kad jie nužudė
policijos leitenantų Day, 71
m. amž., rūgs. 20 d. vakare.
Aktualus žudikas yra neg
ras R. Evans, 21 m. amž. Pas
nužudytąjį rado 25 dol. ir pa
sidalijo.

MKXJC0 CITY, spaL 3.—
Gyventojų demonstracijos ir
riaušės ima reikštis Meksikoj
prieš vyriausybę, kuri įveda
socialistiškų švietimų į valsty
bines pradžios ir vidurines
mokyklas. Šis švietimas yra
nukreiptas prieš Katalikų Baž
nyčių, kad jų visiškai išgrio
vus. Kadangi Meksikos gyvento
jų didelę daugumų sudaro ka
talikai, revoliucinės partijos
vyriausybė tuo keliu įžeidžia
katalikus ir šie ima kelti de
monstracijas ir reikalauja,
kad vyriausybė nevykdytų to
savo sumanymo.
Iš Monterrey miesto prane
ša, kad ten į gyventojų de
monstracijas įsikišo policija
ir pasireiškė riaušės. Daug
žmonių sužeista. Matyt, yra

MELSVŲ ŽVAIGŽDŽIŲ
. ŠVIESA
AVASHINGTON, spal. 3.
Smithsonian įstaiga paskelbė
gilių tyrimų davinius, kad vi
satoje yra milžiniškų melsvų
žvaigždžių (saulių), kurių mė
lyni spinduliai nužudytų žmo
nes, jei jie galėtų kokiu nors
būdu pasiekti mūsų žemę. Žū
tų visi žmonės ir visa gyvū-

bę, kuri nesiskaito su daugu
ma. Vyriausybė uždarė Nuevo Leon universitetų ir jį pa
keitė stačiai socialistiškų uni
versitetu.
Kai kuriose Meksikos daly
se tėvai atsisako siųsti savo
vaikus į* valdžios socialistiškų s
mokyklas.
Socialistiškų mokyklų idėja
išsiperėjo atkaklaus Katatil t
Bažnyčios priešo buvusio pre
zidento Calles galvoje. N- - r s
kelinti metai jis nėra preziden
tu, bet stovi vyriausybės vir
šūnėje taip, kaip Stalinas sov.
Rusijoje. Jis •yra vyriausiuo
ju revoliucinės partijos vadu
ir viskų diktuoja vyriausybei.
Calles tuo keliu nori dau
giausia palaužti katalikų vy
skupus ir kunigiją. O su ka
talikais gyventojais skaityti;
ir žuvusiųjų, bet -cenzūruoja jam nėra nė reikalo. Vis gi
jis turėtų žinoti, kad daugu
ma spauda tyli apie tai.
Gyventojai turi priežasties mai ne visados galima prie*
***
•k •
*3
demonstruoti prieš vyriausy sintis ir apgaudinėti.

Visų melsvų žvaigždžių švie
sa yra ultra-violetinė ir labai
Vyriausybės nuosprendžiu
trumpo bangavimo. Patirta,
iš krašto negalima išvežti va
kad šių žvaigždžių paviršis
rio, alumino, zinko, nikelio ir
turi 36,000 laipsnių Fahrenskardo liekanų. Viskas turi
heito karščio, arba tris kartus
pasilikti krašte ir sukrauta at
daugiau kaip mūsų saulė.
sargom
•,»
Kadangi šios žvaigdžės yra,
Prancūzija bijo, kad karo
stačiai neįmanomai, karštos,
KJAUNAS. — P. Preziden
KAUNAS. — Paskutiniais
metu jai nepritruktų metalo.
tad nė nėra skaisčios.
statistikos daviniais Vytauto tui 60 m. sukaktuvių proga
Gi girdėjus, kad ir Vokietija
D. universitete buvo įregia- prisiųsta labai daug sveikini
kraują metalą.
ravę 4,030 studentų, iš jų 3,719 (mų ir įteikta įvairiausių dotikrų studentų ir 311 laisvą vanų.
, ,
klausytojų. Paskirais fakulte
Kauno Miesto Taryba pa
tais buvo: teologijos-filosofi dovanojo p. Prezidentui 4000
CHURCHILL, Man., spal jos: studentų — 245, laisvų kv. m. sklypų žemės Mairo
3. — Katalikų misijų laivas klausyt. — 30; viso 275* evan nio g. kariuomenė — gražų
August Stinson, 30 m. amž.,
“Pijus XI’’ grįžo iš tolimiau- gelikų teologijos: studentų —• arklį, nes p. Prezidęntas mėgiš Clevelando atvyko Chicasiųjų žiemių, kur mėgino* su 21, laisvų klausyt. — 9, viso sta jodinėti. Ekonominės orgon tikslu čia paplėšikauti.
sisiekti su vienu katalikų mi 30; humanitarinių mokslų: ganizacijos įsteigė stipendijų
Ir pirmuoju savo pasirodymu
sionierium kun. H. N. Bazinu studentų — 349, laisvų klau- f01Mją jr pavadino Resp. P re
Įiadarė dvi stambias klaidas
ir paimti jį iš ledais apkau sytojų — 89, viso — 438; tei zidertto A. Smetonos vardu.
ir pateko kalėjiman.
PHILADELPHIA, Pa.,
stytų apylinkių.
sių: studentų — 1,269, laisvų Fondas pavestas valdyti pa
spal. 3. - Ties kardinolo Doug
Pirmoji klaida — jis api
Per trejus metus ši ekspe klausytojų — 139, viso 1,402; čiam p. Prezidentui. Fonde
herty rezidencija suimtas iš plėšė vienų parduotuvininką
dicija pakartota be pasekmių. matematikos-gamtos: studen jau yra 27,000 litų.
bepročių įstaigos pabėgęs G. arti Chicago avė. policijos
Ir šį kartų nepasiekta to mi tų — 274, laisvų klausytojų —
Havidich, 40 m. amž., grasi stoties, o antroji —* jis nebu
,
_ . .,
i reikalinga naujų pataisymų,
sionieriaus misija. Viskas, 20, viso 294; medicinos; stu PAVESTA KARO ŠTABO
nančių laiškų siuntėjas kardi vo susipažinęs su apylinke.
kurie jų lengvai sužeisti.'
, m • •
v-*
•
w
Tai visa butų sujungta su
kas padaryta, tai tik k i tom r dentų — 950, laisvų klausytoŽINYBAI
nolui.
-z* •.hc*
>r
Spėjama, kad sprogimas ar didelėmis išlaidomis.
Apiplėštas parduotuvinin- ten misijoms pristatyta mais ' K * z *• \
jų — 2, viso 952; technikos:
tik nebus pasireiškęs iš besiKonstitucija pagaliau turi
kas ėmė jį vytis. Plėšikas ap to ir drabužių.
AVASHINGTON, spaL 3. —
v
TEISĖJAS GRIAUJA
studentų — 611, laisvų klausy
sunkiančio gazo kurs nors iš būt stabilizuota, bet ne dažnai
suko blokų ir stačiai pakliu
Laivas grįžo su nusikama tojų — 28, viso 639. Taigi, Ikišiol krašto karo oro pajė
KODUS
vamzdžio.
b taisoma.
vo į,policijos stoties priešakį,
gos buvo atskiri kariuomenės
vusia įgula ir nežinia kas to
daugiausia yra teisininkų, me šaka. Dabar šioR pajėgos su
—A*U. .(.'iurka ,tud—ir nxwi,
NEAV YORK, spaL 3. — kur visados yra poKcmonn.
liau bus daroma.
NEAV ORLEANS, La., spal. kad piliečiai nepritars naujos NRA krašto ir New Yorko Tenai jis turėjo sustoti- Pas
dikų, technikų.
lietos su kariuomene ir viri-m s
— Šios valstybės vyriausias konstitucijos sumanymui.
autoritetai ilgų laikų draudė jį rasta pagrobti 50 dol.
paduota generalinio štabo ko n
Los Angeles, Cal., mirė Cy
teismas nusprendė, kad jauna
moterims imti namo iš dirb
de Vry, 75 m. amž., kurs il TRYS ŽUVO SU MILITA- trolėn.
mergaitė gali įkasti savo slau
KAUNAS. — Jau paruoštas tuvių darbų ir atlikti jį na
RASTA 5 LAVONAI
RINHJ LĖKTUVU
gus metus buvo Lducoln par
gę ir pastaroji negali gauti įstatymo projektas drausti mie.
KARALIUS ATIDĖJO
ko (Chicagoj) žvėryno virši
atlyginimo.
nuo nelaimių pramonės ir
Dabar valstybės vyriausio- LONDONAS, spal. 3. —
BISHOP, Cal., spal. 3. KELIONĘ
ninku.
įmonės darbininkus.
Bus jo teismo teisėjas E. J. Lauer, Angliškon peMajon vakar,
Už 8 mylių nuo Mammoth
jkaip anksčiau pranešta, įkrito
RYMAS, spal. 3. — Itali įsteigta speciali kasa, iš ku sugriovė tų draudimų.
kalvuotoj srity nukrito ir su VIENA, Austrija, spal. 3.
jos diktatorius Mnssolinis ki rios nelaimės metu bus mo
angliškas keleivinis lėktuvas,
dužo kariuomenės didelis lėk — Rumunijos karalius Karo
tados buvo karštas socialistas, kama darbininko šeimai. Mo Cooko apskrities kalėjime skridęs ne'iš Prancūzijos, bet
tuvas. Žuvo trys lakūnai: ka lis rengėsi tomis dienomis at
daug rašė. Šiandien jis drau kamas lėšas sudarytų valsty laikomas žudikas Seraple bijo, ii Anglijos, Iš žuvusiųjų sep
CHICA/3O IR APYLIN pitonas, leitenantas ir eilinis. lankyti Paryžių ir Londo
džia žmonėms skaityti tuos bės įnašai ir darbdavių mo kad kas nenunuodintų jo. šau tynių asmenų rasta penki su KES. — Numatomas lietus (Vienas kadetas išsigelbėjo su Dabar pranešta, kad kelio n
Įpavo raštus.
kias apsaugos.
kesčiai. •'.,
žaloti lavonai.
< ir kiek šilčiau.
parašntu.
atidėta iki gruodžio mėnesio.
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VTY AUTO D. UNIVERSITE
TE YRA 4,030 STUDENTŲ

NESISEKA IŠGELBĖTI

PLĖŠIKAS PAKLIUVO STA
ČIAIPOUCUON

MISIONIERIAUS

i

ORAS

DOVANOS LIETUVOS
PREZIDENTUI

Ketvirtadienis, spalių 4, 1931
* » **« A s
=
S’* ■
Sytojų. Vidūną, persekiojo Mažosios Lietuvos
3. Lukoieviėius
“DRAUGAS”
(Tilžės krašto) lietuvių veikimą ir veikėjus,
ISetna kasdien, nskyru* sekmadieniu*
išardė lietuvių mokyklas ir kitas religines ir
PRBNUMEUATOS KAINA: J. Amerikos Valstybes*:
Maltuos — tVOS. Pusei matų — t> &U; Trims mėnesiams
kultūrines įstaigas, varu vertė lietuviams pri
•— 14 00; Vlausui uėaaeiul — 7 6c. Kitose valstybės#
imti, kas vokiška, atėmė kas lietuviška.
TBSuinarata: Metams — >7.00; Pusei metų — >4.00.
;oyl> —
Mkslblmų kainos prisiunčiamos parelkalavua
Kiek šunybių vokietininkai yra pridarę (Referatas, skaitytas L*DS. publica jiopuli romani”, kas
lietuviškai reiškia: “Romėnų
_____ darbiam* Ir korespondentams raitų n«yr*lln*ų
Klaipėdos krašte, apie tai daug kurtų spau 19-tame Seime, rugsėjo 24
neprašoma tai padaryti Ir uoprmlunčlama tam tik*.
tautos vieši dienos įvykiai”.
d., 1934 m., Montello,
lankių.
doje buvo rašyta. Tik neseniai padavėme ži
trfus priima — nuo 11:00 Iki 11:00 vaL
Taip pat senovės raštuose
Maus.)
nių apie žiaurų ir šlykštų hitlerininkų pasi
imai sekančiai dienai priimami iki
mes randame, kad po Kristaus
elgimą Klaipėdos krašte, kur jie išdraskė lie Šiandienų pasaulio žmonija
5 vai. popiet
gimimo, 618-tų ir 905-tų me
tuvių kapus, išvartė kryžius ir kitokių šel turi didelę spaudą, kuri žmo
tų laikotarpyje, Kinijoj, Peki
mysčių pridarė.
nijos gyvenime labai svarbų
“DRAUGAS”
ne, jau ėjo leidinys vaidu
Lietuvos laikraščiai praneša, kad prieš vaidmenį vaidina, ir užima vi
“King-pao” kiekvienų dienų,
LITUUANIAN DAILY FBIEND „
porą savaičių rašytojas Vidūnas norėjęs va sur pirmą vietų.
išskiriant šventes, kuriame ti
Publlshed Ually, Eicept Sunday.
Senovėje,
kada
dar
nebuvo
žiuoti
į
Kaunu,
kur
buvo
Valstybės
Preziden

■UBSCRIPTIuNk: One Sear — *(.00; Slx Mantu*
lpdavo imperatoriaus įsaky
— >1.69; Three Months — >1.00: One Montb — 16c.
išrasta
spauda,
pasaulio
žino
to
sukaktuvių
paminėjimas,
bet
vokiečiai
jam
— Ons lear — >7.00: 8lx Months — *4.00;
mai, tarybos nutarimai, spre
Copir -w ,03a.
nija negalėjo taip plačiai raš
uždraudė
išvažiuoti
iš
Tilžės,
kur
jis
nuola

ta 'DRAUdAS" brlnfs best resulta.
ndimai ir visos kitos žinios.
▲dvartlslng ratss on appllcatton.
tos gyvena. Tai yra aiški keršto ir neapy tu kaip šiandieną naudotis.
Toliau, beskaitydami Euro
“DRAUGAS” 2334 S. Oakiey Avė., Cldoago
Tada raštas buvo tik labai ma
kantos išdava.
pos istorijų randame, kad vi
Lietuvos politikai seniau manė vokie žam žmonių skaičiui tepraeina duramžių pabaigoje jx> Euro
čiuose turi savo bičiulius, bet dabar tur būt mas.
DIENOS KLAUSIMAI
pą keliaudavo dainininkui, ku
Pažvelgę į senovės laikų
įsitikino, kad jie yra vieni didžiausių mūsų
rie apdainuodavo žmonėms vi
istorijų, randame, kad jau ži
tautos
priešų.
Ar
nereiktų
taip
pat
sustoti
sokius įvykius, papasakodavo
ANGLIJOS KATALIKAI
aukštinti vokiečių “aukštąją kultūrų”
ir loje senovėje žmonės naudojo- įvairias naujienas ir tuo įten
raštu, kuris visai nebuvo
kindavo tų laikų žmones.
Nors Anglija yra protestantų kraštas, ta padaryti galų jų stiprinimosi Lietuvoje. Vo- S1
panašus į dabartinį mūsų ra
kiečių
įtakos
įsigalėjimas
Lietuvoje
yra
taip
Tokių dainininkų nemažai
čiau ten gyvenantieji katalikai yra nepapra
štų. Tų raštų šiandienų moks
pat
pavojingas,
kaip
lenkų
ar
bolševikų.
turėjo ir mūsų lietuvių tau
stai veiklūs ir pažangūs. Nežiūrint visų kliū
las vadina jerogliatu.
ta, kuriuos vadindavo valdy
čių, jie smarkiai žygiuoja pirmyn. Kadaise
Jį vartojo senovės Eigipto
SUSIDOMĖJIMAS
KLAIPĖDA
tomis.
- katalikai visai neturėjo veikimo laisvės An
valstybės gyventojai kelis tū
glijoj. Bet dėl jos sunkiai kovojo ir laimėjo.
Kuomet 1450 metais Jonas
kstančius metų dar prieš Kri
Europos
jKilitikai
kas
kart
labiau
domisi
Atgavę laisvę, dirbo su didžiausiu pasiryži
Gutenbergas išrado spaudų,
staus gimimų.
mu, išplėtė savo veikimų, pristatė daug puoš Klaipėdos kraštu. Neseniai lankiusis Lietu
Europos dainininkai savo dai
voje prancūzų jiolitikas Pfeifferis savo spau Jie rašinėdavo tuo jeroglia-j nas pradėjo spausdinti ant
nių šventovių.
doje parašė straipsnį apie Klaipėdą. Atpasa tu arba ženklais ant įvairių tam tikrų lapelių ir skleisti
Mūsų bendradarbis kun. Pranciškus Vaitukaitis, šv.
Tais laikais (1844 metais), kada kardi kojęs Klaipėdos krašto istorijų ir visas lietu paminklų, ant akmeninių sie
juos tarp žmonių.
Juozapo parap. klebonas, šiandien švenčia savo vardadie
nolas Wiseman konsekravo Nottinghame ka vių vokiečių dėl jo buvusias bylas, Pfeifferis nų, ant piramydžių ir ant panį ir dėl to ta proga jį sveikiname, palinkėdami jam il
Panašiais lapeliais daug pa
tedrą, katalikų Anglijoj tebuvo tik į 600,(XX). kviečia taikos trokštančių pasaulio visuome piro.
giausių metų.
— .• . . —
sinaudojo ir M. Liuteris savo
Šiandien jų jau yra virš trijų milijonų. Prieš nę, kad tas kraštas netaptų karo priežastimi.
Taip pat jie užrašinėdavo
Drąsiai jie žadino lietuvių
90 metų katalikai ten teturėjo 7<M) kunigu. Jis pareiškia, kad visokiom intrygom besirū ant tam tikrų lentelių visokius idėjoms Vokietijoj išplatinti ir kupini tėvynės meilės žadiatitraukti daug žmonių nuo namų jausmų.
tautų iš miego ir gynė lietuvių
Jie darbavosi mažose koplyčiose. Viso šven pinąs, Vokietijos apmokamas, hitleriškasis istorinius įvykius, keliones,
Katalikų Bažnyčios.
reikalus.
tovių tais laikais buvo vos 500. Dabar kas Klaipėdos gaivalas reikia ir toliau stropiai karalių viešpatavimų, karus ir
Tuo laiku, kada jau Prūsų
1904 įnętais gegužės mėn. 7z
Apie vidurį šešiolikto šinit 'Lietuvoje buvo leidžiama kele
kita. Anglijoj jau darbuojasi 4,825 kunigai, tramdyti ir naikinti.
visus kitokius dalykus.
2,196 šventovėse. Per du paskutiniuosius de
mečio jau pasirodė ir pirmieji t įas iįetUviškų laikraščių, Did- dienų panaikinus Didžioje Lie
Daug tūkstančių metų pra
Lietuvos
spaudos
žiniomis,
“
Matin
”
palaikrašciai, kurie toli gražu j įjoję Lietuvoje nuo 1883 me- tuvoje spaudos" draudimų, lie
šimtmečius priimta į Katalikų Bažnyčių dau- . „
ėjo,
bet
tos
lentelės
iki
šių
diegi«u lyu: dvidešimts t'ūkstaašių suaugusių I *<į“
•'«“ Mau<,Ure stralpfD1 a|,le Klal.
nebuvo panašūs į dabartinius
irgi jau pasirodė niūsų'tau- tuvių laikraščių leidimas bu
tarpe daug profesionalų, .noksta j
?an " “f. V,“,”os tra”e^a tur' P®81'- nų užsiliko ir yra laikomos mūsų laikraščius: jų antraštės
vo perkeltas į Vilnių, kur jau
tos laikraščiai.
Pirmiausia
nupasa- laikraščių pinntakūnais.
labai ilgos, turinys sausas, ne “Aušra”, paskui “Šviesa”, be baimės ir be persekiojimo
------- ftunjų protestantų dvasininkų. Tuo , .
,
y.
Vėliau, v apie 49-tuš metus
J>oja paskutinių metų veikimų hitlerininkų,
įąi spaus
įvairus, parašytas'be žirrnalis “Varpas”, “Ūkininkas”, ‘Že
atžvllgiu reto
kafeWi-gaprieš
Kristaiifc
giminių,
Romo

visom jėgom siekusių padarvtPKitedpėrlas kra
dinti £8vo laikraščius ir juos
tinio sugebėjimo.
li susilyginti su Angluos katalikais. Jie su
maičių
ir
Lietuvių
Apžvalga
’
je,
G.
J.
Cezario
laikais,
visi
šte perversmų ir jį prijungti prie Vokietijos.
platinti.
r .
siorganizavę, darbštūs, turi stiprią katalikiš
Devyniolikto šimtmečio pra “Tėvynės Sargas”, ‘Kryžius
To
pragaištingo veikimo branduoliu autorius tautos nutarimai buvo jau už
Laikui bėgant ir keičiantis
kų spaudą. Būdami šviesūs, darbštūs ir su
laiko šiuos tirs sambūrius: Sasso “Christlich- rašinėjami aAt tam tikrų gip džioje pasirodė jau ir mūsų ir kiti, kurie buvo spausdina žmonių gyvenimo sąlygoms,
siorganizavę, jie ir kitų tikėjimų žmones prie
mi Prūsų Lietuvoje ir kn^g
Sozialisthsche Arbeitgemein scliaft”, Neuman- su aptraukti/ lentelių ir siun lietuvių laikraštukai, leidžia
daugelis mūsų brolių lietuvių
katalikybės patraukia. Pas juos, Katalikiš
čiami į prų^įncijas valdinin mi Prūsų Lietuvoje, Karaliau nėšių gabenami slapta per ru buvo priversti nelemto gyve
no
“
Sozialistische
Volksgemeinschaft
”
ir
ko

koji Akcija tai nėra tuščias žodis, bet akcija
operatyvą “ Vieliverwertungsgenossensehaft’?, kams, kad jie perskaitę nusi čiuje ir kituose miestuose, ku bezių ir platinami Didžioje Lit nimo likimo apleisti mylinių
pilna to žodžio prasme.
rių vyriausias tikslas
buvo tuvoje.
kurie, prisidengę kilniais religiniais ar ekono rašytų ir siųstų jas toliau.
savo tėvų šalį — gimtųjų Lie
,»• platinti
protestantų
tikėjimų
Šitų visų laikraščių tikslas tuvos žemę ir keliauti į pla
miniais obalsiais, varė antilietuviškų darbų
Nuo 44-tų metų prieš Kris
“KULTŪRINGIEJI” VOKIEČIAI
Prūsų
lietuvių
tarpe,
žadinti
buvo sužadinti atsidavimų sa tųjį pasaulį, per didelius van
ir rengė sukilimo dirvų. Autorius taip pat pa taus gimimą Romos senatas
lietuvių
tautinį
susipratimų
ir
žymi, kad hitlerininkai savo piktam darbui jau išleisdavo parašytus pro
vo tėvynei, prikelti lietuvius denynus, į svetimus kraštus
Vokiečiai giriasi pasauliui savo aukšta
ginti
lietuvių
reikalus.
varyti gaudavo iš Vokietijos apsčiai pašalpų tokolus, prie kurių pridėdavo
iš dvasinio ir tautinio miego į tolimas šalis sau laimės ir
kultūra. Bet pastarųjų metų jų darbai visai
pinigais ir kitokiais pavidalais. Straipsnis įvairias žinias iš visuomenės
ir
paskatinti visus į darbų dėl naujo gyvenimo ieškoti.
Apie devyniolikto šimtmečio
kų kitą parodė. Jie pasirodė esu žmonės žiau
baigiamas pareiškimu, kad Lietuva griežtai gyvenimo, iš karų ir kitokius pabaigų, tie laikraščiai kėlė savo tėvynės, dėl tautos, dėl
Daugelis lietuvių prieš ko
rūs, be širdiės, pasiryžę kitiems kenkti ir
laikysis teisės ir teisingumo, bet netoleruos įvykius. Tuos leidinius romė Mažosios ir Didžiosios Lietn- tikybos ir bažnyčios lalm — kias 60 ar 70 dešimtis metų
keršyti. Žinoma, to negalima sakyti apie vi
toliau jokio užsienių įsikišimo į jos reikalus. nai vadindavo: “Actą diurna vos vienybės idėjas ir buvo į gerovės.
atvyko čia į Jungtines Ame
sus vokiečius. Jų tarpe yra tikrai kultūrin
rikos Valstybes, laimės ieško
gų, ramybę ir taįkų mylinčių žmonių. Tačiau
Prasidėjo Sainuel Insulto garsioji byla. sullo bylas bus įvelta nemažai žymių politi jos kariuomenės šulai atvirai jau kalba apie ti.
tokių yra žymi mažuma.
Insultas ir jo bendradarbiai pirmiausia pat kierių ir kitų “garsių” vyrų, kurie jam pa naujų karų, kuris, jų nuomone, esąs neišven
(Daugiau bus)
Paskatiniais keleriais metais vokiečių raukti į federalinį teismų dėl naudojimo paš dėjo visokias suktybes varyti.
giamas. Taikos šalininkai iš visų jėgų turi
•
*
*
“kultūringumo” gerokai gavo paragauti jų to savo suktybėms varyti. Aiai bylai pasibai
Kristus neklaus, kų blogų 1
stengtis prašalinti karo pavojus. Tautų Są
kaimynai lietuviai. Vokiečiai daužė lietuvius gus, Insullas bus traukiamas atsakomybėn už
Tautų Sąjungoje eina pasitarimai apie junga savo gražiose pastangose turėtų susi žinai apie kitus; klaus kų ge
studentus Berlyne, sumušė garsųjį mūsų ra- kitus nusižengimus. Nujaučiama, kad į In- palaikymų taikos pasaulyje, kuomet Japoni laukti stipriausios paramos.
rų pats turi.
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Spaudos Reikšmė

S

.Otc.

F. Bandys

“Brangūs studentai. Visi jūa laukėt
Jurgi, nes tu esi veiklumo iniciatorius.
— E, kų čia kalbi, Petrai! Tu dau šios valandos, nes jūsų širdys trokšta sie
giau dirbi negu aš.
kti aukštesnio mokslo. Tatgi, atėjo jas
. Gegužės mėnuo. Kolegijos studentai laikas ir džiaugsmas jums. Visi tie moks
rengiasi prie mokslo baigos. Jurgis tik lo metai, turbūt, jums atrodė labai ilgi.
(Tęsinys)
skuba ir skuba. Tai paveikslai turi būti Metas po meto, per tų patį laikų jūs staPo šešių reikia keltis. Tėvas prefek nuimti, tai šis tai tas. Skuba, bėga, šau tėt pagrindų šiai naujai gimusiai kolegi
jai. Jūs esate pijonieriai, vadai, nes jūs
tas ateina, paskambina ir sako: “Benedi- kia!
Birželio šešta dienu. Trečiasis kole pirmi baigėte šios kolegijos kursų. Džiau
camus Domino”. Studentai turi atsakyt?:
“Deo Gratius”. Klemensas tebemiega. gijos‘metas iškėlė puotų baigusiems ko giamės veiklumu, didžiuojamės jūsų darb
Prefektas garsiau šaukia. Klemensas pa legijų studentams. Visas fakultetas daly štumu ir susidomėjimu savo brangiu Al
ma Mater. Kada jūs husite pasiekę savo
kėlis galvų ir šaukia: “ Reųuieseamus in*l vavo. Visi linksminosi ir džiaugėsi,
pace”. Tą dienų Klemensas kelis kartus
Atėjo mokslo baigimo diena. Kaip idealą, jūsų mintys skris į šv. Jono ko
apėjo stacijas.
visi gražiai pasipuošę! Devintų valandų legijų, kurioje daug linksmų valandėlių
pakeliui s i•
»
•
ryto vyskupas laiko iškilmingas šv. Mi- praleidote ir daug sunkumų
ą,.
Dienn po dienos slinko Gamtoj vis- šias. Po to, seka diplomų išdalinimas, tikote. Atsiminkite, kad tai asmenybė,
kas pradėjo žaliuoti. Pavasaris. Karts nuo ! “Jurgis Šimkus", — iššaukia vyskupas, dvasinis supratimas mus jtadaro. Nė pini
karto matyli Jurgį it Uitus studentus tai- Į Jurgis atsistoja pasiimti diplomų. Vvs- gai, nė turtai arba draugai mūsų stovių
sant sviedinio laukų, taiso aikštę, maudy- Į kūpąs duodamas diplomų sako: “Dieve nepagerins. Charakteris yra tas dalykas,
mosi vietų. Apžiūri visų kdegijoa Lam padėk, užsipelnei”. Jurgis jaučiasi laimi- koris mus padaru>,žymiais, vertais ir gar
bingais žmončinii'
ngaa.
pasą.
Po pamaldų K-isi susirinko į kolegi
Po diplomų išdalinimo, vienas iš gar
— Ar dahur negražu. Petrai f — džiuu
sinusių vyskupijos kalbėtojų sako kalbų jos salę, kurioje Havo šaunu* programas.
giaai Jt rgis.
Studentai iš eilės buvo pagirti ir visiems
— Ir dar kaip. Tau už tai garbė, studentams:
A.

Alma Matėt -

o.. « «»..<«•

duota proga kalbėti. Atėjo ir Jurgio eilė.
— Noriu tik tiek pareikšti. Jeigu vi
si taip maloniai, linksniai praleido moks
lo metų kaip aš, tai esu tikras, kad vien
pagarbos ir meilės gali išreikšti ^avo bra
ngiąja! Alma Mater.
Studentai atsistojo ir jų skanius Įtai
sai suskambėjo vieninga daina.
“Ecce
quam bonum et (juani jucundum, nos liabitare fratres in uuuh«U»«

Laikui begant-viskas keičias
(Atsiminimų bruožai)

Gaisras

Visur vieni mediniai, o tik keli, kur
ne kur, aukštesnėj vietoj ir turtingesnių
žmonių, bet daugiausiai žydų, pastatyti
mūriniai namai. Kur pasisuki, pažiūri tai
matai tik mažų sukrypusių grįČiutę, Fi<‘
IšvažiiKMlamas , urgis pro šv. Jono vieną, liet daug tokių, daug. f tokius nn
kolegijos vartus dar kartų pažvelgė į tų mus pažiūrėjus rodos, kad tai ne mies
brangių, mylimų vie ų, atsiduso ir skais tas, liet kaimas.
Lauke, kieme dideli šimtamečiai ųčios ašarėlės nuplovė jo veido skruostus,
o širdį skausmas si sjiaudė, nes jau ap žuolai, beržai ir kiti, kitokie medžiai, ku
leidžia savo Alma Mater, kuri laivo jam rie savo aukštomis viršūnėmis net debe
sies siekia. Arčiau prie namų puikios: Obe
taip ištikima.
lės, kriaušės, slyvos ir mažesni krūmeliai
— Dėkui tau mano Ištaigioji Alma
puošiantis sodelį ir priduodantis praeiviui
Mater, nes tu manei padarei vyru, doru,
didesnio malonumo. Palangėse dailiai ap
ištikimu, darbščiu. Tau garbė, tau vaini
tvertam, mažam daržely auga: rūtos, mė
kas, ištikima tu mali o draugė!
tos, lelijos, pinavijos ir Dievo medelis.
- -Hh •1
(Paliiiga)

(Daugiau dus)

ketvirtadienis, spalių
dytojo klausinėti, delko jam
dantis skaldė! Gydytojas at
Spausdama prie savęs Jo sakė, kad jis jam dantų nenų, švelniu balseliu sakoj
skaldęs, tik suakmenėjusį ne
Rašo DR. G. I. BLOŽIS, dentistas, Chicago, III.
Daug kalbų, spėliojimų, pa- rių šių trijų valstybių intere Praėjusį ketvirtadienį D.
širdele, švarumų išvalęs.
Negalių kambariai buvo Sil- • matau, kad tu manęs nebepai-, <— Gerai, gerai,
- Gerai, daktare, kad
Į «‘arimų eakėluei Pabaltijo vai sai pasidarytų skirtingi ir at Pratapas, plačiai žinomas ati, lyg vasaros dienos saulės į sai. Aš prie tavęs glaudžiuos, kaip ten nebūtų, arba kieno
skautų juose priešingumo, tai gronomas, aplankė Labdarių
įkaitinti. Mažas Jonukas po(o tu jauti lyg kad katė apie teisybė būtų, bet pasiimk vei buvo euakmeoSjęs nekvaru-1 at>'bių; Uetuvoe, Latvijos ir
Estijos glaudesnio bendradar- pagal šių sutartį tuos klausi ūkį. Kartu su juo buvo Labd.
maudyklės jau miegojo,1 o L tave sukinėtųsi. Ar netiesa drodį ir pažiūrėk į savo dan mas, bet kodėl ne ant visų
tis. Pamatysi, kad tavo dantys dantų^ o tik ypatingai anijbiavimo sutartis pagaliau rug- mus susitarusios šalys turės Sųjungos centro pirm. P. Nau
Onytė su puodais po virtuvę Jonai!
išspręsti geruoju vadovauda sėda ir J. Dinišu. P-nas Pra
12 di,!n,! įuv0
tarškino. “Senas” tėvas Jo-' Jonas išpūtęs keletu ka yra juodesni, negu tas pypkės priešakinių ik vidaus ir viraumos teisingumo ir teisėtumo tapas į ūkį vyko minėtų lab
tinių iš lauko ir krūmenių. Jų pasirašė Ženevoje Tautų
nas j minkštų kėdę įsėdęs ir muolių dūmų Onytei atsako: eibukas.
dvasia ir kaip galima trum darių prašomas. Veikėjai ūkį
Švelniu balsu Onytė tęsė to Kodėl ant visų lygiai negali Sųjungos rūmuose Lietuvos
laikraščiu užsidengęs taip, kai — Kad taip, tai tu esi kate,
užsienių reikalų ministeris Lo pesniu laiku. Kad būtų vie tyrinėjo ištisų dienų nuo kraš
•būti!
tik jo kojos su suplyšusiais yo aš katinas. Ir vėl skaito sau liau:
zoraitis, 1,41 tvijos užsienių rei ningumas, vyriausybės savo to iki krašto. Agronomas Pra
— Aš nepaisau savęs, šir
šlyperiais apačioj ir virš laik-1 laikraštį.
— Dalykai štai kame — kalų vice-ministeris Munters diplomatiniams ir konsuliari- tapas pažadėjo pagaminti pla
raščio vos pradėjęs plykti vir-> Onytė, sėdėdama ant Jono duk, bet tu tų vaikų vis pradėjo daktaras. — Gerai ži ir Estų Užsienių reikalų mini- niams atstovams užsieniuose
tų raportų apie Labdarių ūkį
šugalvis matės. Dūmų taippat, kelių, viena ranka Jonų apsi- myluoji, bučiuoji.... Aš ne nai, kad mes burnoj turime steris Seljaina.
taip pat savo delegatams tarp Ir pažadėjo teikti patarimų ū-,
nestigo iš parudavusios pyp-J kabinus, kita glostydama jo žinau.-;.... gal net......... ”
seilių; mes jas ryjame, aprau Sutarties pradžioje sakoma, tautinėse konferencijose duos kio sutvarkyme ir jo vedime.
kės. Vaišių kambarys apie Jo- (praplykusį pakaušį sako:
Jonas, nedavęs Onytei nei name ;ir vis jų yra, ypatingai kad visų trijų valstybių vy tam tikrų nurodymų.
Reikia priminti, kad P. Pra
na atrodė lyg rudens miglota ' — Ištikrųjų, Jonai, kai ka- baigti kalbos (tur būt, supra kai pamatom skanų valgį, ar riausybės pasižada tartis ben
Ši trijų Pabaltijų valstybių
diena.
,
. tinas pasišiaušęs: barzda ne- to kų jinai norėjo pasakyti), ba užuodžiam gerų
skonį. dros svarbos užsienių politikos santarvės sutartis galios 10 tapas agronomijos, mokslus
Baigus puodus valyti ir O- skusta, o tavo dantys parūda- nustūmė jų nuo savo kelių ir Tuomet dar labiau seilės bė klausimais ir teikti abipusę metų. Prie jos galės prisidėti baigė Wisconsino universitete,
• <
nytė atslinko prie Jono į tų vę, kaip tik pypkės čibukas. nuėjo gulti, bet ilgai negalėjo ga. Na ir štai (ranka rodyda politinę ir diplomatinę pagal ' ir kitos valstybės, bet tik paskui buvo J. V. agrikultū
tirštų miglų. Pastovėjus saleAš nežinau, širduk, kodėl tu 'užmigti.
mas apie žandų ir pasmakrį) bų savo tarptautiniuose san- šioms trims sutikus. Norėda ros departmento tarnyboj. Iš
ir matydama, kad jis daugiau^taip apsileidęs!
Antrų dienų Jonas nuspren čia yra organai, kuriuos vadi- tykiuose. Tuo tikslu visos trys ma kuri nors valstybė nuo su Amerikos valdžios tarnybos
laikraščiu susidomėjęs, negUj Žodis “apsileidęs” Jonui dė Onytę patenkinti. Nuėjęs name liaukomis. Porų tų sei- valstybės turės bengti perijo tarties atsisakyti, turės apie rezignavęs vyko į Lietuvų, kur
. sava šeimyna, pastūmė iškės- į nepatiko ir, padėjęs laikraštį “pas dantų gydytojų sako1:
linių liaukų randasi veide pa-1 dines visų trijų valstybių už- tai pareikšti prieš metus lai tarnavo žemės ūkio ministeri,
ko,
ligi
„neinant
10
metų.
Jei-j
W
Dabai
'
P
Prata
P
aa
tų laikraštį ir atsisėdo jam^į šalį, pradėjo su Onytė argu— Daryk su mano dantims liai ausis, po vienų kiekvienoj ’ sienių reikalų ministerių konant kelių. Jonas skaito lai- mentuoti, kad jis, girdi, ne- kas reikia.
pusėj. Tos liaukos atsidaro ferencijas, kuriuose bus apta- gu nei viena valstybė to ne- 'alin0 stoti P™ besteni ir 70
kraštį, lyg nieko nejausda senai — vos keturi mėnesiai —
Gydytojas pastebėjo, kad 30 tarp pirmo ir antro viršuti- riami aktualūs ir veikimo bū- padarys, tai sutartis savaime tos g-vės ant pietų vakarinio
4‘Ttap
mas. Tuomet Onytė paklausė: savo.danties valęs.
dantis pirmiausiai turi būti nių krūminių dantų ir seilės dai. Tokios konferencijos turi bus pratęsiama tolimesniam kampo.
— Ar tau jau mes nebe
— Keturi mėnesiai! Kelis išvalyti, o vėliau išegzaminuo- teka iš jų tiesiog ant tų dvie- būti mažiausiai du kartu per laikui.
svarbūs!
syk po keturis kai buvai pas jami.
jų dantų. Kitos liaukos, ku- metus
Šių sutartį Ženevoje pasira Nauja Galia Nustipusiems
Negalia lyg iš miego pašo- gydytojų dantų valyti! Pa Kuomet gydytojas valė dan rios randasi po burnos minOrganams
Tolesnėje sutarties dalyje šius, tuojau buvo apie jų pa
kęs užklausė:
| lauk, kai Burokaitė vedės, tuo tis, Jonas išrodė kaip koks kosa, ties liežuvio galu, kiek pastebima, kad susitariančios informuoti tarptautinės spau NUGA-TONE stimuliuoja nusilpusius
organus. Tai pulkus pilvui tonikas
— Jonukas miega!
met dar Ruputė buvo nevedus. kankinys. Jam darės tai šilta, viena turi savo kanalėlį, ku šalys pripažįsta specialių klau dos atstovai. Užsienių susid) gerinąs apetitą Ir padedąs malimui.
Skatina plaukimą syvų pilve Ir žar
— Taip atsakė Onytė, — bet Dabar Raupių vaikas jau trijų tai šalta, kai suakmenėjęs ne ris vingiuodamas tarp raume sinnj buvimų, vadinasi, tokių mėjimas Baltijos santarve y- nose. Vidurių judėjimas pasllluosuoNUGA-TONE veikmė j SirdJ iš
mama nemiega. Ar tas nieko mėnesių. Tai-gi, aš manau, švarumas buvo laužiamas nuo nų ir kitų audinių atsidaro klausimų, kurie suįdomina tik ra labai didelis. Dauguma į Ja.
kaukia didesnę
energiją Jos įvai
rioms funkcijoms. Sveikstant po sun
nereiškia!
| jau netoli du metai, kaip tu dantų. Jonas tikrai manė, kad bumon prie liežiuvo pasukus vienų kraštų, bet visų trijų tai žiūri, kaip į didelį darbų, klos ligos, tai v ra stebėtinas tonikas.
Imkit NUGA-TONE Šiandien. Persi
— Taigi, yes... yes..., bet buvai pas dantų gydytojų,
gydytojas jam dantis skaldo, ir tiesiog liejas seilės ant valstybių bendriems intere patikrinti Šiaurinėje Europos tikrinkite kio toniko Nauja galiu.
Mėnesio trytmentas tik už Vieną Do
kad aš čia labai svarbų daly— Gerai, gerai, lai būna vienok turėjo ganėtinai kan- priešakinių dantų. Tat, neva sams neturi reikšmės. Lietuva dalyje taikai ir saugumai. Tik lerį. Pasėkos garantuotos arba pini
gai grąžinama. Parduoda vtsl apkų suradau.
, tavo teisybė, nes su moteri trybės sulaukti rezultatų. 1?"’- • lant dantų iš tų seilų suside- tokį specialų klausimų turi. vokiečiams ir lenkams ši su tlekort&l.
Nuo užkietėjimo Imkit—UGA-SOL
, — Gerai, gerai, Jonai aš mis beveik neužsimoka ginčy gus viskų, Jonas pradėjo gy- j da vopi^\ dar prisideda mais- Tai Vilniaus byla. Jeigu atsi- tartis nepatinka, nes ji suda- — įdealų Liuosuotoją vidurių 25c
ir 50c.
1 to likučiai, taboko nikotinas ir rastų tokių klausimų, dėl ku ro daug kliūčių jų imperialistyti. Paskui bėgti atgal neatsi- sudaro tokių kietų medegų, yo tikras nešvarumas ir tas ^niams siekimams.
Tsb
grįžtant, kiek tik kojos neša. kurių aš tau dabar nuo dantų
turėtų būti padaryta tavo dan
Jei žvilgterėsi atgal, tapsi nukrapščiau.
'
tims kasmet.
kurčiu arba aklu. Rytų, kai
— Daktar, aš maniau, kad
Pilnu pasitenkinimu, po to
skruzdės šikšnoppasnį bus su
man dantis skaldai.
kios operacijos, Jonas nudūdorojusios, puode rasis kab
praneša ,
Nesibijok, Jonai, čia bu- lino namo.
liukas ir šakutės, kurių pagel- f
Atmaina ofisų valandose.
Dabar valandos šiokios:
ba ir gausi ščėstį. Kas nori pi- Į
nigų turėti, reikia tik praei
Irynas, ^rllmuss Žemo austabdo
kietėjimą odoa 1 penklaji eekundaa
nant pro pinigingų žmogų kab
— Ir pagelblngaa prie Ecaemoa.
puCky, dedarvlnėa, Ir Itbėrlmu Že
ĮDOMIAUSIUS LIETUVIŠKUS KATALIKIŠKUS
2403 WEST 63rd STREET
liuku
už
kišenės
užkabinti
—
mo beveik stebukllnrai praA&'.lna
Žiūrint pro delną.
Dabar, kadangi nauji čėsai
vieokiav odoa Irt tart Jas, kadangi
LAIKRAŠČIUS
j
.
. iir pinigai tavo. Merginos,
ku-.
lo gydymo ypatybės retai randa
Kampas Westem ir 63rd St.
Nepaslėpta po delnu roknn-1i-" naujos mados,
už7okio Uk
cigonkų vie , JĮ
mos kltoee gyduolėse, Visos valstl-

RUDENS VAKARAS

tis.

Jos

visuomet

teisingos,

AGRONOMAS LABDARIŲ

PABALTIJO VALSTYBIŲ SĄJUNGOS SUTARTĮ
3$
PASIRAŠI

kaip žydo bezmenas.

StopB
4
f utehir
Skin
1 F

ADVOKATAS .

J, P. WAITCHES.

SKAITYKITE

da, kad daugelis moterų (ži tas pradeda užimti šikšnos- tai užsimano vaikino, turi pra
noma, atsiranda nemažai ir pamiai. Kurios paeinate nuo eidamos pro šalį šakute bakvyrų) eina pas cigonkas ščės- Žeimelio, paklausykite, kaip stelti į šonų ir vaikinas jau
ties ieškoti. Eina vadinamos ten merginos savo ščėstį su tavo.
randa. Išpiauna šikšnosparnio
sosaidi leidės, kad cigonka pa
Mano delnas rodija ir Amesakytų, kokiame klube ji ras širdį ir nešioja ant kaklo prie
krutinės. Ir ščėstis pati ateina r^s vyrams ir moterims, cidaugiausiai gud - tai m. Eina
neprašyta. Viena mergina mel- '• KonkŲ kostumeriams ir kospaprastos moterėlės, kad ci v, - ,
,
tumerkoms, pamėginti šitokį
’ “
®
'
gonka išvyrožytų joms viso zdama karves, pamate siks-, sčesties ieškojimo
būdų. Šikš
kias namų rokundas: ar vyrai nospamio širdį, ir dabar, bė nosparnių turime, molinių
jas myli, ar kartais jie peturi dulė, nesitiki ištekėti. O toms puodų taippat. Sunkoka tik
kokių šybų, taippat kurios kū ir tiems, kurie nori, kad šikn- mieste su suskruzdelynais, bet
mutės ir kų apie jas šneka, nospamio širdis ščėstį atneš- ir čia galima rasti išeitį. Nuva
kokioR ščėstys, ar neščėstys tų, reikia taip daryti: reikia
žiavus į Viskonsino miškus
jų rytoj laukia ir t. t. Eina
paimti gyvų šikšnosparnį ir grybauti, lengvai galima to
mūsų mergelės-lelijėlės, kad
cigonka pasakytų, kada ji ap- aklinai užtaisyti naujame mo kia ceremonija atlikti. Tada
siženys ir su kokio plauko liniame puode. Saulei leidžian- bus tik griekas, ale kišenės
vaikinu: ar myli jų tas ir tas ties taip prirengtų puodų nu kurias dabar cigonkos apklyvaikinas, į kurį jį akį turi. Ei nešti į skruzdėlynų ir ten įsta- nija, nei kiek nenukentės.
na senmergėlės — vystančios
metelės, kad cigonka pasaky
tų, ar yra dar čenčius jai iš
IN OUK OFFICE
tekėti, ar ščėstė, jei jai praur
sianties gaidys ant jardo už
gieda kakaryku ir t. t. Žodžiu,
cigonka daugeliui moterų-mergelių, tai kaip oro biūras: vis
kų iš delno išvyrožija, kas ryt,
poryt bus. Cigonka, žinoma,
visados vvrožija kostiumerkos
lt
ANtrastanaudai, nes už tai jai gerokai
sv»m aua
a«u.aevs.
užmokama.

Tokių rokundų seniau bū
davo ir senam k rajuj. Bėda
būdavo vištoms, kai cigonka
pasisukdavo į kaimų ir mote
rys norėdavo savo ščėRtį suži
noti.

“DRAUGAS”,

raštis,

tams

vienintėlis

išeinųs

$6.00.

2334

Amerikos

S.

Oakley

lietuvių

Avė.,

:

MAROUETTE PK, OFISEi

katalikų

Chicago,

v

dien

m.

Me

Telefonas PROspect 1133

nyiios užlaiko—!!c, #0c, |1, Y pa
tiktai tvirtas Žemo. Du syk garaėM reumatai »1. Ji.

Panedėlio, Utarninko, Ketvergo ir Pėtnyčios vakarais nuo
7 iki 9 vai.

A.

DARBININKAS”, Lietuvių Šv. Juozapo Darbininkų Sųjun
gos organas, išeina dukart į savaitę, 366 W. Broadway, So. Boston, Mass. Metams $4.00. Pusmečiui $2.

“GARSAS”, L. R. K. S. A. organas, savaitraštis, 73 E. So.
Street, Wilkes Barre, Pa. Kaina $2.00 metams.
“LAIVAS”, savaitinis Tėvų Marijonų žurnalas, 2334 So. Oak
ley Avė., Chicago, Illinois. Metams $2.00.
“STUDENTŲ ŽODIS”, A. L. K. Studentų organizacijos žur

nalas, 366 W. Broadway, So. Boston, Mass. Metams
$2.00.
7
“MOTERŲ DIRVA”, A. L. R. K. Moterų Sųjungos mėhesi-

nis žurnalas, 2334 So. Oakley Avė., Chicago, III.,
tams $2.00.

Me

icmo

TOS

f *. -r-nOMOl

ROSELANDO OFISE:
2 E. lOSrd PLAOE
Kampas State ir 103rd PI.

Telefonas PULlman 5960
Kas popietų nuo 3 iki 6,
Seredomis iki 9 vak.
Subatomis visų dienų iki 9 v.v.

JOHN B. BORDEN
Lietuvis Advokatas
Neelruplnk
niežėkmu,
pi Makūno m t a.

2201 W. Cermak Road

libėrtmals. spuogais

(West 22nd St.)

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

(Metropolitan State
Valandoe Kasdien
Paaedėllo. Beredoe
vakereft, «

Beak Nemė)
nuo • ikt t
Ir Pėtnjrėloe
Iki •

Telefonas CANel 1178
‘AMERIKA” savaitraštis. Leidžia Lietuvių Universalia Biu
ras, Ine. Kaina metams $1.50. 423 Grand Street, Kamai: 6469 S. Rockwell
Brooklyn, N. y.
Telefonas RBPubMo MOO

L
A
/

SKIN IRRITOT'

81.

1

Ir kitais odoe negerumala.
Tik
i*nk gydantį antiseptiką Žemo—
Magus.
Aptlekoee.
16c..
tėc.

žemo
r, K i * i i ».

Ketvirtadienis, spalių 4, 1994
1

1

- jy;

sas

cac

HTTSBURGH’O LIETUVIŲ ŽINIOS

PRANEŠIMAS RTTSBURfiHO IR APYLINKĖS
LIETUVIAMS

SVEIKINIMAS SEIMELIUI
Sveikiname d v. Pranciškaus

gerais {spūdžiais ir stipriais
pasiryžimais grįžti j Bridge
ville.

SVETAINE BUVO PILNA
PARTININKŲ

vienuolyno rėmėjų seimelio da
Rugsėjo 26 d. parapijos sa Braddock. Pa. — Rugsėjo
Džiaugiamės mes, amerikie nis. Toji komisija jau uoliai ir
lyvius įr linkime sėkmingai lėje bažnytinis choras buvo su
čiai; džiaugiasi visa Lietuva darbuojasi, kad atsakančiai
23 d., card party, parapijos
pasidarbuoti sesučių gerovei. rengęs savybės vakarėlį. Suėjo
atgavusi laisvę, nepriklauso prisirengti paminėjimui tos
naudai, praėjo dideliu pasise
Pittsburgho Liet. Žinių
beveik visi giedoriai ir kvies kimu ir parapijai davė gra
mybę. Bet tasai mūsų džiaug liūdesio dienos. Jau pakviesti
Redakcija tieji svečiui. (Iražiai pažaista,
smas nėra pilnas, nes Lietu žymūs kalbėtojai: kuu. J. Mi
žaus pelno. Svetainė buvo pri
palošta five hundred ir iki va sikimšus žmonių. Patėmijau
vos širdis — sostinė Vilnius siąs, Petras Pivarunus, kun.
tlingiausiui dalyvauti. Prašo
lios prisijuokta iš prizų: nu daug žmouių ir iš kitur. Kuu.
pavergtas atskirtas nuo Lie V. Sadauskas, Jonas Mažukna
mo visas draugijas ir organi
tuvos kūno vos piuka.
ir Juozas Rulevičius. Muzikazacijų kuopas, aplinkybėms duoto pyrago (cake), mažyčio J. Vaišnoras buvo taip pat.
Kiekvienas tikras Lietuvos lės gi dalies programo prįren
leidžiant, taip pat atsiųsti sa automobilio ir kitų. Party bai Mes, parapijiečiai, labai dėkisūnus
ir
duktė,
prisiminę
pe

girnas
pavestu
muzikui
V.
Me
tMOGAUS PROTAS (DŪ sutvėrimas; kiti: akmuo — sugėsi gardžiais užkandžiais. V.
vo atstovus.
(Tęsto y« 3 pusl>
verginto
(spalių
9)
dienų,
nudoniui.
Jisai
taipgi
uoliai
tuo
«A) YRA SUBSTANCIJA 1 nkus, sniegus — baltas, ugnis
Svečiai, kuriems aplinkybės
----------— karšta, cukrus — saldus ir liūstu ir tuo liūdesiu nori be- rūpinasi
leistu atvažiuoti ilgesniam lai
LIETUVIAI DAKTARAI:
Vilniaus užgrobimo diena
MIKAS: — Jonai, labui pla-11.1. Tokiomis ypatybėmis daik- mirai pasidalinti su kitais. To
kui negu ekskursijos leidžia AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI:
čiai išaiškinai, kad protas nė- tai skirias vienas nuo kito. O dei netik Lietuvoje, bet ir čia, pripuola spalių 9 d., bet pato bus aprūpinti nakvyne.
Amerikoje, didesnėse lietuvių gumo dėliai bendras tos die
Tek CĄNal (8237
ra smagenys, todėl turi būti substancija
daiktų
, .. „ yra
„
---- - . buty. . ,
Atvažiavę
galėsite pasidžia?
Kės. FROepcet 4639
dvasia, o dvasios niekas ne- bė, kuri niekuomet nepersi- ‘ kolonijose visų pažvalgų lie nos paminėjimui susiėjimas į- gti kalnų gražumu ir praleisu
DENTI8TAS
gali matyti, tad gi bedieviai maino. Štai, Mikai, kų sako tuviai susieina bendrai tuo vyks sekmadienį, spalių 7 d., linksmai kelias dienas. Sykiu 1446 SO. 49th CT., CICERO, ILL.
lygiai 8 valandų vakare, Lie
ir Fėts. 10—0 vai.
ir sako, kad dūšios nėra, nes filosofai apie substancijų: Jei liūdesiu pasidalinti.
prisidėsite prie kilnaus darbe . »147 80.K«tv.
GYDYTOJAS Ir CH1RUROA8
HALSTED ST., CHICAGO
tuvių
Piliečių
svetainėje,
1723
Kad
toki
susiėjimų
čia
Pitts1821
SOUTH HALSTED 81KEET
gu galvoji apie kokį nors dainiekas negali matyti.
Foned.
8ar«d.
Ir
Sukat.
S
—
0
vai.
Jane Street, S. S. Pittsburgh, — lemdami seseles Pranciški burghe
padaryti,
Lietuvių
R.
KetiduurUa
8400 so. Ai lesiau Avė.
•JONAS: — Tiesa, Mikai, ktų, kaip va: medį, žmogų, ar
tęs ne tik materialiai, be.
Pa.
K.
Federacijos
Pittsburgho
apValaudos; 11 ryto iki 3 popiet
Dienoms Tel. tAFajelfcj 5798
nelengvas dalykas kalbėti a-1 akmenį, tai galvoji apie koTat šiuomi, visus, kas tik daug daugiau savo gerais pa Naktimis Tel. CANoI U4O2
k
a#
'skiltis
sukvietė
visų
srovių
be

6 iki 8 v. vakare
pie nematomus daiktus — ino- kių nors būtybę. Jeigu
tariniais, prielankumu ir ge
myli tėvynę Lietuvų ir dar
ksliškai vadinamus abstrakty- nors yra pasauly, tai yra bu ndrų susirinkimų rugsėjo 12
ra valiu.
Tel. LAFayette 7650
nėra išsižadėjęs jos širdies Vi
d.,
Šv.
Kazimiero
mokyklos
vius dalykus, pavyzdžiui — ■ tybė. Būtybė yra substancija,
Adelė
Marčiųlaitienė,
Office:
2643
W.
47th
Street
substancija.
'
'todėl jeigu kas yra pasauly, svetainėn ir čia išrinkta Vil lniaus, kviečiame atsilankyti j
Vai-: 3 Iki 6 popiet, 7 Iki » vak.
Rėmėjų Centro Pirm.
Nedėliojo pagal aulortl
MIKAS: — Jonai, ncsupra- tai yra substancija. Mikai, ar niaus užgrobimo dienos pami virš minėtų bendrų paminėji
GYDYTOJAS »r CHIRURGAS
mų Vilniaus užgrobimo dienos.
nėjimo
prirengimo
komisija:
ntu, kų tai reiškiu substanci- aišku, kad substancija yra!
Office Tel. REFubllc 7696
4140 Archer Avanue
Įžanga dykai. Visi ateikite. Iš
Juozas
Tamkevičius,
kun.
V.
Res. Tel. GUOvcbUl 0417
Vai.: 2—4 Ir 7—9 vai. vakar*
ja.
I MIKAS: — Žinoma, kad
1017 S. FAIHF1ELD AVĖ.
Sadauskas,
Kastas
Vaišnoras, girsite gražių dainelių, pasi
Rea. 2136 W. 24th St.
JONAS: — Labai apgailės- principalė daiktų būtybė yra
Jonas Drebi i finas, Juozas Ki- klausysite įdomių kalbų.
Tel. CANAI 0402
tauju, kad neturėjai progos1 substancijų, bet ar žmogaus
Su
tikra
pagarba
zis,
Antanas
Januleviėius,
Ka

2424 W. MAIKJUETTE ROAD
siekti aukštesnių mokslų ir Į dūšia yra substancija!
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Rengimo Komisija Bridgeville, Pa. — Spalių 7
zimieras
Skrabis
ir
V.
Medolies. and Office
Office Phone
nelaimė, kad neskaitai moks JONAS: — Jeigu aš vienas
7-8 vak- Ketv. 4-12 ryto PROspcct 1028 2830 Su. Leavitt St.
d. Mt. Providence įvyksta Šv. Vok 1-4 IrNedėlfoj
zualtaruz
CANAD 0706
liškų raštų. Bet geriausiai im taip kalbėčiau, tai mano kal
Kiek čia užburta paslapčių!.. Pranciškaus seserų rėmėjų sei
MIKAS: —- Pirmas, kad jie
siu aiškinti substancijų įrody- ba būtų menkos vertės, bet yra nesveiko proto, o kitas,
Čia steigia sostų Gediminas, melis. Mūsų sodalietės siunčia Td. CANal 4122
kuomet
pasaulio
mokslininkai
dainas apsireiškimais iš gyve
Čia didžio Vytauto dvasia keturias delegates: E. Kaspu-,
kad jie neturi įrodymų tam,
PHYSICIAN and SURUEON
nimo.
taip kalba ir savo kalbų įro
Ligšiol nuo Pauarių nakčia čiūtę, M. Packevičiūtę, J. Ke-j
kų saka. .
DENTISTAS
2403 W. 63rd St., Chicago
Visi gerai žinome, — inoky-jdo aiškiausiais faktais,: kad
Aut žirgo raiteliu vaidi bninskiūtę ir N. Jociūtę. Lin
OFFICE HOURS:
JONAS:
—
Taip
yra
ir
sn
2201 W. Cermak Road
ti ir ne, seni ir jauni — du žmogus turi protų, kad protas
kiiue sėkmingai ir garbingai
2 te 4 and 7 to 9 F- M.
nas!...
”
(Kampas Leavitt 8t.)
Sunday by Appointuient
žymius gamtoje apsireiškimus yra skirtingas nuo smagenų bedieviais (materialistais). Piatstovauti savo draugijų
ir
Valandos; Nuo 9 Iki 12 ryto
pastovumų (patvarumų) ir ir kūno dalių, kad dūšia yra rnias» kad jų sųžinės yra neNuo 1 iki 8 vakaro
Tikybinis žmogaus nepasto
m&inimųsį. štai, imkime laikų | substaneialis žmogaus princi- 8veikos
Bėgai mųstytį svęiSeredoj pagal sutarti
DR. STRIKOL’IS
Tek LAFayette 8037
vumas paėina iš didelio absnuo pavasario iki rudens. Pa-' pas, kad dūšia yra dvasia — kai, o antras, tegul jie įrodo,
kurantizmo. Kur nėra gilesnio
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
vasarį medžiai sprogsta, puiri-'arba dvasinė būtybė ir jeigu faktais, kad dūšios nėra ir iš , tiesos pažinojimo, tenai visaTeL CANal 6123
atžvilgio.
4645 So. Ashland Avė.
puruoja, žydi, žaliuoju, vaisiai Į dvaaįa, tai yra nemirtinga moksliško
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
f
, f da pasireiškia svyravimas ir
OFISO VALANDOS:
Skaityk toliau ta pasikalbę-■ .. , .
... ...
X—SPINDULIAI
užsimezga, auga;'bręsta, nok-‘Katalikų Bažnyčia patvirtina
Nuo 2 Iki 4 ir nuo 6 Iki 8 vak.
.
. ,
.
palinkimas .tikėti blogos va3051 West 43rd Str.
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
sta, krenta žemyn ir... vėl žie-! tokį mokslų ir užgiria. O nu- jnnų, atrasi gyvus įrodymo iaNedėllomis pagal sutart)
lios žmonių skleidžiamiems (Trle Archer Avė. netoli Kedzi'e)
Ofiso telef. BOtlcvanl 7S2O
Valandos: nuo 2 iki 8 vai. vakaro
2201 W. Cermak Koed
J. V. S.
nia. Tiesa, medis perėjo daug dieninis gamtos mokslas ap ktus.
,-iftelams. Visokiems latrams g?
Seredomis ir nedėlioinls pagal
Namų Tel. PUO«ei t 1934)
sutartį
i: mainimosi, bet tas medis yra vainikavo tų visų. Todėl, Mi
Valandos
1
—
I
Ir
7
—
>
rak.
riausiai sekasi mulkinti tikyrudenį, kaip ir pavasarį kad kai, kuris bedieviukųs norėtų
SarodooUs Ir Nedtllomis pagal sutartj TeL BOCLevord 7042
Į binius analfabetus. Mūsų len- Ofiso TU.: LAFayette 3650
buvo — na, gal kiek didesnis. užginčyti dūšios būtybę, tai
REZIDENCIJA
Rez. Tel.: VIRginia 0669
_______
! gvabftdiškumas ir savo įsitiki6631 S. C&lifomia Avė.
Vienok medžio būtybė neper- turėtų užginčyti filosofijos
Fizine jėga galima suvar- I ninių negerbimas paeina iš
simainė — medis buvo ir me mokslų, tikėjimų, įrodymus ir
DBNTI8TAS
Telefonas REFobilc 7848
žyti žmogaus laisvę, pasisavi- ignorancijos. Geriau pažinę
DENTISTAS
gamtos
mokslus.
dis pasiliko. Ta medžio būty
G A 8
X - R A Y
4645 So. Ashland Ava.
nti svetimas gėrybes, sutrukdy ' Dieviškąjį mokslų, neturėtu
4143 ARCHER AVENUE
Ofiso:
Tel.
LAFayette
4017
arti 47tk Street
bė yrą substancija. Trumpai
Kampas Franclaco Avė.
MIKAS: — Bet bedieviai ti naudingas darbas, bet pa me jokios sunkenybės išsklai
Vak: nuo B Iki S vakare
Bes.: Tek HEMlock <284
galime pasakyti, kad substan sako, kad žmogus’ neturi dū
Seredoj pagal sutarti
vergti žmogaus dvasių, nuslo dyti leidžiamus rūkus cicilikų
cija yra ta medžio dalis, kuri šios?
pinti pasiryžimas kardo galy ir nezaliežninkų.
pati per save neeimaino.
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
JONAS: — Labai gerai, Mi bei yra neįkandamas riešutar..
Pittsburgho
4142 ABCHEB AVĖ.
Kiekviename
MIKAS: — Jonai, kaip mes kai. Man teko daug kartų la
Ofiso
valandos: S-4 Ir 4-8 vai. vak.
Lietuvis Chirurgas Ir Gydytojas
Rezidencijos Ofisas: 26ft« W. 6tth 8k
v galime atskirti substancijų nuo nkyti ligoninėse nesveiko pro Per 14 metų nuožmus l®n- Liet. Žinių nfumeryje dedame
2515 WEST 69th ST.
kas brutaliu būdu engė mūsų! gtraipSneli> ’ tvardytų: “ĮdoValandos: 10-11 Ir 8-0 vai. vak.
Kokybių?
DR. VAITUSH, OPT.
Seredomis Ir NedBliomls pagal sutarti Of. ir Rez. Tel. HEBDock 6141
to ligonius — bepročius. Daug tautos vaikus Vilniaus krašte, mflPasikalbėjimai”. Jo autoLIETUVIS
' JONAS: — Visi daiktai v- iš jų kalbėjo man, kad vienas bet nedaug telaimėjo. Visos rius yra gilus apologetas, ge
OFTOMETKICALLY ARIU
Valandos:
8FECIAE18TA8
2-4 popiet; nuo 6-8 vakarais
i> padalinti į substancijų ir esųs Anglijos karalius, kitas Pilsudskio pastangos palaužti rb. kun. J. V. ’ Skripkus, Šv. PMengrlna aklų (tampima, kuria
Mtl prlataatlml galvot akaud«jUn«,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
kokybes arba ypatybes. Daik — pranašas, trečias — Ame lietuvių valių nuėjo niekais. Pranciškaus seserų kapeliona-. svaigimo akių aptemimo, nervuotumo, akaudama aklų karžtj, atltaiao
4157
ABCHEB AVENUE Office Tek Weatworth I1BB
rikos
prezidentas
ir
1.1.
Mi

tų ypatybė yra ta, kuri skiria
Aušra naujos gadynės, laimi- Ąg ng įjek neabejoju, kad tie, trumparegystę ir tcltregjretę. Priren
TeL VIRginia OOSS
gta teisingai akinius Visuose atsiti
Res. Tel. Hyde Pork MSB
Ofiso vak: B—4 Ir B—B p. m.
vienų daiktų nuo kitų daiktų. kai, ar tas tiesa, kų tie ligo ngesnio rytojaus jau teka. Ve-,
raštelį visada skaitė kimuose egzaminavimas daromas su
NedBUomls pagal sutarti
elektra, parodančia mažiausias klai
Kiekvienas daiktas turi savo niai kalba?
rgijt* geležiniai pančiai jau jau ignioku atskirti pelus nuo a** špocūj* a^'kia atkreipiama 1
mokyklos valkus. Kreivos akys atlMIKAS: — Žinoma, kad ne- baigia dilti. Pasaulio viešoji. grūdų; aš tikiu, kad jų nebe-^taijomo*.
skirtingas ypatybes: paukštis
valandos nuo
auo 10
įo Iki
iki B ▼. Tek Ofiso BOCLevard MIS—14
tabomos Valandos
nuo 10 Iki 12. Daugely at Res. VICtory 2»43
MOTERŲ IR VAIKŲ LIGŲ
— sparnuotas; gyvulys — ke > tiesa.
opinija keičiasi mūsų naudai suklaidins jokie pramuštgal NedBlfoJ
sitikimų akys stitabomoe be akinių.
8PBCIALI8Tft
Kalno, pigiau kaip pirmiau.
JONAS: — Kodėl ne?
Teisėtumas ir teisybė triuna- viai, jokie svieto lygintojai ir 4712 80. ASHLAND AVĖ.
turkojis; žmogus — protingas
6900 SOUTH HALSTED ST.
faliai žengia pirmyn. Dar tru Vabalo kirkužės lankytojai.
Phone Boulev&rd 7589
Ofiso vai. nuo 1-B: nuo S:S8-B:80 Valandos: 1 Iki 4 po pietų. 7 Iki t vok,
putis pasiaukojimo,vieningo Jei ieškai šviesos ir tiesos ir
iBekvroe Beredome
756 W. 35th StrMt
darbo ir vilniečių vargai ir nenori pasililtti pastumdėliu ir
•T
kančios paliks praeities daly tešla bedievių ragaišiui, —
ĮVAIRŪS DAKTARAI:
Knyga apie lietuvį, kurį daugelis skaito šventuoju:
Pritaikyme
akinių
dėl
viso

kas.
skaityk Pittsburgho žiniose
kių akių. Ekspertas tyrimo aOfiso Tel. CALuaset MP3
Spalių 7 dienų, aštuntų vai- ‘ ‘ įiloHiū* Pasikalbėjimai ’ ’.
Re*. Tel. DREzel 9191
kių įr pritaikymo akinių.
vakare Pittsburgho ir apylin
Vilimas
nfPTfl Afl
kės lietuviai renkasi Piliečių
'A
4729 So. Ashland Ava.
Surašė virš 40 įžymių autorių, kurių tarpe penki vys klubo salėn, South Šitie, pask
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas
S lubes
kupai, valstybės prezidentas, ministėriai, rektoriai, pro-’ semti stiprybės kovai už pa
CHICAGO. ILL.
Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir
Į fesoriai. Pridėta ark. Jurgio Matulevičiaus Užrašai ir
OFISO VALANDOS:
vergtų
sostinę.
Visi
patrijotivisų chroniškų ligų
\ iGTaaytojiški Laiškai.
Nuo 10 Iki lt vai. ryte. nuo 2 Iki 4
niai nusiteikę Lietuvos sūnūs
▼ai. po pietų fr nuo 7 Iki 8:80 vak
Ofisas 9102 So Halsted St.
v Aptaisyta audeklo viršeliais. Pusi. 310. Kaina $1.90.
vakaro. Nedėllomis nuo 18 Iki 1S
Kampas Slst Street
ir dukros sueis tenai pasiklau
▼olandai etsnų.
Tų knygų partraukėme nedaug. Pasiųsime tiems, kurie
Valandos:
2—4 popfet, 7—9 vai. vak.
syti gražių kalbų ir pasigerėti
0PTOM1TBISTAS
i, tuojaus pareikalaus.
NedBliomls Ir ftventadlenl&is 10—12
Telefonas MlIMvay I8M
»■»' '■
tautiška daina.
čia nuplėgk:
Siuoini pranešama, kad me
“G/Vilniaus neužmiršk li«-, tinis Šv. L*ranciškaus Seserų 1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt BIdg., kamp. 18 st.
Offfce Phone
Res. Pbone
•‘DRAUGAS", 2394 SO. OAKI.EY AVĖ.. Chicago. EI.
/ tuVH2 aukštas
Vienuolyno
Bėmėjų
seimas
iTRIaugle ««4t
EN<dewoud
««tl
Į
Siunčiu >1.00 už kuriuos stslųsklto man knyga "ARKIVY8KUPA8
Čia ne tiktai kad praeitis, vvks Šv. Pranciškaus vienuo
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Pastcbėkit mano iškabas
JURGIS MATULEVIČIUS."
Čia tavo irgi ateitis,
4631 SO. ASHLAND AVĖ.
lyne, PPittsburgh, Pa., sekma
Tek YAKrts 0994
Vardas, Pavardė ...................................................................
Čia kova vedama už būvį!..” dienį, spalių mėnesio 7 dienų, Valandos nuo 9:30 ryto iki
GYDYTOJAU ir CHIRURGAM
Rez.: Tel. PLAza 9400
8:30 vakaro. Nerišliomis nėra
X Mano adietafi ........................................ . .......................................
7850 So. Halsted Street
Valandos:
skirtų valandų. Room 8.
‘‘Kiek atmininių, kiek min pirmų valandų popiet.
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P. O. Box 542, Bridgeville, Pa.
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čių,

Kviečiame rėmėjus kuoekai-

Phoa« (tanai 0523

Vak:

ROOM 210
vok vakara

t-i ir ?-•

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 Ir 7-8 v. v.
Nedėlilenlals nuo 10 Iki 12. Alsas

Ketvirtadieniu, ftpalių 4, tft$4

n

w

xFnX *

Vakaruose centras ir čia Sųga turi carterį. Rytuose leidi
niau, kad dar ir kita “card “card parties’*: viena spalių kasdien atkalbėti dalį raianmus. Bet kur tau Rytai pasi
party” yra Kumštėje (Home* 21 d., kurių rengia Moterų Su čiaus. Rąžančius yra turtinga
duos. Štai, iki šiol, kiek gir
*
stead), ftS. Petro ir Povilo sve jungus kuopa, kita spalių 25 malda, turtinga su atlaidais,
SVETAINĖ BUVO PILNA
jiarapijus
naudai. d.j Šiai vadovauja Adelė Mar- ypatingai kuomet jis kulba
Sųjungietės visur juda, kru dėt, Pittston, Pu., kuopa pri
Ekskursijos traukiniai (Pe tainėje,
PARTININKŲ
nnsylvania H. R.) išeina iš Nors ir tolima kelionė, bet, ’ Čulaitienė. Ji yra pasikvietus mas prieš Šv. Sakramentų. Te ta, it bitelės. Vienos Rytuose, rašė daugiausiai naujų narnu
Massachusetts valst. dideliu
Chioagos ir Detroito šeštadie sakau, reik ir ten atsilankyti, • į pagalbų smarkių veikėjų ir dėl tėvai turėtų raginti savo kitos Vakuruose. Vienos eina
(Tęsinys iš 4 pusi.)
pažiūrėti, kaip kaziriuojaina varosi visu, smarkumu, kad vaikučius lankyti vakarais ba- per namus ir daro susirinki-J šturmu ruoštųsi į talkų,
nį, 6 d. spalių, vakare.
ngi kad svetimi mūsų nepa Vykstantiems automobiliais prie naujo klebono. Mano “ka- nepasiduoti pirmosioms. Girti- žnyčių, kuomet viešai kalim mus. Visos Moterų Sųjungo? land ir Connecticut žada ne
miršta. Buvo labai daug “pri arba imantiems taksi iš sto lamaška” tik braška, tik girg- uos lenktynės parapijos nau- ma rašančius.
narės, kaip viena stoja į dar pasiduoti. O kų kalbėti apie
zų” ir labai gražių; kurie juos ties patariama važiuoti
bų, nes liepos 1 d. prasidėjo Michigan, New York ir New
per ida, kad lekia ir, po ilgos su-,dai. Oubis, Simonavičius ir klo
Jersey, Jos patylomis dirba.
gavo, buvo patenkint’.
naujų narių prirašinėjimas.
Liberty Tubes; įsukti į ltoute nkios kelionė*, štai, ir Kumštė (bonas įgalioti nuvažiuoti mieRytai nepasiduoda Vakara Moterų Sųjunga yra tinka
teko t). Diske- '38 ir važiuoti iki Grove Road (lietuviai tai vadina Home-į stan patirti, kokių naujanybių
“Door prize
stead). Sustojau du bloku nuo (šįmet bazare parūpinti. Sikorms. Beabejo Vakaruose sųjun- miausia organizacija kiekvie
vič.ienei.
(Saxonwald Greenhouses).
svetainės, nes nebegalėjau ar- skis rengiasi susitikti su kun.
gietėms turėtų labiau rūpėti nai katalikei moterei ir mer
Sekantieji daug pasidarbavol
Seimo dienotvarkė
Bazaras Šv. Vincento para sava organizacija dėl to, kad gaitei. Moterų Sųjunga yra
pramogai: I). Stulpiniūtė, Z.| 9 ir 12:00 — mandatų pri- čiau privažiuoti. Einu į kie- jLappan, Šv. Vincento Paulievienintelė katalikių moterų bei
Pampikaitė, A. Karveliūtė, K. statymas; 9:30 — šv. Mišios; mų žiūriu tikras jormarkas — čio draugijos vyriausiu dva- pijos labui, gulima sakyti, pil
žmonių minios,o nei pečiais pe- sios vadu, labai svarbiais rei nai pasisekė. Bedarbės dieno M. J. Kazėnas ir J. Skripkus, i mergaičių organizacija viso j
Sargautis, J. Martinaitis, A. 1 — posėdžių pradžia.
svetelių iš South Side, Bridg- Amerikoj.
Trakus, A. Veneiūnienė, K. Svečiai ir delegatai iš toli rsigrflsti negalima. Dedu vie kalais. Žingeidu, koks ten da- mis negalima kų daug ir rei
Per vajų turėtume prirašynų petį, dedu kitų ir nei krust, lykas!
kalauti. Komitetas parapijos vilio, Braddocko ir Kumštės
Žukauskienė, V. Andriejaus- mų miestų, davę žinių pirm
bet vargais negalais dasigadirbo išsijuosęs per bazarų. Spėjama, gryno pelno liko per ti mažiausia 1,000 naujų narių,
kaitė, J. Žukauskas, R. Ado laiko, bus sutikti stotyje.
Užtat, kviečiame visas mo
Šv. Pranciškaus Vien. Rėm. vau iki svetainės durų, bet į ŠV. KAZIMIERO MOKYK Moterėlės Šv. Vincento klubo virš šimtukas.
maitienė, A. Visockaitė ir D.
teris ir mergaites įsirašyti mū
šauniai pasirodė, nes turėjo ’Centiro Valdyba
•vid^ nei nosie8 ikišti- Tik P01,
LOS ŽINUTĖS
Rumei kaitė.
Rugsėjo 30 d. rėmėjai Šv. sų organizacijom įstojimas nu
vairios rūšies prizų ir net la
Juczas Bulevičius,
j rakto tylutę pažiūrėjau, kad
Sekmadienį, spalių 7 d., jau
bai gražių. Ir sodalietės žios'Pranoižkaus s®8®1'!? vienuolyno pigintas per pus, mokestis į
Raštininkas 1 sveta*na kimšte prikimšta ir
nuomonė šios parapijos eis
Džiaugiasi vaikučiai, kuovietos nebėr nei sto-,' met♦ į• jų
• uiokvklų
i. i i atsilanko
A -i i parapijos labai gefai pasirodė laikė susirinkimų, kuriame iš metus pigesnė negu kitoj ko
prie Šv. Komunijos jjer pir
__________________ ; ! daugiau
. V
rinko Plikį Antanų, Dudėnie kioj pašalpos draugijoj.
.
...
vmtiems, nei sėdintiems. Ma-',
x;
», .. j
, x.
mas šv. Mišias.
‘‘Tėtis’’ ls čia tiesiai pasukau
į M c- i
.
.
svečių. Atsidarius aukštesnei su gerais surinktais prizais.
Jeigu kurioj parapijoj nesi
‘*n ir "“‘j 1k,leb°”? ku,n', mokyklai, ir lankytojų akai- Per virš šeši šimtai dolerių į- nę Domicėlę ir Zalimienę BaKees Rocks Nuklampojau ,
Vaikučiai tai plaukė, kaip girdėjau iš at rborų atstovauti kuopų rėmė randa kuopos, norėdamos gau
patį miesto vidurį, ieškau: De- Wassel - mažyti, nabagėli. {ius
ti informacijų, rašykite Mote
kamputyje prispaustas šaukia laiko už garbę ir džiaugiasi, skaitos. Bažnyčios taisymo lė jų seimelyje.
dulos, Spirgučio, Unijisto, Arų Sujungus Centro Raštinin
si pagalbos. Kaip paskiau su kad kilnūs žmonės juos apla šos sutraukė nemaža parapi
..
.,
įrtimo, Vanaginio ir kitų irnMarijonai Vaičūnienei,
Praeitų savaite Baltrus įš-i.. •
, ” . „ . Y
*
žinojau, nabagėlis panorėjęs nko.
jom! per bazaro vakarus.
Rugsėjo 30 d. tretininkai-ė’į kei
...................... zistamu, bet nei šnipšt, rasbare, kad as tingiu žinių rin- . . , . .
nuo “vaisių medžio” vaisių
laikė mėnesinį susirinkimų, ku 1927 So. 491h Avė., Cicero, III.
.......
, kui klausiu vieno, kito praeikti, tai šių savaitę nusprend-i
.
pasiskinti, bet minia įsisiūba Praėjusių savaitę buvo atsi Rugsėjo 25 d. moterėlės Šv. riame išrinko Bartkaitę Onj kuri tas informacijas maloniai
v.
n
.... ' vio, kur vra lietuvių baznvNauja Natri
ziau Baltraus vengti ir patsl v.
,
vus nustūmė į kampų ir vai lankęs kun. M. Urbonas iš Du Vincento klūbo paruošė vaka atstovauti tretininkus seserų 1 suteiks.
...
... ..... Icia, skulė ir 1.1. Atsakymų gan
Bois,
Pa.
Gėrėjosi
mokyklos
vienas leidaus
žinių ieškoti.«
.. ,
.
i siaus neteko nusiskint*.
rienę, kurioje dalyvavo per rėmėjų seimelyje, čionykštės
. i nu, kad oa Mckees Rocks jopažanga,
tai
yra,
atidarymu
' Nedasigavęs į svetainę einu
Bėgu greit popiet per visų.
virš keturi šimtai žmonių. Zo kolonijos lietuviai suvargę, nes SKAITYKI ! r ;n platin
kios lietuvių bažnyčios nei
aukštesnės
mokyklos.
Vaiku

South Side ir nei šnipšt nie
KifZ “IHIALGA”
darbai labai sumažėjo. Vėpla
škulės nėra, tik, sako, tenai į mokyklų pažiūrėti, kaip Bin čiams pakalbėjo apie jos tiks sė ir Ona Šermanienės, labai
ko nenugirstu. Maunu į North
už cilto Esplen ant Taborstry- go lošia, liet ir čia tas pats — lų. Graži kalba teikė daugiau gardžiai pataisė vakarienę.
Side ir ten katalikų tarpe nei
Tos darbščios moterėlės vi
čio. Nusispiovęs grįžtu per tą pridedu savo kreivų petį, bet
šnipšt. Bet už tai cieilikai, ciltą atgal, nagi, ištikrųjų, ant nei Prie dun) n,,kalėiau daai; drųsos energingai darbuotis ir suomet pasirodo su sayo su
ROSELLI BROTHERS, INC.,
tokiu
būdu
kelti
Šv.
Kazimie

plutos ir bakanai “organizuo
PAMINKLŲ DIRBĖJAI
rengtomis pramogomis. Nuo
Tabor Street gražiausia moky stumti — apstotos, kad nei ro mokyklos vardų.
SpecialLslai iškalime Ir išdlrbijasi” ir šaudo muilo burbu
vakarienės, spėjama, liks per
kla, puikiai išpuošta bažnyčia, krust. Tai, sakau, “svietelio”
nic visokių rūšių paminklų ir gralais šį syk stačiai į South Side.
virš pora šimtelių dolerių. Ga
bnamlų.
tik dar trūksta lligh School, ir iš kur čia tiek prisigrūdo?.
Mokyklos vaikučiai visu
Turbūt, jiems South Side ne
Mūsų šeimyna specializuoja šia
rbė
darbščioms
moterėlėms,
tai būtų viskas tvarkoj.
Ore šalta — nepatogu kojo smarkumu rengiasi prie busi
me
darbe per šešias kartas.
patinka, nes čia katalikai lie
nes jos pilnai užjaučia para- j
mis
trepsėti.
Pasikasiau
savo
mojo parapijos bazaro. Jie ža
Veskite paminklų reikalus tie
tuviai atidarė aukštesnę mo Mano laimei, čia pataikiau į
pijos ir mokyklos vargelius. Į
plikų
jiakaušį
ir
bežingsniuo

siai
su pačiais išdirbėjois.
da net pralenkti suaugusius.
kyklų (Higli School), Mokslas “card party”. Žmonių gražus
ju namo. Rio klebonijų eida Pereitų metų jų darbuotės sė
jiems baisiai netinka. Jie, lig būrelis. Visi linksmi, visi tū
ans juodvabalis, rėplioja po zų muša, tik kai kurie žioplį mas dar paskambinau; sakau, kmės buvo lahai gražios, šį Rugsėjo 30 d. sodalietės su
pasveikiųsiu klebonų, bet pa met, tikimasi, dar geriau pa maningai paruošė card party.
mėšlus ir garsiuojasi, kad tai lošia. Na, ir aš “prisilončiz
sirodo,
kad vargšas klebonėlis sirodys.
Daug svetelių atsilankė ir ia
labai gerai ir gardžiai kvepia. nau” prie .šių pastarųjų. Taip
Viekas blokas J rytus nne
dar tebėra prie medžio pri
tolimesnių apylinkių. Teko ma
didžiulių vartų
Vargšai, gaila jų, kad veltui gerai sekėsi, kad kų tik pas
spaustas,
nes
nieks
durų
neati
tvti
šįe
kunigai:
A.
Jurgutis,
Prisiartino
;
spalių
mėnuo.
jėgas eikvoja. Bet gaila ir ka kutiniosios prizos neišlošiau...
talikų, kad snaudžia ir cicili- Čia pagal “barų” sutikau darė... Tat pažiūrėjęs per rak
Trys telefonai: ' '
kams duodasi už nosies ved Dėdulų, Vilimų ir kitus, tik to skylutę, pamatęs, kad ir
Rez. PEMSAOOLA »011
žioti. Laikas būtų susiprasti, nemačiau Artimo nei Vanagi ten svečiais užkimšta, pasukau
BELMOMT 3485
namų link.
,
Office:
H1LLS1DK
nio.
Turbūt,
kur
nors
žinias
organizuotis į/katalikiško vei
Alfred RoselU, prea.
Vinoeat RoseUl, antar.
kimo centrą/Tat, North Side renka ?
Nors daug sykių esu buvęs
4
EkHrMJal ‘ir
ilgai neužfrukau, nes juodva- Laikas labai smagiai ir grei Homestead įvairiose pramogo
GRABORIAI:
balių “pėrfumai” negerai kve tai prabėgo. Paspaudžiau De se, bet niekad dar tiek žmo
dalai ir kitiems dešines ir pa- nių nesu matęs; iš visų paka
pia.
Didžiausia pamtakliq dirbtuvė
ChicacoJ
LACHAVVICH Telefonu YARda 1138
mpių: Braddock, Duąuesne,
South Side, Carrick, BrentIR SONOS
Baviri CM) melų prityrimo
----------- o ——
LIETUVIAI
GRABOBIAI
wood, Fairhaven Mesta ir iš
GRABORIUS
Pirkite tleeial 1*I dirbtai
dirbtavėe Ir
Patarnauja laidotuvės* kuoplgiausia
taupykite pinigas
kitur buvo suvažiavę. Įdomu
Turiu
automobilius
visokiems
Raikai* maldiiu atsUaaktl. o mano
darbu bdalta utganėdfntl
būtų sužinoti, kiek pelno to
Mes atlikome darh* dangei lul lyn
reikalams. Kaina prieinama.
Tek OAJfal ui* arba 3*ld
■Itl Chlcagoe Ltetaviv.
2314
W.
23rd
PL,
Ohioago
kia “card party” parapijai
Jau prasideda įdomios, rudeninės ekskursijos į
3319 Lituanica Avenue
davė.
Sveikintini
rengėjai,
kad
senųjų Europų. Daug kas mano, kad šiuo laiku ke
Chicago, IR.
1439 S. 49th Ct Cicero, ni.
liauti laivais per Atlantikų nepatogu, kad Lietuvoj
sutraukė tokių skaitlingų mi
Tei, oictoo ggąy
nėra kas veikti. Tačiau tie, kurie yra keliavę rudens
nių.
arti Orand Ava.
Tol. LAFayctte 3572
metu, žino, kad kelionėje tai nesudaro skirtumo, o
J. Liulevičjus
Lietuva yra graži visais metų sezonais. Lietuvos mie
Telefonas SEEIey 6103
Spalių 1 d. Pranė Linkiūtė
Grabo riufl
ORABORIUS
stuose rudenį prasideda didelis judėjimas, dėl to kas
t
ir
iš
South
Side
ištekėjo
už
Leo
Chicago,
Illinois
Koplyčia dykai
nori pamatyti savo senosios Tėvynės kultūrinį ir vi
HalMmn.1 įtojas
no Bartkaus iš Turtle Creek,
suomeninį veikimų, dabar laikas yra važiuoti.
1410 SO. 49th GOURT
Patarnauja Chlcagoje
Ir
apylinkėje.
Pa.
Cicero, Illinois
Dienraščio “DRAUGO” laivakorčių agentūra iš
. Didelė ir graži ..
Phone Cicero 2109
rūpina visus kelionei reikalingus dokumentus ir par
Koplyčia dykai
Rūgs. 30 d. įvyko bazaro re-,
duoda laivakortes ant visų linijų ir visų patogiausių
Visi Telefonai:
4092 Archer Are.
laivų. Rašykite arba atvažiuokite.
Ilgėjų susirinkimas, kuriame
paaiškėjo, kad prisirengimo
A. MASALSKIS
darbas sparčiai eina pirmyn.
GRABORIUS
GRABORIUS Ir LAIDOTUVIŲ
vu* nti* t ▲ a
Štai, kas jau padaryta: Barti- (
3307 Lituanica Avė. ZJ
1646 Weat 46th Street
Binkienė su Jonelaitiene pHvua
Tel. ROlJIevard BMS—MIS
Tel. Boulevard 4139
renka po Carrick ir Brentwood; Gricienė ir liaukai t ienė
r .
po St. Patrick, Grafienė ir p.
Stanley po South Side ir
AmbuUnce Patarnavimas Dieną ir Naktį
ORABORIU8 Ir BAIRAMUOTCUA»
Down Town, Kliraaitienė po
Patarnavimas geras ir nebrangus
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!
Jeigu norite dailumo
718 West 18th Street
Soho. Jonas Palnier, bazaro (
ir
nebrangumo
laido

Telefonas MOMroe 3877
rengėjų raštininko ir iždinin
-----------------------------ko pagelbininkas, su jmgalba
tuvėse... Pašaukite...
Dr. Staretz, kurs yra labai pa
REPublic 8340
lankus lietuviams, jtasamdo
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų
Ine.
/
vienų geriausių T onėr Waxd
LIETUVIŲ
ORABORIUB
1
5340 So. Kedzie Avė.
4605-07 So. Hermitage Avenue
Palaidoja už 125.00 Ir aukočiau
and Hia Orchestra šūkiams,
ModornUUta koplyčia dykai
(Neturime sąryšių su firma
MA W. 18tb At. TeL CAMal 0174
kurie bus užbaigus bazarų spa
tuo pačiu vardai
Chicago, IU.

Pittshurgho žinios

SVARBU VYKSTANTIEMS
Į SEIMELĮ

, sukau namų link, bet ataimi- lių 29 d. Per bazurų įvyks dvi

Kiekvienas vaikutis privalėtų

A. L. R. K. MOTERŲ SĄ
JUNGOS VAJUS

Mary*

IŠ WEST ENŪ PinsBURGHOPAOANGfS

IŠ SOUTH SIDE

MOUNT GARMEL
KAPINĖSE

HILLSIDE, ILLINOIS

VENETIAN MONtIMENI C0„ INC.

STANLEY P. MAŽEIKA

Važiuojam!

527 N. WESTEBN AVĖ,

ANTANAS PETKUS

Ynrds

1741-1742

LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

/

I.J. Z 0 L P

JUOZAPAS EUDEIKIS
IR TĖVAS

J. F. EUDEIKIS

SIMON M. SKUDAS

J. F. RAOŽIUS / :

-i

•i y •

R

PRX

VIETINES ŽINIOS
C'J

|

l-mas skyrius dėkingas vi
siems ir visoms, kurie kuomi
aočs prisidėjo.
Rėmėja

EOAS

Ketvirtadienis, spalių 4, 1934

DIENRAŠČIO

DRAUGO'

mums brangių svečių; visų va
rdų negaliu surašyti, nes už Rugsėjo 29 d. įvyko Labda
ringos Sųjungos 1 kuopos suimtų daug vietos.
Programa buvo trumputė, . sirinkinias. Įsirašė dvi naujos
narės,: P. Navickienė ir P.
Nccth Side. — Parapijos ba- bet graži- Kalbėjo trustisas
Meškienė.
zaras prasidės spalių 7 d., pa L. Kastantinaviėius,- dainavo
Raportų iš išvažiavimo išda
rapijos salėj, 3 vai. popiet. solistė Pieržinskienė, pianu jai
vė M. Sūdeikienė. Pelno pa
.Veik visos draugijos turės sa lydėjo Skiriūtė, kalbėjo kun.
daryta $60.00, kuriuos ižd. E.
vo būdas; bus ir parapijos Valančius ir adv, J. P. Waitches. Programų vedė gerb. Gedvilienė įdavė centrui atbūda, kaip ir kas met.
mokėjimui ūkio nuošimčių. 8* i
Visi parapijonai rūpinasi ba kun. A. Linkus. *
L. S. 1 kuopa moka nuomų
zaru. Taip ir reikia. Vienin Per vakarienę Phil Palmers
gai dirbdami sau gerovės su orkestrą griežė lietuviškus kū už pagyvenimų senutės Kassilauksime. Kas dirba, tiems rinius, kurie svečiams labai pa mauskienės. Nutarta ir toliau
mokėti.
ir Dievas padeda. Kurie dir tiko.
Nutarė rengti pramogų, kad
ba, remia parapijų ir rūpinas
Po vakarienės visi svečiai
jos gerove, tų ir kiti darbai linksmai šoko. Bankieto “tar-1 sudarius dovanų seimui. No
nai” ir “tarnaitės” buvo gra- misijon įėjo: E. Gedvilienė, D
būna sėkmingi.
’■ .
•; lr: . :
•
•.
Kaip iš sveiko medžio auga žiai pasipuošę ir visiems ma gentienė, Ogentaitė, Gedvilas
" "
„ . ■ ,
■
■ ..m.i
sveikos šakos, taip ir iš para ndagiai patarnavo. Svečiai go- Laurinskaitė, B. Kalvaitė. At
lėtų dainelių, o vienai draugi-., su stipriais kietais viršais, su Mažos Gėlelės antroji laida lOo
pijos kįla geros draugijos ir rėjosi vestpulmaniečių bankie silankę iš centro direktorius
jai dar veikalų sujošti. Siame persiuntimu kaina $1.90, dar
Daugiau imant, duodame
organizacijų kuopos, kurios tu, o už tai nemaža garbė pri Z. Gedvilas ir raštininkas Padarbe vadovauja gabi muzi Įgalima gauti.
nuolaidų
—'
,
’.r
suriša žmones vienybės ryšiu klauso mūsų gerb. klebonui bijonaitis .įdomiai kalbėjo akos
srityj
Ona
Skiriūtė.
galima gauti
“DRAUGAS”,
“Skamba ir žvanga, gaud
jų pačių gerovei.
kun. A. Linkui, kurs tam vi pie ūkio reikalus.
žinys
“
DRAUGAS
” PUB. CO.,
2334 So. Oakiey Avė.,
žia varpai, liūdnų ir skaudų
Daūiriau
tokių
svečių.
Mes matom, kas dedasi su sam darbui vadovavo.
Chicago, III.
2334 So. Oakiey Avė.,
leisdami gandų: vėl paviliojo
Labdarys
Chicago, III.
tais, kurie tikėjimų pametė.
LIETUVIAMS LAIŠKAI
aukų kapai!..
Maironis
Jie yra mirę sau ir lietuvių
Spalių 1 d., mūsų bažnyčio
CENTRALINIAM CHIVėl paviliojo aukų kapai,
NAUJA KNYGA
KROKUVAS, spal. 2. —
tautai. Geri žmonės, katalikai, je prasidėjo Misijos. Pamoks
CAOOS PAŠTE
aukų asmenyje a. a. Emilijos
palaiko savo įstaigas; Dievas lus sako kun. Bružikas, jėzui
“Pašaukimas į Dvasinį Krokuvo Gdynios traukinys
Urbos. Jaunamečių choras pri 501 Andrukaitis Jonas
susikūlė su Vienos ekspresiniu
juos laimina.
tas. Misijos baigsis spalių 7
Luomą”
simeua Emilijos dienas, kada 506 Dauskuodis Kazys
traukiniu. 10 asmenų žuvo ir
Bazaras šiemet bus trumpas. d. ir tų dienų visa parapija,
Parašė ir išleido
ji
nenuilstančiai
darbavosi.
25 sužeista.
515 Kaminskas Ted.
Town of Lake. — Rugsėjo
Tęsis tik per tris sekmadie sykiu su savo klebonu ir miKun. Pr> J. Vaitukaitis
Jos
visados
maloni
šypsena
bu
nius: spalių 7, 14 ir 21 d.
sijonierium vyks į Šv. Vardo 30 d. įvyko Vyčių 13 kuopos
Knyga
ga 95 puslapių įtalpom PLATINKITE “DRAUGĄ*
__
___
šokių vakarėlis, kuris gražiai vo draugiškumo ženklas; ji
katedrų,
kad
atlikus
jubilieji

šiai iini
niekados neįžeizdavo artimo. j ARKIVYSKUPAS JURGIS įr gražiai
filtruota šventųjų
Skaitlingai lankydami bazanį
katedros
lankymų.
Rap. pasisekė. Atvyko gražus bū Bet dabar... “reųuiem liūdnų MATULEVienI8- Labiau ir paveikslais. Tvirtais popierirų ir remdami jį būsime lai
ANT RENDOS. IŠTenduojarys vaikinų iš Bridgeport, Bri varpas kalba, -sergėt paliepęs ,abiau
P^itikėjimas šiuo niais viršeliais tik 25 centai, ma šešių kambarių ,su visais
mingi ir mūsų parapijos rei
ghton Park ir iš Marąuette nakčiai žvaigždėtai”... Žodžiai SveRtu vyr°’ inflSŲ mylU\U tauvienų imant, dar reikia pridėti
kalai bus geriau aprūpinti.
įtaisymais flatas su eentraliu
Park. Ačiū komisijai už pasi
•x -x, • *• r
j. n tieciu. Nebetoli gal ir tie lai- už persiuntimų 5c.; o gražiais apšildymu, refrigeratoriu, gaTat, visi į bazarų!
širdies jausmiĮ. II.
,
’
, .
darbavimų, o orkestrai už gra neišreiškia
radžius. Renda pigi. Vieta gra
...
- . ••
kai, kada Dievas leis ji-išvys- audeklo viršeliais 50 centu.
•
Rengimo Komisija
J
ži ir patogi. Kreipkitės 2546
žiu muzikų. Visi kviečiami da sekjs, o mes neužmiršim.
ti šventuoju paskelbtų.'
Reikalaukite:
W. Marąuette Rd.
Kiekvienam įdomu pažinti Į
Šiomis dienomife pas Bube žnai atsilankyti į kuopos ren
DĖMESIO!
“DRAUGAS” PUB. 00.,
Pereitų ketvirtadienį Šv. A-! to garbingo Vilniaus vjskupl
lius, Roselande, svečiavosi ži giamus vakarėlius.
2334 So. Oakiey Avė..
Susirinkimas Vyčių 13 kuo- ntano parap. jaunamečių cho-; gyvenimas. Jį sužinosime iš
Visiems bazaro darbininka nomas dainininkas - baritonas,
Arba pas patį Autorių
FOTOGRAFAS
ms ir komitetams pranešame, Kazys Sadauskas su žmona iš P°s įvyks šiandie, spalių 4 d. ras laikė susirinkimų. Pasiro-. neseniai išėjusios knygos:
Atsidarė nuosavą., mo
8801 Saginaw Avė.,
8
vai.
vak.,
po
pamaldų.
Visi
dė
kad
jaunimas
pradeda
pa(
“
ARKIVYSKUPAS
JURGIS
demišką studto su Holkad šeštadienį, 3 valandų po Pittsburgh, Pa.
lyereod ftvleeomls.
Chicago,
IH.
nariai
kviečtafhi
atsilankyti
ir
žinti
muzikos
paskatinimų,
nes
j
MATULĘYI6IUS
”
Dain. K. Sadauskas yra žipiet bus bendras srsirinkimas
«l) WESrr dSnl ST.
prisirašė kelete s narių. Taipgi j Knyga parašyta ne vieno
Fnglevood U40—58SS
parapijos svetainėj pasitari Įnomas Chicagos lietuviams, atsivesti daugiau nanų.
Korespondentė pradėjo darbuotis: dviem drau žmogaus, bet daugelių .mūsų
mui dėl būdų ir prirengsime Seniau gyvendamas Chicagoj,
gijom pasiždjdėjo dalyvauti1 Lietuvos profesorių, kunigų,
visa, kas bus reikalinga bazadainavimu daug kartų
THE BRIDGEPORT
programose ir sudainuoti ke-' mokytojų. Knyga yra didelė,
rui, kad sekmadienį nebūtų puošė lietuvių vakarus.
i
KNITT1NG SHOP
f v.
'v*. V Ką tik išėjo iš spaudos
Nerta Plojus ir Morus Vflnonlu.«
trukdymų. Visi prašomi susiSadauskai į Chicago atvy- Į
f*‘!*t**Wr‘
Svederi ♦. dėl Vyru, Mi.derv.
'ir ,
V ; ; ,iVyir-in
Mergautų ir Valkų
riukti.
R. K. ko trumpoms atostogoms. Ap
f '
A.
’Novena,
• A - . ; v "Vprie Šv. Antano 15c.
NERIA VILNONES PANCIAKAS DEL MOTERŲ IR
Novena Neperstojančios Pa
lankė Pasaulinę Parodų, vie
VYRŲ.
Marąuette Park. — Pereito
Taiso senus svederius
galbos ............................ 10c
šėjo pas muz. J. Saurius ir
sekmadienio vakare, Gini. P.
Novena prie šv. Teresėlės,
varg. K. Sabonius. Spalių 2
Šv. parap. choras buvo sure į
GERKITE
AMBROSIAN
ALŲ
d. svečiai apleido Chicagų.
504 W. 33rd
St.
T
T
ngęs ^kių vakarų.
■
h: i
T
Ieva Lukošiūte
..
...
(Netoli
Normai
Avė.)
Nes
šio
alaus
skonis
jus
visus
patenkins
nuo
pirmo
po. Pilna parapijos svetaine puTel. Victory X48«
W2St Pullman — Rugsėjo
ragavimo.
Reikalaukite visi ir visur AMBROSIAN
Atdara dienomis, vakarais Ir
BANKAS
TAiiiu
nrilifr
«iur«
a
*
•
blikos
8magiai
palinksmino
sekmadieniais.
30 d., mūRų parapijos lietu
BEER.
P
rie
g
eros
muzikos.
Atsilankė
UFTUVIAMS
viai katalikai gražiai ir iškil
Šios kokybės Ambnosian alų išdirba.
daug svečių, choristų iš kitų
mingai minėjo 20 metų para
Crane Coal Co.
Rugsėjo 30 d., Vytauto dar kolonijų. Tarpe jų matėsi va-'
Taupykit savo pinigus
53^2 So. Long Avė.
pijos įsikūrimo jubiliejų.
rg. N. Kulys, stud. A. Stulga
že
įvyko
didelis
Šv.
Kazimie

Ohlcaffo, 111.
Jau iš ryto žmonė skaitlin
šiame banke
RRPUBTJC
ir
kiti.
Ypatingai
noriu
išreiį
gai rinkosi į bažnyčių. Sumų ro Akad. Rėmėjų Centro pik
. * č
kšti padėkų Aušros Vartų pa
Urmu —»wholesale parduoda ir pristato į alines kom
laikė svečias kunigas (vardo nikas. Nors diena buvo šalta,
HAISTED EKGHANGE
rap.
chorui,
kurio
didžiuma
na
|
panijos dalininkas ir atstovas
nesužinojau). Po sumos pasa tačiau seserų geraširdžių - rė
rių kelintų kartų dalyvauja
NATIONAL BANK
kė gražų ir iškilmei pritaiki mėjai suvažiavę piknikų gra
Katrts psrkats anglis 1B
1 mūsų parengimuose. Mes ne-1
L. M. NORKUS
dralvsrlų, siųskite Juos
j
Halstvd St. ir 19th PI.
ntų pamokslų buvęs šios para žiai parėmė.
CRANE COAL. CO. Gausit®
pamiršime. Taipgi ačiū Šv.
Mūsų
skyrius
turėjo
bingo
Narys FKPERAI.
pijos per 9 metus klebonas
geresnes anglis, ui mailan
3225 So. Lituanica Avė.
INSl'KAM'K Kl)IU’OI<A( i/l'S
ir ratą. Skyriui į talkų atėjo Jurgio parap. ir Nekalto Pr.
Plnfgų.
kun. J. Paškauskas. Sveikino
Tai. Yards 2084 ---------- — arba------------Boulevard 7179
parap.
chorams
už
atsilanky

............................ .... ■ 1
■; j
šie geraširdžiai biznieriai:
L
................ ...........
......................... - ■
vestpulmaniečius.
mų.
,
, ,
Dykai troku nuvežė ir par
Bažnyčia buvo gražiai gė
Komisijos A. Kiškūno, S
lėmis seserų Kazimieriečių iš vežė J. Mondzejacskas; auko Vikertaitės, L. Eurkaitės ii
INSURANOE
puošta. Be to, parapijonai su jo: Kipčinai, Peter Basinski, A. Mazelausko pasidarbavimu
LIETUVIŠ
NOTABY
Gregorovičiai, Kacer and Sons, vakaras buvo sėkmingas ir
dėjo žymiai didesnę aukų.
KUS BONUS
PUBLIC
Vakare, parap. svetainėje >- Zabella Pharmary, J. Aleksiū- padaryta gražaus pelno.
vyko bankietas. Prieš šešias — nas, East End China Co., UkREAL ĖST ATE — SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
Ieva Lukošiūtė, koresp.
jau svetelių nebebuvo galima sienė; narės: E. Gedvilienė, O.
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
Matui TriJ<
kur be sutalpinti, nors dole Levickienė, Ogentai, M. LauIvaitMl'
Prisirašykite į Mūsų Spulką. Teisingumu Pamatuotas Biznis
ris buvo įžangos. Svetelių turė rinskaitė, J. Razbadauskaitė,
* #■
2608 WBST 47th STREET
Tel. LATayette 1083
j ome kuone iš visų Chicagos O. Kurpienė, S. Jurgaitė, A.
Morth Side. — Visų draugi
kolonijų. Dalyvavo vietinės Bagdonienė, B. Kalvaitė, S.
jų rengtas balius įvyko rugsė
draugijos ir turėjo savo sta
•
ALEX ALESAUSKAS and SON
jo
30
d,
parapijos
svetainėj
Kinčinų,
4441
8.
Honore
St..
lūs; be to aukojo po 25 dol.
r
parapijai sekančios dr-jos: šv pasidarbavimu, daug sukolek- Susirinko senieji ir jaunieji
Furnitūra and Piano
Movers
Kryžiams, Šv. Veronikos ir tuota valgomųjų daiktų. Liku Mykolai ir šiaip publikos. Ba
Seniausias
Lietuvis
Šv. Juozapo. Skaitlingai atvy sius KinČinas nuvežė į vienuo liaus komisija visus Mykolus
Moveris Chicngoje
papuošė gėlėmis. Gražiai pasi
ko į pokylį Roselando lietu lyną.
T1M BO. TAIMAN HT.
71M SO. ROCKtnCLT. HT.
Baliuj buvęs
vių politikierių klfibas,
ku Piknikui daug pasidarbavo, linksminta.
Tel. REPuhčle
riam vadovauja adv. J. P. Gedvilai, Ogentienė, Ogentai
4707 S. Halsted St
Mes parduodam anglis «eTeL YARDS MOS
RENKITE KATALIKUI
mlauslom kainom. PorahnaWaitches ir B. Petkus. Turė tė, Laurinskaitė, Jurgaitė, Ra
taa M. R. S7.M tona*
KĄJĄ SPAUDĄ
jome labai daug kilnių ir zbadauskaitė.

VISI NORTHSIDIEČIAI
| Į BAZAR4

-NOV. 18 D., 1934

LIETUVIŲ AUDITORIJOJ, 3133 South Halsted Street

mos žinios

DŽIAUGIASI PAVYKUSIU
VAKARĖLIU

SVEČIAVOSI DAINININ
KAS K.RADAUSKAS

P, GONRAD

NOVENOS

ŠOKiy VAKARAS GRA
ŽIAI PAVYKO

BUKITE VISI LINKSMI!

NEI VIEŠBUTY NEBŪT
BUV| GRAŽIAU

F. SELEMONAVIČIA

I UWN Ui LAKt ZINtLEu

e

SOUTH SIDE BREVING CO.

Gerkit ir Reikalaukit

Mnmį bos
,

■

r ■ j -t

MulualLiquorCo.

