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Prez. Roosevelt sprendžia Fordo klausimą
SPECIALUS J. V. ATSTOVAS D AVIS 

IŠVYKO EUROPON
VOKIETIJOS FAŠISTŲ PAR

TIJA TURI SUVAŽIAVIMĄ

Kubos konstitucijoje bus 
daromi pakeitimai

KAS BUS DAROMA SU 
FORDU

VOKIETIJOS FAŠISTŲ 
IŠKILMĖS

HYDE P ARK, N. Y., rugp. 
21. — Automobilių gaminto
jas Fordas nepasirašo automo 
bilių pramonės kodo. Nė nepra 
neša vyriausybei, ką jis mano 
daryti, kokius planus turi.

Prez Rooseveltas pareikala
vo iš NRA administratoriaus 
Johnsono raporto apie Fordų.

Šiandien prezidentas ap
leis savo namus — laivu vyks 
į, Washingtonų. Prieš išvyk- 
siant jis nori nuspręsti, ko
kios akcijos reikia imtis prieš 
Fordų.

NUREMBERGAS, Vokieti
ja, rugp. 31. — Vokietijos na
cionalsocialistų (fašistų) par
tija surengė čia pirmąjį didelį 
suvažiavimų.

Suvažiavimas tęsis penkias 
dienas. Bus smogiamųjų fašis
tų dalių pasmilitariniai para
dai, prakalbos, paskaitos ir j- 
vairios rūšies pramogos.

Suvažiavime vyraus pats fa
šistų partijos vadas ir Vokieti 
jos diktatorius kancleris Hit
leris.

Iš Chicagos pasaulinės parodos atvaizdas. — Belgų miestelis ir turgavietė.

BOLIVIJOS VYSKUPŲ 
NUTARIMAI

KUBON KVIEČIAMI 
ŽYDAI

MIRĖ DIDELIS VILNIAUS LIETUVIŲ

Kazlų-Rūdoj sudegė lentpiūvė 
ir malūnas

NUČ27C RETĄ PAUKŠTI

NEMAKŠČIAI, R'.šeinių

MIRĖ VEIKĖJAS

Lietuvos laikraščiai prane-
apskr. — Rugp. 5 d; Nemakš-1 ša, kad rugp. 15 d. mirė dide- 
čių valse.,. Žemygalds dvare,' lis ^Vilniaus lietuvių veikėja*
nušautas didelis paukštis, per 
sparnus pusantro metro, nuo
kojų iki sparno galo 1 hitr. ir žiaus.

KUN. PROF. P. KRAUJa 
LIS, sulaukęs 51 metų am-

CHICAGOJE

FORDAS TURĖS PASIRA
ŠYTI KODĄ

KUBOS VYRIAUSYBĖ 
PASIDUODA

WASHINGTON, rugp. 30. 
— NRA adm. Johpson laikraš
tininkams pranešė, kad auto
mobilių gamintojas Fordas tu
rės pasirašyti savo pramonės 
kodų. Be to jis negali gauti 
mėlynojo aro.

DAVIS IŠVYKO EUROPON

HAVANA, Kulia, rugp. 31.-- 
Kubos provizionalus preziden
tas de Cespedes pasidavė prieš 
michadinės slaptos ABC poli
tinės organizacijos reikalavi
mams. Su kabineto nariais pa
sitaręs nusprendė sudaryti ko 

i misiją ir šiai pavesti padaryti 
respublikos konstitucijoje re
formas.

SUCRE, rugp. 30. — Įvyku
sioj čia Bolivijos vyskupų ko a 
ferencijoj štai kas nutarta:

Įsteigti centrinę visų vysku
pų seminarijų, įsteigti katali-j 
kiškąjį diciuašLį, suorganisuo' 
ti katalikus į socialės akcijos | 
grupes ir konsoliduoti opozi-1 
cijų prieš pastangas Bolivijoj 
jteisėti divorsus.

DIDELI NUOSTOLIAI PA
DARYTI POPIEŽIŲ VILOJ

HAVANA, rugp. 30. — Ku
bos žydų organizacijų atstovy
bė aplankė prezidentą de Ces- 
pėdės ir jo prašė, kad krašto.. Mie8,o maj()ras Kf,,|y suska 
vyriausybė nevaržytų žydų a- to ekon(,„liniu Chica.

gos stoviu. - -

EKONOMINIS CHICAGOS 
GAIVINIMAS

5 cm. Paukštis turi ant kairės 
kojos metalinį žiedą su užra
šu (“Vogehvarte Rossiten. 
Germania. urget.retour. B. 40. 
134”,.

Paukštį nušovė pil. J. Rinke 
vičius. Noriąją padaryti iš jo 
iškamša.

—JIF—
IŠKABINO RAUDONĄ 

VĖLIAVĄ 4

Vilniaus kraštas ir visa mū
sų tauta neteko šviesau., vei
kėjo, žymaus vado ir tolaus 
darbininko.

Plačiau apie velionį bus ry
toj.

GAISRAS KAZLŲ-RŪDOJ

teivys^ės.
Prezidentas pareiškė, kad iš 

"Vokietijos ištremiami žydai v-
Rugsėjo mėn. 6 dienon jis 

sušaukia įmonės vadų ir roies-

NEW YORK, rugp. 31. — 
Specialus prez. Roosevelto ats 
tovas N. H. Davis vakar išvy- 
ko’Europon. Jis aplankys Lon 
donų ir Paryžių, o paskui vyks 
į Ženevą, kur dalyvaus nusi
ginklavimo konferencijos komi 
sijos posėdžiuose. Tenai jis 
praneš apie prez. Roosevelto 
nusistatymų nusiginklavimo 
klausimu.

60 MILIJONŲ DOL. VIEŠIE
SIEMS DARBAMS

WASHINGTON, rugp. 30. 
— Federalinė viešųjų darbų 
administracija, kurios prieša
ky yra vidaus reik. sekr. Ickse, 
patvirtino viešųjų darbų pro
jektus, kuriems bus panaudo
ta apie 60 milijonų dolerių. 
Apie 50/000 darlūninkų gaus 
darbų.

ROMA, rugp. 30. — Vasari
niams popiežių rūmams Gan- 
dolfo pily padarė didelius nuo 
stolius staiga pasireiškęs lie
tus ir ledų kruša.

Vanduo paplovė vienos 60 
pėdų ilgos sienos pamatą. Už
lieta dalis tvartų ir paukšti- 
dė. Žuvo galvijų ir daug na
minių paukščių.

VALPARATSO, Ind., rugp. 
30. — Sunkiai serga geležinke
lio klerkas W. W. McAVhinney. 
Sakoma, kad tai “miegamoji” 
liga.

ICKES PASKIRTAS ŽIBA
LO DIKTATORIUM

AMERIKIEČIAI APIE BADO 
BAISYBES UKRAINOJ

HYDE P ARK, N. Y., rugp. 
30. — Prez. Rooseveltas pas
kyrė vidaus reikalų sekreto
rių Tekės žibalo pramonės dik 
tatorium.

2 MILIJONAI GAVĘ 
DARBĄ

WASHINGTON, rugp. 30. 
— NRA administratorius Joh 
nson skelbda, kad pramonę gai 
vinti kampanijos metu jau a- 
pie 2 milijonai bedarbių įgi
jo darbų.

ROCHESTER, Minn., rug 
piūčio 30. — Blooming Prai- 
rie, Minn., vienas vaikinas 
“miegamąja” liga susirgo.

PARYŽIUS, rugp. 30. —
Grįžo iš Rusijos naturalizuo- 
tas J. Valstybių pilietis ukrai
nietis su žmona. Pereitų mėne
sį jiedu su kitais turistais nu
vyko į Rusiją aplankyti savo 
tėviškeų Ukrainoj.

Jie pasakoja, kad ra
do baisybes. Derlingiausiuose 
Ukrainos plotuose žmonės ne
turi kų valgyti, dauguma badu 
miršta, o jaunimas nuo išbadė 
jimo kojų nepavelka. Visa 
jų energija sunaikinta.

Valstiečiai nusiskundė, kad 
krašte derlius yra geriausias. 
Deja, sovietų! vyriausybė nelei 
džia žmonėms žemės vaisiais

naudotis. Viską užgrobia ir 
žmones l>e jokio maisto palie
ka.

Išlikę pusgyvi senesnieji 
.Žmonės pareiškia, kad sovie- 
•tai organizuotai spaudžia vai 
stiečius, kad tuo būdu ko di
desnį jų skaičių išnaikinti. Ta
da bolševikams būtų visur 
daugiau vietos.

Tėviškėse jiedviem pasako
ta, kad kanibalizmas Ukrainoj 
valstiečių tarpe nėra naujiena. 
Kai kur vaikai žudomi ir mais 
tui naudojami. Vietomis mais
tui naudojami ir mirusiųjų 
nuo bado žmonių lavonai.

Visoj Ukrainoj sveikata 
džiaugiasi tik vieni bolševikai 
valdininkai. Jie yra sočiai pa
valgę ir geresniais drabužiais 
apsitaisę.

ra Kubos salai geistini ir jie ’ to viršininkų susirinkimą. Bus 
čia gali rasti reikalingos sau /sudaryta ekonominiam miesto 
prieglaudos. • gaivinimui administracija. .. |

Šios administracijos svar-i 
blausias darbas bus sumažin
ti mieste mokamus mokesčius

KATALIKŲ M1SIJONIERIAI 
YRA SVEIKI

rugpHANK0W, Kinija,
31. — Gauta žinia, kad 
porų mėnesių Yuančowe dingę; 
8 kunigai misijonieriai (pasijo 
nistai) yra laisvi ir sveiki.

MERKINE, Alytaus apskr. 
— Rugp. mėn. 1 d. naktį Merki 
nėję stačiatikių kapinėse buvo 
iškabinta komunistinė vėliava. 
Vėliavos paišytojas — žydelis 
ir dar keli komunistai sulaiky
ti. .... ■■■■ . —

Rugpiūčio 15 d. Kazlų-Rū
doj pasireiškė didelis gaisras, 
kuris grasino visam, ’mieste- 
liui. Ugniagesiai daug, darbo 
turėjo, kol užgesino. '

Sudegė Arono Petrikauskio 
lentpiūvė, malūnas ir kiti keli 
trobesiai. Gaisro pradžių ma-- 
čiusieji sako, kad gaisras kilo 
i$ malūno.

PALEIDO SAVO PADĖ
JĖJĄ

POLICIJA NUŠOVĖ 
BEPROTI

, Cooko apskrities turtų jkai- Nam00sej 324O Drak(1 aTO >
ir podraug pageriuti miesto. nuotojas (asesorius) Jacobs ii kar po|k,ija lloi„vf 8tajga

prieš finansus

NUMATOMA DIDESNE 
PIENUI KAINA

PASIUNTĖ KARO LAIVUS

F00Č0W, Kinija, rugp. 31. 
Šioms Kinijos apylinkėms gre-

Esu reikalinga pieno gamin
tojams ūkininkams pagerinti 
būtį —už pienų brangiau

savo ofiso paleido 28 tarnauto
jus, kurių tarpe yra ir jo pa
dėjėjas H. S. Cutmore.

Jacobs sako, kad tas pada
ryta ekonominiais sumetimais,

iš proto išėjusį J. Stassi, 40 
m. amž., bedarbį laikrodinin
kų.

Su šautuvu jis grasino žmo
nes Cutmore per metus buvoja* *<* savo 6 metų amž. dukre-
mokama 10,(MT> dol. alga. Ta
čiau patirta, kad jų'tarpe per

___ o > -iiems m°kčti. Tad ( bieagoj ir j|g^ laiką gyvavo nesusiprati-
sia komunistų gaujos. Svetini-iapylinkese nonma pabrangin- ,nai mokesčių klausimu.

-X1. v. .-it G pienų,salių apsaugai čia prisiųsti J. . .
Šis klausimas IVashingtone 

svarstomas.

lei, o paskiau kitiems, tuose 
namuose gyvenantiems žmo
nėms.

Į nuvykusių policijų jis ė- 
mė šaudvti.

Valstybių ir japonų karo lai
vai.

TRYS UNIJOS NUSPREN
DĖ STREIKUOTI AUKSO KROVĖJAMS

FAŠISTŲ SALIUTAS

LONDONAS, rugp. 30. —
Sir Hesketh Bell, kolonijų ad
ministratorius, įrodo, kad fa
šistų saliutas (rankos pakėli
mas) turi pradžių ne nuo se
novės romiečių, bet nuo Sint- 
pandžių beždžionių Afrikoj.

SUSIORGANIZAVO
MATADORAI

MEXICO CITY, rugp. 30.- 
Meksikoj susiorganizavo mata 
dprai (su buliais kovotojai) 
ir jų asistentai. Tas padaryta 
gyvenimo sąlygų gerinimui.

NEW YORK, rugp. 30. —
Šiame mieste šiemet nuo “mie 
gamosios” ligos mirė 27 as
menys.

BEDARBIŲ EISENA Cbicagoj trys darbininkų u
nijos nusprendė streikuoti. 

Keli tukstapffiai komunistų J(1, yra. International Ladies 
vadovaujamų bedarbių vakar i Harment Worker,. MiUinery 
vidumiesty surengė eisenų. -\Vorkera ir International Po-

eketbook Workers.
Šios unijos sako, kad darb-

Reikalauta didesnės 
biams pašalpos.

bedar-

SAUSŲJŲ SUVAŽIAVIMAS
daviai nenori pildyti NRA ko- 
'do sąlygų — kliudo unijoms 
veikti, nenori jų pripažinti.

Anti-Saloon lygos viršininkai
turi suvažiavimą Cbicagoj. Ta • j]]įn0įR0 prekybos komisija 
riamaai, kas lygai daryti, karia n|a,ina elpktros rata8 įvairio.
kraštas sukilo prieš probibici 
jų. Galimas daiktas, kad lyga 
nutrauks visokį savo prohibi- 
cinį veikimų.

se valstyliės, vietose. O 
cagai — nieko panašaus.

Chi-

“MIEGAMOSIOS” LIGOS 
AUKOS

PASTATYS NAUJĄ STOTI

Vietoje sudegusios Cbicagoj ST. LOUIS, Mo., rugp. 30.- 
pakraščių sargybos stoties bus •Šiame mieste ir apylinkėse 
pastatyta nauja moderniška nuo “miegamosios” ligoR ligi 
stotis. 'šiandien mirė 44 asmenys.

HYDE PARK, N. Y., rugp. 
30. — Prez. Rooseveltas pakar
tojo savo įsakymų, kad aukso 
krovėjai užsiregistruotų ir 
kad pavieniams asmenims yra 
leista turėti tik po 100 dol. ver 
tės aukso.

GYVAČIŲ ANTPLŪDIS

PANOTERIAI, Ukm. aps.
Nesenai vienas ūkininkas pa 

steliėjo patvory pulkų žvirb
lių. Jie šokinėjo, čirškė, pasiro 
dė, su geležine gyvate “karia
vo.” Gyvatė raitėsi ant kelio. 
Ūkininkas jų užmušė.

ORO STOVIS
CHICAOO IR APYLINKES 

.— šiandien gražus oras; kiek 
šilčiau.
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DAR APIE A. A. KUN. J. KAULAKĮ

a. a. kun.Darbininkas” 64 nr. apie 
Juozapų Kaulakį rašo:

Dar vienas mūsų išeivijos vadas — vete
ranas nukeliavo amžinybėn — tai kun. Juo
zapas Kaulakis, šv. Kazimiero parapijos kle
bonas, Pliiladelphijoj, išgyvenęs 65 metus ir' 
klebonavęs 40 metų toj pačioj parapijoj, ku
rių pradėjo tik su 60 šeimynų, uoliai ir tvir
tai jų suorganizavo ir išugdė į vienų skait
lingiausių ir stipriausių Amerikoj. Kun. J. 
Kaulakis buvo tikras žemaitis, gimęs Gargž
dų parapijoj, Telšių apskričio. Jis lankė Lie- 
pojaus gimnazija ir baigė dvasinę seminari
jų Petrapily. Tolimesnius mokslus ėjo Jagė- 
los universitete Krokave ir Louvain univer
sitete, Belgijoj. Ten susipažino su lietuviais 
studentais iš Amerikos, kurie jį prikalbinę# 
vykti į Jungtines Valstybes kunigauti, nes 
tuomet buvo didelis lietuvių kunigų trūku
mas. Įšventintas kunigu birželio 29 d. 1893 
m., kun. Kaulakis tuojau pradėjo orgaiiizuo- 
ti parapijų Pliiladelphijoj:1'Tenai jis pasto
viai įsikūrė, tenai,.nuveikęs daug gražių ir
didingų darbų Bažnyčiai ir tautui, pasimirė. t 
Maža terandasi tokių klebonų, kurie galėtų 
vienoj vietoj išgyventi taip ilgų laikų ir sėk
mingai darbuotis.

Kun. Kaulakis priklauso prie šviesesnių
jų ir uolesniųjų mūsų išeivijos vadų. Jis jau
nesnis būdamas daug užsiėmė literatūra. O- 
riginaliai yra parašęs ir išvertęs nemaža kny
gų dvasinio turinio. Gamindavo pamaldų va
dovėlius ir šiaip jau dvasinio turinio knygu
tes bei "brošiūrėles. Iškilus nepriklausomybės 
klausimui, kun. Kaulakis savo lėšomis pra
dėjo leisti periodinį laikraštį anglų kalboje, 
tikslu informuoti platesni pasaulį apie lietu
vių tautų, jos praeitį,.teisę palikti nepriklau
somų Ir jos politines aspiracijas. Toks leidi
nys buvo reikalingas daug darbo, atsidėjimo, 
sumanumo ir lėšų, bet ypatingai karštos tė-

T
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vynės meilės, kuri tame tvirtame didvyry 
degė pastovia ugnimi ir kuriai jis niekad 
neleido užgesti. Jis kaip tvirtas ąžuolas sto- 
vėjp ant katalikybės ir lietuvybės dirvos iv 
nė didžiausios audros nevalioja jį parblokšti. 
Jis mirė, bet didinga jo asmenybė pasiliks 
nepaliečiama mūsų išeivijos atminty ir jo 
tvirtumo ir pastovumo pavyzdys ilgai švies 
naujajai kartai ir masins jų prie didelių dar
bų katalikybės ir lietuvybės naudai.

S TABALAS

“Garso” redaktorius p. M. Zujus savo 
referate Federacijos kongresui pabrėžė svar
bų remti centralines lietuvių katalikų organi
zacijas Amerikoje. Jis pažymėjo, kad cliica- 
giečiai permažal domisi L. R. K. S. A., kuii 
yra gausinga nariais ir stipri turtu. Gaila, 
kad taip yra, nes vien lokalinėmis pašelpinė- 
mis draugijomis toli nenueisime. Ir chicagie- 
čiams veikėjams ir pačiai L. R. K. S. A. cen
tro valdybai reiktų daugiau dėmesio kreipti 
į šios organizacijos populerizavimų vakaruo
se. Ypač mūsų jaunimų reikia su mūsų Sus
inu supažindinti. Ar jau ne laikas apie tai 
šiek tiek rimčiau pagalvoti ir, pasitarus, dar
bų pradėti.

Negailestingoji mirtis, pakirtusi visų ei
lę Lietuvos žymių žmonių, pradėjo sukinėtis 
ir Amerikos lietuvių senesnėsės kartos veikė
jų tarpe. Prieš porų savaičių beveik tuo pa
čiu laiku pasimirė kun. Juozapas Kaulakis 
ir kun. K. Saikus.. Sakoma, “su giltine neik 
riešutauti”. Dėl to, vyrai, laikykimės!

. Porų mėnesių pas mus viešėjęs gerb. kun. 
Alfonsas Lipnickasj Lietuvos Katalikų Vei
kimo Centro Įgaliotinis ir “Pavasario” sų- 
jungos atstovas, užvakar apleido Chieagų ir 
išvyko į New Yorkų. Ameriką gerb. svečias 
apleidžia rugsėjo 6 d. Brooklvno veikėjai jam 
rengia išleistuves, kurios įvyks rugsėjo 4 d. 
Gerb. svečias žadėjo plačiai rašyti Lietuvos 
katalikų laikraščiuose apie Amerikos gyve
nimų ir lifetnvių veikimų.

AMERIKOS LIET. R.K. FEDERACIJOS 
23 KONGRESO PROTOKOLAS

(Tęsinys)
Iš Indiana Harbor, Ind.

25. A. L. K. K. Federacijos 42 sky
rius — Antanas Gleniža, E. Šalkauskienė,
E. Grimailicnė, M. Paulauskienė.

Iš Cicero, Illinois
26. šv. KažanČiaus draug. — Karolina 

' Liekietienė, Cecilija Sapaiticnė.
. Zi. Šv. Vardo dr-jos — L. Norris, .f. 

I*aluhin, A. Valančius, Madini Couble.
28. Dievo Motinos Sopulingos — Kot

ryna Zvilienė, Stanislava Kakanauskaitė
29. Šv. Antano dr-jos — Antanas Pet 

kus, Anastazas Valančius.
30. FYderaeiĮos 12 to skyriaus — Ona 

Rimkienė, Ona Kalinime, Elzbieta Miko 
lainienė.

31. Apaštalystėj! Maldos .— Anasta
zas Valančius, Barbora Daukšienė, Mnri- 
jona Mišeikienė.

32. Šv. Pranciškaus - Tretininkų — ’ 
Rozalija Yalanętenė, Liudvika f’ernaus- 
kienė.

SVEIKATOS SKYRIUS
Šį skyrių tvarko ir prižiūri

Amerikos Lietuvių Daktarų Draugija

TEMPE RAM ENTO J T A K‘A 
GYVENIMUI

Kaso Dr. A. Petriku, 
Broofdyn, N. Y.

Tauiperamentų klasifikacijų 
pirmiausiai mums patiekė me
dicinos “tėvas” llippokratas, 
graikų gydytojas, gyvenęs 
penktame amžiuje prieš krikš
čionybę. Žinoma, toji jo klasi-
fikacija buvo daugiau empiriš- . .
ko pobūdžio, negu mokslinio. Į?leal >ra 
Mūsų laikais temperamentų 
mokslas vėl Įdačiai atgyja, tik

minkštų raumenų, išblyškusio 
veido ir neperdidelio ūgio. Jo 
protas veikia lėtai, nors tik
rai. Jo kraujo apytaka lėta, 
energija menka. Jisai, abelnhi, 
pasitenkinęs savo gy venimu, 
kokį turi; kovotojas už kokias 
nors idėjas iš jo menkas, ji
sai bevelija kur nors biskį pas
nausti, kada turi laiko. Ambi
cija mokslui ar darbui menka, 
iniciatyva sustingus. Bet šiaip

Jim Moore, senas skautas Šimtmečio Pažangos pa
rodos lankytojams pasakoja ir rodo, kaip seniau ameri
kiečiai ieškodavę aukso. Tikrasis auksas randasi žemėje.

jau paremtas daug moksliškes-I
jie papėde. Mat, dabartinė me
dicina nori slauginti ne tiktai 
kurių nors afektuotų (skauda-e
mų) organų ar organizino dalį, 
bet visų, konkretų, gyvų indi
vidų —visų žmogų, jo kūnų ir 
sielų.

Vėliau panagrinėsime atski
rų temperamentų įtakų žmo
gaus gyvenimui; dabar gi — pa 
žiūrėkime, kas yra patys tem
peramentai, kokie jų vardai, 
klasifikacija, kombinacija ir 
fiziniai bei psichiniai jų pa
sireiškimai.

Pamatiniai temperamentų 
tipai, kaip juos paduoda D. 
Jacijues savo knygoje “The

gero būdo žmogus. Jo akys pil 
kos, mažos; dantys prastos išr 
Vaizdos, gelsvoki, minkšti; 
plaukai ploni, švelnūs. ĮKitaip 
sakant, toksai individas nero
do energiško žmogaus pavyz
džio.

Sanyviniškasis. — Sangvi- 
nai, šviesplaukiai, yra fiziniai 
gana mitrūs ir tvirti; mėlynų 
akių, šviesaus, malonaus vei
do, aukšto ūgio, tūri puikių. , , , , ,
kraujo apytak-,, pilni onergi- ;darbas ne v',8ada v,edama“gys vyra, o viena Ostija ne- 

Daugelis lengvesniojo lk,os «“ kdnlos Dlev0 dva' Pldar5’’ karžygiu.

JAUNIMAS IR TIKĖJIMAS
(L.1 Šimučio, “Draugo” redak- manijos negalima būti katali- 

toriaus kalba L. Vyčių ku ir dirbti katalikų idealams.
Kitaip mes būsime tik tušti 
katalikiški plepiai.

Ir dar. Valgis yra dažno 
“Ten labai daug asmeniškų jpročio dalykas. Valgis palai 

interesų, ten daug tuštybės, ko gyvybę tik tuomet, kada 
asmens garbės ir noro prasi- jįs nUolat kartojamas. Gaba- 
gyventi. Iš paviršiaus kilnus lėlis duonos kūdikio neužau-

21 seime).
(Tęsiny s)

kataliko
sporto čempionų, k. t., tenni. Užtat taip braika šių d,ie- Būtinas yra taip kūno taip 
eo, bėgimo, plaukimo, bokso,kul‘“ra’ uztat tle't dvasios n,ai“t0 kartojimas.

jos.

.visur prieštaravimo, tiek miete., yra sangvinai. Dantys Į 7““* y ““ l Dar kartų katalikiškojo
gražūs, Šviesiai gelsvi, burnos slvyluuo v‘Koklfiaw“11 k»alc- !-«*»• judėjimu arba tnit

v . . . , ’ , renciiom, nusiginklavimo po- būti eucharistiškas airba io vismagenys šviesiai ružavos. Ju- ,... . . . , i « u* jun
isėdziais, vidaus ir pasauline sai nereikia. Jis gyvena gy- 
politika. j veninio Duona arba jis miręs.

“Komunija ir su Komunija Stiprybės Sakramentas yra jo 
surištas išvidinis maldos gy ve-! stiprybė.

(lesiai greiti ir gracingi, lūpos , 
raudonos, pilni entuziazmo bei 
optimizmo, protiniai gana veikTempe raments,” yra keturi:

1. bimfatiškasis -virškinama la’ ir Pažymi iniciatyva. Va- 
lios tvirtumu jie nepasižymi 
ir linkę prie oportunizmo.

minas yra geriausia priemone 
į prieš šį suplokštėjimų, prieš 
šių negražių spekuliacijų. Pi- 

Tulžiškasis. — Šio tipo ats- rmoj eilėj išvidinė krikščiony- 
tovais yra juodaplaukiai - bru

sis (lymphatic);
2. Sangviniškasis - alsuoja

masis .(sanguine);
3. Tulžiškasis - raumenims’ • * 1 • . s

f(bilious) ir
4. Nerviškasis - sniageninis 

(nervous). ;' . * ,
Rugpiūčio 30 d. Europos link išplaukė Vje.lok r(,ta- ka<la pl|in,a „ž 

“ Draugo” ekskursija, kuria! vadovauja kun. tikti indivW(, vieno,kurie nors 
dr. K. Matulaitis, M. I. C. Apart vado su tempe-rament0. Dažniausiai už- 
ekskursija išvyko: dvi Seserys Kaz.lnler.etčs L.^ k.,mbinacija (iv„,J1( „r 
(Sesuo Ignatija ir Sesuo Teofilė), Barbora 1,^ temperamentUj 0 kartais 
Kauneckaitė, p. Kazys Vengras, p. Vincas Į „pt vtaus ks
Andriuška ir p. B. Kalvaitis. Ekskursantai
išplauly? White Star linijos laivu “Majestic”.

bė. O išviršinės katalikybės 
formos pačios savaime atsi
ras. Dievui ne tiek svarbu di- 

rių-stambių raumenų. Jų for- delis skaičius, kiek išvidinė to 
ina ir judesiai nėra taip gra-' skaičiaus vertė. Viena asme- 
cingi, kaip sangvinių, bet užjnybė katalikybės pirmyneigai
tai jie pasižymi didele jėga daugiau turi reikšmės negu ugnį, visur būti nuoširdžiais 
ir ištverme. Jie yra rūstaus religiniai apmirusių 10,0C0 sti- 'jo sekėjais, turėti turiningų 
veido ir pilni energijos. Ūgio i priausaų vyrų.

netai, turį .gelsvų odų ir tam
sias akis; diktoko kūno ir stip-

Dėl to, brangus Vyčiai, pa-
SOĮĮOBZiauifjO O AUS OUIĮIĮOJISOĮ 
centro archyvuose rezoliucijos 
apie eucharistininkų skyriaus 
įvedimų, jų nudulkinkime, iš- 
naujo paskelbkime ir tuoj im
kimės jų į gyvenimų vykinti. 
Patys matome, kad kito kelio 
nėra, jei tikrai norime savyje 

kūrenti Kristaus dangiškųjų

galima rasti net visfUs keturis. I vidutinio, kartais pusėtinai di- 
Bet dažniausiai tai kūną kom
binacija dviejų tipų, kurių vie-
nas vyrauja: pa v.: nervo-limfa 
tiška?, sangvino-tulžiškasis, 
etc.

Kunigų Vienybės seimo ir Federacijos 
kongreso proga dienraščio “Draugo” redak
cijų aplankė daug svečių, atvykusių iš toli- Kiekvienas temperamento ti 
inesnių miestų. Kai kurie jų dar tebevieši, pas kuo nors išsiskiria nuo ki< 
Chicagoje. Užvakar apleido Chieagų stud. J.'to. Paimkime juos paelliuj.
Morkūnas iš Kochester, N. Y. (Jis “Draugo” 
piknike pasakė gražių kalbų) ir jo draugas 
dr. B. Platdkis.

33. Visų Šv. vyrų ir moterų 
Daujotienė.9 * t . ■*

34. Šv. Kaz. Akademijos 9 skyriaus 
— Rimkienė, Mikiosiūtė, Rimkaitė, Bu
kauskienė, Krasauskienė.

36. Lietuvos Vyčių 14 kuopa — Ed 
vardas Bukola, Jurgis Dilauskas.

Iš Archer Mri<tils — Illtnnls
I., R. K. Feder*cijoa 50-taa skyrius —

Ona

36. A.
Julius Šliogeris. <

37. Marijonų Kolegijos Rėmėjų 41-mus sky
rius — Petronėlė Dubertlcnė.

Iš M»rqn«-tte Pa r k — Cliieago, Illin-iiM
MV. P. GIMIMO PARAPIJA

38. Bietuvos VyCIų 112 kuopa — Jonas Juo- 
salti*.
, » 39. Apaštalystės Maldos Barbora Lazdaus- 

kl.-nė, Antanina Kaltulienė.
40. )šv. Pranciškau* — Tretininkų — Barbora 

lAzdauskienė, Antanina Baltutienė.
41. Ar. Kaz. Akad. Rėmėjų 8-tas skyrius —

K Prosevlėiutė. ,
42. A. L. R. K. labdaringos Sąjungos 23-ėln 

kuopa — d r. A. O, Rakauskas.
43. L4et. R. K. Suslvlenymo Amerikoje 162 

kuopa — Jurgi* Žakas.
4 4. St. Barboros — T. Corošklenė, B. Stro- 

dornskienė.
IŠ Brlglitnn Bark — Chh-*Uo, IIlino*
HV. P. NEKALTO PRASIU. PARAPIJA 

46. A. U JI. K. Krdentcijo* 16 skyrius -ė
Vali okaurkUR. ivi'nsknltė, Znrutnskls, Srupllanė.

46. šv. Kaz. Akad. RėmAJų 4-to skyriau* —
K. Laučienė, B l.lndžlutė.

4 7. Apaštalystė* Maldo* — Ona Kasragtenė,
Morta Anužienė, Ieva Rudienė.

46. Moterų S*Jungs>* 24-ta kuopa. — K. Rač-
kienė#

“Mes dirbame ir dirbsime. 
Tačiau mes niekada nepamir-' (lėlio, stambių kaulų. Plaukai 

šiurkštūs. Labai pikti ir aud- Šime, kad prieš pradedant di

Limfatiškasis. — Šie tipo 
individas yra ljto būdo, fleg-

ringi impulso įtakoj; dideli 
užsispyrėliai ir pilni ambici
jos; labai pageidauja garbės 
ir galios; optimistiški ir entu- 
aiaštiški, bet nelabai pastovūs 
savo pasiryžimuose. Linkę 
prie oportunizmo ir nori vi
suomet iškelti savo “ego”;

matiškas, pusėtinai nutukęs, dažnai pasiduoda sentimento

49. Nekalto Prus. ššv. Marijos Panos moterų 
ir Imerglnų — K. Raėklenė, F. Valkuticnė.

60. Labdarių Sąjungos 8 kuopa — A. Samoška.
51. Pirma Dt*vizija šv. Kuzlm. Karai. Gvard. 

— R. Andrelluntts.
52. Lietuvos Vyčių 36 kuopa — Stelių Ali

šauskaitė, K. Zarf-oniskt*.
Iš Bridgcport — tlileago, Illinois 

ŠV. JURGIO PARAPIJA
53. Labdarių Sąjungos 5-ta kuopa — J. Krikš

čiūnus. J. (larucfcas, U. Gudienė.
54. šv. Kazimiero Akademijos 2-ras skyrius — 

Ju«ė ftaltenlcnė, S. Bučienė. O. Kipnlcklcnė.
5 5. šv. 1‘ctronėlėa — A. Antanavičienė, E. 

Runelienė, A. Vlnskiet|ė.
Iš IS-tos, — ritiesgo, Illinois 

DIEVO APVAIZDOM PARAPIJA
56. Amžino KažanČiaus —į Emfiija Kekštaitė.
5"; Tretininkų —‘ Agnietė Valueklenė.
58. A. L R. K. Federacijos 15-tas skyrius —

A. Grįšiu*. A. GrlkšlenU »
59. š*. Vardo — t#or»i įninkąs Slausgalvls.
60. Lietuvos Vyčių 4 kuopa — Zosė Vi'.ltartuitė, 

Elena Klmklulė.
61. Apaštalystė* Maldos — J. Juozaitis, A. 

Saanauakaitė.
Iš Wrst SMe —• Chleago, Illinois

AUŠROM VARTŲ I’ARAPrjA
62. Ktuiricnymo R. K. Amerikoje 100 kuopa 

— Rožė Psvllausklenė,
63. Moterų Sąjungos 55 kuopa — M. Aitu- 

tfenė.
64. - Apaštalystės Miildorf — Viktorija Kcrpaus- 

klenė. Andriejus Radzevičių*
65. Aušros Vartų para p. choro — Juozapa* 

Brasattls.
66. L. K. K. Federacijos skyrius — Kun. J. 

Mačlullonls, J Brnzatbs, Ig. Shkalas.
67. Labdarių 7 kuopa — Veronika Ju*evt‘členė.
68. Auiros VarŲj tnoterų ir merginų — A.

Benevlčienė. O. Jodlklenė. P. MaslilauBklenė, D. 
Gaaparkienė. \

išvidinį gyvenimų, eiti ąbso- 
liutės tobulybės keliu.

Aš skaitau, kad -Vyčiams 
tai vra labai svarbu, nes tai 

rbti reikia pavalgyti. Be mai-1 j&unimo organizacija, kuri tu-
sto gyventi negalima. Be Ko-' ri musų jaunimų išlaikyti svei 

1 ■ »' ' ■ Iku kūnu ir dvasia. Priežodis
Įtakon ir didžiuojasi menknie- sako: “Kų jaunas Įprasi/ tų 
kiais; rt-tai kada save aukoja senas teberasi”. Įpratinti jau- 
kokiom nors idėjom. Dantys nimų prife gerų, didvyriškų da-
stambūs, aštriais kampais, 
vai geltoni.

Bus daugiau)

rus rbų, reiškia rengti tautai sti
prių ateitį. O didvyriškumo

(l’Msa 6 pusi.)

<9. Marijonų Kolegijos Rėmėjų 19 skyrius - Rakauskų užimti savo vietų. Taip pat 
Ieva Šiaulienė. . • .

70. šv. Onos — M. StunibriJnė.
Iš Nortli Htdr — Ghik-sga, llltnofe .

ŠV. MYKOLO PARAPIJA
71. šv. Juozapo Olobėjo — M. Stankevičių*
72. šv. Mykol> Arkangelo No. 2. — Vincas 

Mačiukonl*. Jonas Raini*
73. Sus. Liet. R. Kat. 16 kuopos — Antanas 

Kumllyti*
74. L. R. K. A. Federacijos 23 skyrius —

Pranas Maskolaitis, Ona šniaukšticnė.
75. Liet. Giesmininkų Dramatiška dr-ja —

Emilija Maskolultlenė, Ona Klzelevtčlcnė.
IŠ Tom n of l^ike —- Uhhsųpo, Illinois

ŠV. KRYŽIAUS PARAPIJA
76. Federacija* 7 skyrius — kun. Pr. Vai

tukaiti* .
77. Apaštalystės Maldos — Petronėlė Navic

kienė, Veronika Kataunkleftė, Marijona Martišienė,
Petras Dorsa. Jonas Petkus.

78. “šaltinio” redaktorius — kun. dr. K. Ma
tulaiti* M. I. C.

Uayiaio daisg svečių, kurių tarpe buvo:
J. M. d. gerb. pralota* M. L. Krušas, kun. M.

Urbono*, kun. V. Matulaitis, kun. A. H k ripka, kun.
A. Petrauskas, kun. J. Raškauskas, kun. Va*ys, 
kun. M. Urbanavičių* kun. J. fhrlrska*, kfin. M.
Svnrlyg, kun. Ballnskns, kun. Kkruodenls, kun. Al-, 
bavičiu* kuri. A. Baltuti* kun. Ą. IJnkus, kun.
Inčiura. kun. S. Bartkų* kun. K. Bičkauskas, kun.
Stoni* kun. Juškevičius, kun. J. Kelmeli*, kun. An
driušis, kun. 8. Petrausko*, Ras. Juozaitienė, Ant.
Lubertas, Ig. IiambraMRkns, Juozas Mockų* A.
Nausėdienė, M. Ourlnakaltė, dr. J. P. Poška, dr.
Atkočiunaa, K. Gaubi*, A. Mondslka, N. Kulis.
J. Kudirka. A. Kaminskienė, A. Simutienė, A.
Stulga. H. Saurlenė, J. HaurK J. Vilkiškus. V.
Rukštall* S. Sakalicnė. V. Stancikas ir kiti.

pakviečia kitus prezidiumo ir sekretori- 
jato narius. Pirmininkas, užėmęs vietų 
gražiais žodžiais pasveikina kongresų ir 
pradeda darbus, pranešdamas, kad dieno
tvarkėje yra sveikinimai.

Prasideda sveikinimai

J. M. d. gerb. pral. M. L. Krušas svei
kina visus atstovus ir svečius; kun. A. 
Lipnickas ir kun. Irtinonas, svečiai iš Lie
tuvos; kun. Matulaitis ‘Šaltinio” re-

Užsiregistravus atstovus kun. Mišių.; 
pakvietė išrinktų kongreso pirmininkų dr.

daktorius; kun. J. Šyagždys — “Darbi
ninko”; komp. A. Pocius — Am. Liet. 
Kat. Vargonininkų Sąjungos; Jonas Mor
kūnas — Liet. Studentų Organizacijos; S. 
Kakalienė — “Moterų Dirvos” redak.; 
Maziliauskienė — Moterų Sąjungos; V'. 
Galnaitė — Šv. Kaz. Akad. Rėmėjų; A. 
Valančius — Cicero parapijos; A. I^ipin- 
skas — Vyčių organizacijos; dr. Poškų; 
Elzbieta šutkaitė — Ateitininkė, studen
tų atstovybės narė ir Lietuvos Universi
teto studentų atstovybės užsienių komi
sijos sekretorė. Ji kongresų gražiai pa
sveikino Lietuvos Ateitininkų vardu. 

(Bus daugiau)
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sį kongresu išduos Federacijos ir maloniais žodeliais. Visąnuolyne vedamus kursus. 

X Jau daromi planai ftv. 5? skyriaus susirinkime, kurt
I Pranciškaus vienuolyno rėmė- įvyks sekmadienį, rugsėjo 17 
j jų seimui, kuris įvyks spalių d. Tame susirinkime kalbės 
p d., vienuolyne. Prašomos rė
iinėjų kuopos gaminti suma*
nymus. A. M. D. a.

\yko. Pei Alsas tris dienas žino apie mūs tėvų žemelę, ku-

DIEVAS [evoliucijos sekėjas, jis nega
li kitaip elgtis, nes, štai, gar-

gų dienelės baigiasi. Štai, ar
tinasi laikas apleisti brangu 

sus evoliucijos mokslo skelbė- ,įr numylėtų Apvaizdos Kalne-
EVOLIUCIJA

RAULAS:

žmonės rytais ir vakarais skai 
tlingai lankė bažnyčių ir ėjo 
prie ftv. Sakramento. Visi nau 
dojosi Dievo malonėmis. Ačiū 
Dievui, oras pasitaikė labai 
gražus, ųetrukdė ir iš tolime
snių kolonijų žmonėms atsi
lankyti. Turime pareigos pa
dėkoti kunigams iš tolimes
nių -miestelių už gražius pa
mokslus. Lai Dievas duoda, 
kad visi jų pamokslai būtų 
mumr ant naudos, mūsų sielų 
išganymui.

Negaliu praeiti nepaminėjęs 
ir mūsų tretininkių, kurios da
vė gražų pavyzdį: per visas 
tris dienas po pietų susirinku
sios dievotai kalbėjo rąžan
čių prieš išstatytąjį Šv. Sakra
mentų, vadovaujant pirm. O.

ris labai sunkiai supranta, ką 
jų tėvai kalbu, tačiau kaip iš
girdo apie šių baisių tragedi
jų ir jie pasidarė daugina lie- 
tuviškesni, ir juose atsirado 
lietuviškumo. O kų jau kal
bėt apie tuos, kurie yra tikri 
lietuviai tėvynainiai?

Tie didvyriai verti yra di
džiausios pagarbos. Kaip tai 
gražu skaitant visuose Ame
rikos lietuvių laikraščiuose, 
kad visose didžiose kolonijo
se buvo ir dar laikomos pa
maldos už žuvusius lakūnus. 
Kaip gražu matant didžias mi 
nias žmonių susirinkusias pa
simelsti už niekados neužmirš
tamus didvyrius. Vertingesnio 
dalyko mes ant jų aukuro ne* 
galime paaukoti.

Labai nuostabu, kad didžio
jo Pittsburgh’o ir apylinkės 
lietuvių kolonijose nebuvo nei 

. jų. Kunigi} paskutinį vakarą žodelio matyt, nei girdėt apie. 
malonu, kad visi parapijonai buvo net devyni. Procesija bu tokį gražų ir naudingą lakū-. 
susitartų ir kuo greičiausiai Įv0 įspūdinga. Jaunimas, mer-Įnų pagerbimą. Kodėl gi Pitts- 
pastatytų patogių kleboniją gjnos ir vaikinai vėliavas ne-|hurgh’as turi pasilikt vis pa 
Tikimės, kad parapijonai už- Choras per visas dienas . skutinis? Žinau, kad jis gali 
jaus jo nenuilstančių darbuo- iabai gražiai giedojo. 'taip pat gražiai pasirodyt,
ę ir netolimoj ateityj tai pa

darys.
Vaikučių atostogos jau bai- , A. A._ ,. , A.galima sakyti, tik biskutį pra-

veiduose matyt patenkinimas. 
Bet dar ne viskas. Gerb. kun. 
M J. Kazėnas, klebonas, kaip

Federacijos Kongreso vice pi- tikras tėvas priėmė jas ir šir- 
rmininkas Juozas Tamkevt-'dingai sveikino. Jis nuolat rū

pinasi, kad seserys būtų pa
tenkintos.

čius? kua. J. Skripkus, kun. 
Kazėnas ir kiti. Būtų gera. 

Linksmos ir ramios atosto-'kad susirinkimas būtų ko
skaitlingiausias. Kep.

Trečiadienį, rugpiūčio 23 d.

X Sugrįžusios sesutės rado 
savo vienuolyne “didelį sur- 
y.rise” — naujų, moderniškų 
“Frigidaire” (šaldytuvų). Tai

jas, Tyndall sako: “Tikrai y- jį kur sesutės daug malonių i po sunkios ir ilgos ligos pasi- bent naudingas dalykas. Kas-
ra patirta, kad vienodumas ga jr naudingų valandėlių praleis mirė a. a. Kazimieras Paulau- 

Jonai, aiški-ini^°je ^ra v^enas *‘s teisiiišęiau; <io. Atgavusios prarastas jė-Į^kas, vienas senesniųjų ftv.
. cin va/lnvn ’ * Tqo fineu kol • __ _ i?_ - •_ • _ j__ •

gi galėjo tokių aukų seserims 
padaryti? Visaip spėjama, bet

šių vadovų’’. Tas tiesa, bet gas įr snstiprėjusios dvasia,'Kazimiero parapijonų. Palai- veltui 
priešinga mokslo principams! kodėl Patsai Tynda11 nesilai- jOs rengiasi grįžti į parapijas,Įdotas su bažnytinėmis apei-, Įr jar, ne visi 
ir patyrimo faktams. Kodėl ko t.os tiesos? Jis laiko.si evo* kad ten tęsti tų kilnų apšta-Įgomisšeimyniniame^ sklype Į namų seserų 
yra daug žmonių, kurie tiki*^uc^os mokslo. Gamtoje ne- lavimo darbų. Tas darbas —,&v- Kazimiero R. K. bažny-,Įsokjų pagerinimų ir pataisv 
į evoliucijų ir jos mokslų? randame įrodymo, kas patvlr- tai auklėjimas ir švietimas i čios kapuose. Laidotuvės bu-'rnų. Žinomu, čia jau gerb. kle-

ni man, būk evoliucija esanti,
iskas. Eidamos 

seserys atrado vi-

JONAS: - 
kime, jeigu tu būsi svetima
me krašte, ir eisi nakties me
tu, nežinodamas pavojaus, į- 

^nlsi į duobę, ar nešauksi pa
galbos? O jei kas paduos tau 
rankų, juk nepaleisi, bet sti- 

> priai laikysies, kiek galėda
mas?

RAULAS: — Taip, turiu 
laikytis, kad nępražūeiau.

JONAS. — Taip yra ir su 
žmonėmis, kurie pradeda lai
kytis savosios teorijos ir ne
benori paleisti. Kad ir faktiš
kai kitaip supranta, tiktai lai 
kosi savo pažiūrų. Net patys 
evoliucijonistai to nedaro, ką 
aiškina bei mokina. Štai, Hae- 
ckel, evoliucijos sekėjas, ra
šo taip: “Pirmiausia moksle 
aksioma (taisyklė), be kurios

Dėl to, daleis. «»*« tarPln» O"** kuris 
rištų žmogų su beždžione. Nei 
vienas mokslininkas neranda 
tokio gyvūno, kuris užpildytų 
spragų skiriančių žmogų nuo 
beždžionės. (Tų skirtumų pa
aiškinsiu kalbėdamas apie šie 
los buvimų).

RAULAS: — Jonai, kodėlgi 
negalėtų būti sąryšio tarpe 
žmogaus ir gyvulių?

jaunosios lietuvių kartos, pa
ruošimas jos Dievui ir tėvy-

vo labai gražios ir iškilmin- bono rūpesčiu visa tai padary-_____
gos su egzekvijomis ir trejo-*ta. Kokia garbė mums tuųėti į Miniotienei. ■

nei. Tikimos, kad šiais Šven-^iis šv. niišiomis. Amžinų at-Įtokį rūpestingų klebonų. Pats Į Taip pat graži buvo vaike-
tais Metais 
pasišventimu 
traukus daugiau

ais seserys ypatingu (ih*į jo sielai, o jo nubudusiai |VargSta prastoj klebonijoj, bet Rų procesija paskutinį vaka 
imu dirbs, idant pa- šeimynai suraminimų. Rep. gį kitais rūpinasi. Būtų labai Kunigi} paskutinį vakari

rlailflpiail sielų prie' -..... - immlstm. lrr».l iriai -nnv><mi innni . _x J_______ • T,________ -• V.

Dievo ir tokiu būdu išpildys į Sekmadienį, rugp. 27 d. ftv. 
Šventojo Tėvo norų — daly- Rožančiaus draugija laikė mė-
vauti Katalikiškoj Akcijoj. 
Galime sakyti, kad tas dar
bas jųu prasidėjo, nes šiais

nesihį susirinkimą, kurs už
baigta labai trumpai, nes ne
buvo raštininkės Julės Klimai 
tienės — dar nebuvo grįžus 
iš Federacijos Kongreso, ku

mokslo metais seserys Pranei- 
JONAS: - Raulai, Ha visi- Skie,ės aMar0 dvi naujas m0.

kyklas. Linkime sesutėms ge-
. , . riausio pasisekimo ir kantry-

bet ar yra, tai yria klausimas. kilniam mokytojavimo da-'žančiaus draugijų Būtų gera, 
Didžiausi gamtos mokslo ty- pke , ' " • kad kitas susirinkimas būtu

skaitlingesnis ir gyvesnis, nes 
raštininkė Klimaitienė išduos 
raportų iš Federacijos kongre

so. Be abejo, patieks daug 
gražių ir naujų dalykų, ku
riuos turėsime gyveniman į- 
vykdinti. Narė

škai nemoksliškas klausimas. 
Aš neginu, kad galėtų būti,

rinėtojai yra pašventę daug 
laiko, mokslo ir tyrinėjimų, 
bet neranda jungiamo sąryšio 
gyvulių su žmonėmis. Todėl, 
pav.: nežiūrint kaip ilgas bū
ti? retežis, bet kiekviena jo

jokia mokslo teorija negali į dalelė yra sukabinta viena su L. 
laikytis, tai yra, nei vieno žin-Į kita. Jeigu nebūtų nors vienos 
gsnio negalima žengti pirmyn• dalelės, retežis nesilaikytų 
mokslo srityje, kuri nėra pa- krūvoj. Taip yra ir su evoliu- 
Teinta ant gyvų faktų.” Čia Į ei jos teorija. Evoliucijonistai 
jo pasakyta tiesa, bet kur y- sako, kad nėra jokio persky

rimo tarp vienos gyvulių rū-ra faktai? Juk jis pripažįsta 
“Spontaneous generation”, 
kurios visiškai nėra ir ten ne
galime rasti nei mažiausio į- 
rodymo, kuris remtų tų teori-

šies ir kitos, bet mokslas 
mums rodo, kad labai didelis 
yra tarpas tarp negyvos že
mės ir augančios žolės; tarp

jų. Tai kaip gi jis gali laiky-jžolės ir gyvulių; o didžiausias 
tis tos teorijos be faktų? Čia žingsnis arba spraga yra tarp
nieką daugiau nėra, kaip tik 
akla kontradikcija. O Kristus 
pasakė: “Jei aklas ves aklų, 
abu įpuls į duobę”. Taip yra 
akli evoliucijos vadai ir jų 
sekėjai, visi jie turi pulti į 
duobę.

RAULAS: — Jonai, jeigu 
vienas evoliucijonistas eina ta
msiu keliu be moksliškų fak
tų. tai, gal, kiti to nedaro?

JONAS: — Kaulai, kas yra

neprotingo gyvulio ir išmin
tingo žmogaus. Čia ir trūksta 
daug retežio dalelių, kurios 
jungtų vienų galų su kitu. Ir 
nėra tokio evoliucijonisto, ku
ris galėtų sukabinti tų' retežį 
bei užpildyti tų spragų, kuri 
skiria žųiogų nuo gyvulių. (Ir 
tai bus plačiai paaiškinta, kuo 
Ynet kalbėsiu apie sielos- bu
vimų). Kun. J V. S.

riame ji atstovavo Šv. Pran
ciškaus Tretininkus ir Šv. Ra-

Kad šis darbas atneštų ge
rų vaisių, reikia, kad ir pa
sauliečiai ateitų į pagalbą. 
Visos seserų pastangos gali 
veltui nueiti, jei tėvai nesiųs 
savo vaikučių į mokyklas, kur 
jiems bus skelbiama Dievo žo
dis ir auklėjami doroje ir Die
vo meilėje. Tegul tėveliai ge
rai apsvarsto šį dalykų, kad 
ateityje nereiktų gailėtis. Ki
ti gali pagelbėti šiame apaš
talavimo darbe ragindami tė
velius siųsti savo vaikučius į 
katalikišką lietuvišką mokyk
lą. Jei visi išvien dirbsime, 
geresnių vaisių sulauksime ir 
užsitarnausime didesnio Die
vo palaiminimo. Kristus ypa
tingu būdu žiūri į tuos, kurie 
pasidarbuoja vaikelių naudai, 
nes Jis Pats ypatingai mylėjo 
v

. kaip ir kitos parapiios, bet X Pas mus, kaip ir visur, I. , ,... .... trūksta noro. Sis-tasdarbai nepergeriausiai eina;
“Pittsburgh’o Lietuvių ži-giasL Neužilgo visi grįš į mo- . .. .

kyklas. Turint mintyje ii da- dt'J° genau )udetL Dlrbt“veJ i1"* grąžąs: Penktad.en,, 
lykį, svarbu tėveliam, pam,-!^ T°n”>son ’utjmpinta ^igpiaėio 18 d. buvo labai

... , . .. darbo valandos. Girdėt, vieni žios ir įspūdingos pamaldosstyri } koriu moKyKią leisti į ... . ... I v . . _ , . _v 'dirba jau pilnų laiką, o kiti uz mirusius musu lakūnus, misavo vaikučius. Kuomet Baz-, , J - -, ! . . ’•v. . , i j i x vi • įtik po kelias dienas į savaitę. ,nint 30 diena nuo unu mirties,nycia jsako, kad katalikų vai ' . ,lA. , \ - T.
i • x • i_=x -ix i Turime vilties, gal ateinantikai turi būt auklėjami kata- . . . . , . *... ... ... ... ,, I menes} daugiau pradės judė-likiškose mokyklose, ji kalba ,. * »
pilnai žinodama pavojus, ku
rie siaučia taip vadinamų pa-' 
saulinį švietimų viešose mo- :

Paskutinis šią vasarą Šv. 
Kazimiero parapijos išvažiavi
mas į Adomo sodų įvyks per 
“Labor Day”, rugsėjo 4 d. 
Išvažiavimo rengėiams vado
vauja Petras Barškėtis, kurs 
nekarta yra jau pasižymėjęs 
savo darbštumu ir sumanin- 
gumu. Tat reikia jo darbuotę 
paremti. Jis patenkins visus

kyklose. Tikėjimas negali bū
ti panaikintas iš vaiko moks
lo sistemos be didelio pavo
jaus tolesniame jo gyvenimą

Čia norime priminti, kas 
jau buvo bažnyčioj paskelbta.

iti.
X Apgailėtina, kad serga 

mūsų vargonininkė. Linkime 
greitai pasveikti ir grįžti prie 
savo pareigų. Dobilas

ftv. Kazimiero R. K. bažny
čioje, South Side. Gaila, kad 
apie tai nieks neparašė į 
“Pgho. Liet. Žinias”.

HOMESItAD, PA.

♦
MT. PROVIDENCE, PA.

kad vaikučiai, kurie nelankė Rūtinį šiemet piknikų Smith’s 
mūsų mokyklos ir kurie žada daržė. Atsilankė gražus būre- 
lankyti šiemet, tegul užsire- ],«. žmonių, kurie gražiai pa- 
gistruoja rugsėjo 1 dieną. Sc-1 gįiįnkgmino, pašoko. Ypač no
sytės bus mokykloje antrų va Įniaža atsilankė mūs lietuvių 

svečius, pagamins įvairių žai-Įlandų ir registruos naujus va> biznierių, kurie, kaip visados,

BRID6EVILLE, PA.
Artinasi rinkimai įvairiu 

valdininkų. Didžiuma ftv. An
tano parapijos lietuvių yra

Rugpiūčio 20 d. Šv. Petro -šios šalies piliečiai ir turi tei- 
ir Povilo parapija turėjo pas Įsę balsuoti. Labai dažnai žmo 

nės nusiskundžia savo pačių 
išrinktais valdininkais, būk 
jie esą neteisūs, žmonių rei
kalų visai nepaisą, neprieina
mi. Bet, kas gi tam kaltas?

slų, ypač “free bingo” su 
įžanga. Girdėjau, kad bus i- 
vairių dovanų. Važiuokim vi-

aikelius, apie kuriuos taip s* 1 paskutinį išvažiavimą.
išreiškė: “Leiskite mažutėlia
ms prisiartinti prie Manęs, 
nes jų yra Dangaus Karalys
tė.” .

SUGRfŽO

Ėep.

Mes patys. Nerinkime aklai, 
gražiai pasirodė. .Jei kandidato nepažįstame, ne

X Pereitų savaitę mūsų kai- žinome kas jis tokis, pasiklau 
pažintis, tai gerb. klebonas niynų, Braddock’o parapijoj, skime sąžiningu žmonių, ku- 
patarė, kad vaikučiai tuo pa- buvo 40 vai. atlaidai. Nema-jie jį pažįsta, žino jo praeitį

bučius. Kadangi tų pačių die
nų bus vaikučių mėnesinė iš-

CLARENCE B.

NIXON
KANDIDATAS Į

TEISĖJUS
. . DEL - -

COUNTY COURT t
OF ALLEOHENY COUNTY

•
REGISTRACIJOS DIENOS

Pittsburghe, Rugsėjo 7,12 ir 16 
McKeesport, Duąuesne ir 
Cladrton Rugpiūčio 31... 

Rugsėjo 5 ir 16

Pereitų savaitę gauta žinia, 
kad ftv. Pranciškaus Seserų 
Akademija įgaliota vesti va
sarinius kursus, sulig Penn- 
sylvanijos Mokslo Departmen- 
to įstatų.
Commonwealth of Pennsylva- 

nia Department of Public 
Instruction Harrisburg

August 22, 1933
Dear Sister of St. Francis: 

You will doubtless be pleas-
ed to note that the St. Fran
cis Academy Summer School 
bas been placed on the ac- 
credited list.

Very. truly yours, 
James O. Penta, 

Director, Credentials A
Examinations Division3 

Taigi ftv. Pranciškaus Aka
demija dabar turi valstybines 
teises ne tik vesti regularią

Primary Election, Rugsėjo 19 bigh school, bet taip pat ter

Kadangi mokyklų atidary
mas jau visai netoli, Seserys 
Pranciskietės sugrįžo., kad vėl
pradėtų mokytojavimo darbn. 

Visi atstovai laimingai grį- Rpwik vis09 >u
žo iš Lietuvių R. K. Federa- a(maina vwinink4 moky.

SOUTH SIDE

čiu kartu atliktų išpažintį ir (žas būrelis žmonių buvo ma- 
šventai pradėtų mokslo m e- jtyt ir iš Homestead’o. Dabar 
tus. Tegul ir tėveliai prižiūri, Jiomesteadiečiai rengiasi prie 
kad jų vaikučiai atliktų savo 40 vai. iškilmių, kurios bus 
šventų priedermę. Kadangi Šv. J rugsėjo 1, 2 ir 3 d. Tikimės, 
Metai, lai pradeda šiuos mo kad visi, kam tik aplinkybės 
krio metus šventai ir tokiu leis, lankysis į rytines ir va-
būdu tegauna Dievo palaimi
nimų šiam šventam darbui.

Žemaičių Duktė

karines pamaldas.

ir dabartį. Ne kiekvienas, ku
ris daug žada, gražiai kalba, 
vaišina vra mūsų prietelis, ir 
atsakančiausias vvras užimti 
tų vietą, kurios siekia. South 
Fayette Town šiemet rinksi
me du naujus “school direc- 
tors”. Visi lietuviai privalo

cijos kongreso, kurs įvyko Chi 
cago, III., rugpiūčio 23 ir 21 
dd. Visi kupini gražiausių į- 
spūdžių su geriausiais pasiry
žimais įgyvendinti visų tai, ką 
šis Šventųjų Metų kongresas 
patiekė. Atstovai pasakoja, 
kad šįmet kongresas buvęs 
skaitlingas ir begaliniai gy
vas. Centro valdybos prieša
kyje išrinkta žymiausi asme
nys. J. M. pralotas M. Kru
šas — Dvasios Vadas, dr. Ra
kauskas — pirmininkas, L. 
Šimutis — raštininkas. Taip 
pat ir kiti valdybos nariai y- 
ra jau pasižymėję nuveiktais 
darbais. Tat, Amerikos lietu
viai katalikai pilnai pasitik', 
kad Federacija šiais Šventai
siais Metais labiau sustiprės 
ir, be abejo, nemažų žingsnį 
padarys pirmyn. Su nekantru
mu lauksime platesnių žinių 
apie įvykusį Federacijos Kon-

klos šiems metams, Sesuo M.
Klarina. 1

Matyt, Seserys labai links
mos ir džiaugiasi sugrįžusios. Keturių dešimtų vai. atlai- 
Joms ypatingai malonu, kad dai pas mus labai gražiai pa

■ 1 »

Išrinkite
TEISĖJU M. A.

MISMANNO
• i

COURT OF COMMON 
PLEAS

Jis Yra Darodęs Kad 
Jis Laiko ŽMONIŲ 

TEISES Viri 
Visko Kito!

BRADDOCK, PA.

JUDGK MUSMANNO

X Gal nerastumėm nei vic- į balsuoti už Alexander O’Reil- 
no lietuvio visoje Amerikoje, Iv. ftis vyras yra geras kata-
kuris nebūt girdėjęs apie ne
seniai žuvusius mūs lakūnus 
Darių ir Girėną. Teko sutikti 
net jaunimo, kuris labai maža 1

likas ir supranta mokyklos 
reikalus, nes pats yra moky
tojas.

(Tęsinys 4 pusi.)

SKAITYKITE
ĮDOMIAUSIUS lietuviškus .katalikiškus 

LAIKRAŠČIUS
“LAIVAS”, savaitinis Tėvu Marijonų žurnalas, 2334 So. 

Oaklev Avė., Chicago, Illinois. Metams $2.00.
“DARBININKAS,” Lietuvių Šv. Juozapo Darbininkų Są

jungos drganas, išeina dukart į savaitę. 360 W. Broad-
, way, S. Boston, Mass. Metams $4.00. Pusmečiui $2.00.

“GARSAS”, savaitinis Amerikos L. R. K. Susivienijimo 
organas, išeinąs 73 E. South St., Wilkes-Barre, Pa. 
Metams $2.00. #

“VYTIS,” Lietuvos Vyčių žurnalas, išeina dukart į mene-, 
si. 4736 S. Wood St, Chicago, Illinois. Metams $2.00.

“STUDENTŲ ŽODIS.” A. L. K. Studentų organizacijos 
žurnalas. 366 W. Broadway, So. Boston, Mass. Metams 
$2.00. Į užsienį — $3.00. Atskiro numerio kaina 20c.

“MOTERŲ DIRVA,” A. L. R. K. Moterų Sąjungos mė
nesinis žurnalas, 2322 West 24th St., Chicago, III. Me
tams $2.00.

“DRAUGAS,” vlenintėHs Amerikos lietuvių katalikų die
nraštis, išeinąs 2334 S. OakJey Avė., Chicago, III. 
Metams $6.00.
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Prašau Į Mano Kampelį Į
------------- <ašo prof Kampininkas------------------- -—*

vęts, bet nepatogu kirsti dėl I 
lopuko.

Tuo pat laiku, iš kaž kuęi' 
pareidama, davatka sustojo ir |

PRAŠAU NESIJUOKTI , Praėjusių savaitę Mikas Vė-1 pradėjo Halinį barti:
RYTU PENNSYLVANIJOS ŽINIOS

pla buvo nuėjęs pus cigonkų, — Kam tu, žmogau, laikai 
Seno krajaus sudargietiai kad toji pasakytų jam jo atef-j tame šopuke sulūžusių, Dievo j 

strošniai dyvyjas, kad šiuo čė- tį. Parėjęs namo pasigyrė a-'kančių! Ar tu nežinai, kad jvi 
su, XX amžiuje dar pasitaiko pie tai draugui. i tik vieno sigiarėlio trūksta, jau

KUNIGŲ PERMAINOS h aiiaitcv gulsiąs sv., laip pat 
pasaKe gražų, atitinkamų loma 
pamaiuoms painoKsių.

Jonas 11 odelis visų savo ne- 
paprastų gabumų panaudojo

H1ZV* *'gikijunt vargonais ir giedant. 
Liudviko pa į .... . .,

lauko rubežiais raganų jojant ’ įkysiu, kad “balvonus” laikai, lapįjėn. - A* eJ° J° žmona, . a
ant Šluotos barstant pelenus ■ _Et, netikėk tam. - drąsi-L?*1“* 
ir sakant: “pusm.lžė, pusmil- Jra _ Tikrai »•>■ '‘anuos

''“""“ns. jGirardville, paskirtas klebonu
neįj — Turbūt, nei poterių ne- šv. Kazimiero parapijon, Phi- / 

kalbi, kad nematai,.— nuei-1 ladelplita. 
dama bambėjo davatka.

Kun. V. E. Mikaitis, vika-
matyti raganų. Ana, Joninių} ,— Na, ir kų tau čigonė sa- nvra šventybė, žiūrėk, čia, kle ’ras gv juozapo parapijoj 
išvakarėse, apie Sudargu vie-'kė?
nas gaspadorius pastebėjęs jo — Sakė, kad turėsiu nųosto

Į ve, jau be rankų. Jei tu nau- 'hanoy City, perkeltas į Mt 
io7to" 'j°s neįkeltii’ «š kunigui pasa-'ville> klebonu šv. Liudvike

žė, vienas į šių, trvs į anų pu- ,7 ° . ,7 , ~ I liemens’ r._ j * _ x ae- Asejęs iš čigones budos pasę." Gaspadorius norėjęs tų •• x . • - ■. ’ 1 ' - sijutau netuųs nei pinigų
‘ raganų palupti (ba tai bu- iaikrodaio.
vo jo kaimyno žmona), ale 
“ragana” kaip jojo ežėmis, 
taip ir nujojo.

Driža užmanė tas pamaldas, dėjo prie bazaro pasisekimo, 
aukų rinkimų paminklui h 'Jiems atlikus savo bazarų, du* 
užgyrimų liūdesio bei užuo-' bar West philadelphiečiai re- 
jųutos rezoliucijos, nemažai ngiasi prie savo bazaro, kuru 
darbavosi taip pat ir kun. A. įvyks nigs. 7, 8, 9 d., ant Ma- 
J. Aluuskas, A. L'žumeekis, J. Alison Avė. Girdėt, deda pas- 
Prunckūnas ir S. Barauskas, {tingų, kad subitintų ponu

(Susirinkusieji svetainėje pc 'breeziečius. Pažiūrėsime!
(uuuudy vienbalsiai užgyič, « „ . Klebonas
kad visky, ky tik tų pamaldų' - , ... . , . . . Pereitų savaitę Jo Eiiunen-sumunytojai darys žuvusių la
kūnų garbei, jie parems ir 
pritars. Taigi sumanytojai jau

cija Kardinolas Dougherty jįu 
skyrė Šv. Kazimiero parapi
jos klebonu kun. Ignų \ alu-lis pakėlė akis. Tiesa,! r F Valančiūnas kld - uuozadiene, J. ja- |ruaprcMdė plačiai pasidarbuo- T ai»

v- . i 1VU11. i. r. vaiancjunas, kk* R4 Balčiūnait-ir A re-A- , - • - Lčiunų, kursai įšouvo klebonu.ems rankos atknty nuo Sv. vinconio pabijos, g^0. j““ **™!“ *r ^““Girarusvillėj daugiau ka.p de
Givardvillp. nuskirtas klpbimii .gatDOl. _• . .. .— L-.....*: .... d-j................ *__ • ...

Prie romtttrt-Ziečių Bazaras 
parapijos naudai 

Pasisekė

_ šimtį metų. Būdamas tenai pa

Suskaudėjus dančiui, nuėjau 
pas dentistų Benį Nezgrabai- 

Atvyktumėt sudaigieeiai pas Belaukiant1 eilės, staiga iš 
mus į Amerikų, tai pamaty-juž durų pa8igirdo 
tumėt, kad čia rudenį, kai a- kas rįksmas:
teina “raganų dienos” vaku- 
ras, tai “raganų” būna pilnį
strytai, tik jos čia jodinėja““^““'” 'Per ražancavų palygau,
ne ant šluotų, ale ant tvorų lvogi tamsta rėki, sa- be b auksinų neduoda.
— jas išvertę, stulpų — juos ko dentistas, — aš gi prie dan
nulaužę, durų — jas išgriovę; dies dar nei neprisiliečiau. 
langus išmozoja ir t.t. Karvių Į — Uuuu auč, ne prie dan- zemskj, pradėjo lygtis dėl pa- mainos, 
pieningumo tos “raganos” ne-'ties, bet tamsta užminei man įdavimo klevo. Zemskis siūlė Į 
lįžčeravoja, ba pieno miesto1 ant korno! '' jam 5 rublius, Galihip nedavė'
gyventojams duoda ne karvės, Į ________ be io.rub. Atsirado ir -daugiau '
tik tam tikros pieno kompa-j j pažįstamų, ėmė juos taikinti,
nijos, ale šiaip tai visokių zbi-{ u as ttcsiono pi ic is - ) w galo sutiko ant g rub
tkų pridirba. Taigi, matot, syklų mvte i sav0 P^.P616' ' it zemskis tuojau užmokėjo 
kad ir Amerike, tokioj apšvie-!1’^ ir h,° bQdu įtikino,

nežnioniš-

statė gražių bažnyčių ir mo
kyklų. Linkime kun. Valan- 
čiūnui geriausio pasisekimo 

Itugp. 24, 25, 26 d., point- 'naiijoje parapijoje. Tu ir Aš
breezieciui surengv bazarų pa-1 '■ ‘ » .........
rapijos naudai, nazaras labai1

sumosimo gražių pa
maldų daug prisidėjo nenuil- 

Kun. J. tiškus, klebonas Sv,’Btamas veiR(.Jas jr ukWis žu.
• Ualims įėjęs į grįčiy susi- Liudviko parapijos, Maizeyilie . vusių )akf|nil bifialis Razys 
rūpino. Svetimi žmonės prade- paskirtas klebonu Šv. Pran Driža .
jo man akis badyti, turbūt, 'eiškaus parapijon, Minersville. j P(J 1Jan,aldų žmonės susirin- 
reiks nauja nupirkti ir įkelti, j Kun. Daumantas, klebonas 'ko j svetajnę ir ten pc-įkaĮ. gražiai pavyko. Parapijai Ii-
--Aš jau senai mačiau, kad Šv. Pranciškaus parapijos, Ali ! bėjus> kas kalb-tį noilljo> v;,Jko gražaUs pelno — $332.45.

- \uč auč auct Uuuu am- :viena ranka nukritUtS ~ Urė'i;erSVllle’ pasku'tas kkbonu inbatsiai užgirtas liūdesio ir Garbė pointbreeziečiams. Jie 
’ žmona, bet už kų pirksit ^‘ Vincento parapijon, Gira- uguojautoS pareiškimas maž kų sumano padaryti, tai vi 

bet r v k* j {daug tokio turinio: sūoniet padaro kuo geriausiai.
; kurios permainos yra jraskiluus žiniai upie mūsr. Jie dirbo, kiek galėdami, kad

Parymojęs valandų G ulinis laikinos, ries, girdėt, kad tru

auc, auc!

ltadway's Pllla
For Constipation

Whkt Tkep Atet 
mild teliebk

not sr*P«» c* 
oe diMiifb digadon. Not habit form
ini. Gontam no hartnful drugį.

What Tfcey Dos 
MiUiona of man and
1847, hava uaad dacm * relieve tiek 
haadarhaa, narvousnaaa, fatigua, lota 
df appctire, poor complaaion and bad 

wban tbaaa conditiona ara 
by conatipatien.

At Ali Druggista 
Radway Co., Ine., Naw York, N.Y.

stoj žemėj, “raganų” v ra ir kad jis jos nemyli.

išėjo į ViiRaviškį ir, susitikęs laika ivyk« kįtbs per-

PH1ADELPRIA. PA,

i pinigus.
— Bet aš nekirsiu, — sako 

GMinis. — Mano tėvas buvo į-gal, net daugiau negu senam 
krajuj. Jas čia tik policmonašj ir Dancinge marksistus {Dievo kanėių, man hega 
apstramužija. - traiškys” (“Rytas”). litna kirsti

Šv. Kazimiero 
x Parapija

PAGfiRBIMAS ŽUVUSIŲ 
DIDVYRIŲ, — DARIAUS 

IR GlRfcNO

Pittstaiihi lieti 
. nežinios

(Tųsa iš 3 puslupio)

gružiojo klevo ponas Galinis .

didvyrių varmus ir Cirem. bazujas kuo • geriausia pasise 
mirų, nuliūdo visa tauta, taip ’ktų ir kad visi žmonės būtų 
teVyneje, kaip tr išeivijoje; patenkinti. Ir pavyko, jų dar- 
nuliūdę esame ir mes — ka- bas nenuėjo niekais, l'arapi- 
zrinienečiai. Dėl to, kad pa- jos kunigai ir parapijiečiai la
gerinis juos ir pasimeldus už bai patenkinti bazaro pavyki- 
jų kilniąsias veies, mes, ka- mu ir dėkingi už tai sunianv- 
zniiierieciji, sulaukę menesio tojams. Širdingiausias ačiū 
laiko nuo jų tragingos mirties, 'pointbreeziečiams ir visiems, 
susirinkę bv. Kazimiero baž- kurie kokiu nors būdu prisi- 

’nyčioje nuoširdžiai pasimeldė
me už juos ir po pamaldų su
sirinkę svetainėn, slegiami liū 
dėsiu, viešai pareiškeine a. a.
Dariaus ir Girėno visoms gi
minėms kuo šiidingiausių Uz-

br«ath
cauaad

lilna kirsti.
— Karašo! — Atsakė * , 

kis. Ty Klimoš nukirsi;
zems- į Rytmetį rugp. 17 diehų šv.

aš Kazimiero bažnyčioje įvyko
'atlyginsiu. Į labai gražios gedulingos pa- j uojautjp

S’. , . . . Parėjęs namo Galinis, vai-'maldos už a. a. žuvusius niū- t.r »»anial«la-V iena syki jo žmona nuvarėr , . . . '. i , •. , . . , . vazivtiuje pamainu^
buvo renkamos aukos pasta- 1 
tymui paminklo a. a. nariui 
ir Girėnui. Surinkta $38.27. 
Stambesni aukotojai yra šie; 
J. Češkauskas aukojo $2.00; pv 1 
$1.00: S. Barauskas, P. Pūka^, 

Kalažinskienė, C». { 
Barauskienė, E 

Danisevičie-
nė, B. Augaitienė, O. Balčiu- I 
nienė, O. Jurgaitienė, M. Po- 
viiauskienė, O. Baščienė, Ka 
teivienė, Rimdeikienė, M. Ei
mutis, K. Balčiūnas, A. Užu

'buvo nelabai senas, bet liguis-

. , gydamas vakariene šeiniai pa-' sų dfdvvrius lakūnus kap{ Sji pa* gydytojų, bet tas nieko * a • • , -
negelbėjo, lodei Galinis visa- „. . . , i ....... — Pinigų pasigavome, bus! Žmonių pamaldose dalyvados vaikščiojo, kaip ne savas: . . . , .. . į , . , ,, . , ,r kuo rudenį mokesčius apsnno- vo gana dAug. Kun. A. J. A

lauskas atgiedojo egzekvijaskad triobelė bū-X Pracių sekmadieni, po Jis rūpinosi, xx«v«. 
pumoKsio, x.itoonas uzamiiuc tQ pataisyta, kad stogas, jei Vaikai ir žmona spėliojo, iš

ų pasi- 
Parėjęs na-

gos nepasinaudotume ypaiin- gadina ir pūdo triobeiės g rub ’ , apvalę kirtėjai kiev^
gu Dievo gailestingumu, ivaip stogų. Kaimynai jam kalbėda- _ Gerai, gerai užmokėjo*— “ išvažiavo.
žuvelei vanduo, taip žmogaus Į vo> kat^ neverta laikyti t°k|! . žmona. ’ mo apie pietus Gali

A ■ pagyre žmona.sielos gyvybei reikalinga ai- bakotų med|. Zemskis derejo ■ _ fient nebestelbs^ano
gaila ir šv. Komunija. Todėl, ji nupirkti lentoms. Žmona da- (
lom dienom atėjus atlikim iš- ^nai bambėjo, kad medis ne- 
pažintį ir pasistiprinkime na- įJridžia į triobelę saulės spin- 
ngiškųja Mauna.

džiaugėsi Onutė.
— Ar jau rytoj kirs! — apie klevų užmiršo 

klausė Jonukas, — reikės ša-1 Vienų rytą. Galinis

Galinis, tik vie
nų kelmų savo klevo berado.

Praėjus porai savaičių, visi *7, 7 7•• . ■ meckis, Bagoeiene, K. galvai

randa
dūlių. Duktė Onutė rengėsi ve- k& pagauti d&1 §aukSty# kaimyno arklius savo vasaro-

X Anų savaitę pas savo dė- Pančiu vandeniu klevų lais-1 _ vigag §akag muhig p.^ -jufl. Arkliai ne tiek išėdė, kiek
dę, Liudvikų Vasiliauskų, sve- tyti/kam jos gėles stelbė. Vi-'tik kamieną at8įniS) _ įasakė 

čiavoši Adelius Vasiliauskas į*5* an^ j° rūgojo ir nekentė,1 tėvas 
, ii Washington, D. C. P-nas A- >>et klevas nei vieno nepaisė. Į. Byįmetį t08

delius Vasiliauskas nrofeso- Kleve nuo senai buvo pri- >vį: fl

ištrypė. Bevaikydamas arklius 
pavargo, ištroško ir pagalios 
su kaimynu susibarė. Kaimy- i 

Klimas su kirviu. Galinis pa- nas ^norėjo už jeibę jam at-

te, J. Pranckfmas, K. Mačiū
nas, J. Ivanauskas, P.’ Kazū 
nas, O. Balčaitė.

Jau minėjome kad gerb. K

AR NESVEIKAS?
Pasitarkit su Dr. Ross, dykai < 
apie savo ligą ar silpnumą.

Vėliausi ir goriausiu 
gydymui išgydymui 
Įvairių kraujo ligi,. I‘ 
i euniatizmo. inkstų, 
pustės, urinarių Ir' 
visų užkrečiamųjų! 
ligų. Taipgi speciali 
gydymai sugrąžini-* 
mui energijos ir su- , 
priimu be laiko nu

stipusiems asmenims Ir lyti'mat* 
.silpniems vyrams.

Sergantys žmonės yra kviečiuani 
'ateiti dėl sveikatai naudingų In-' 
(formacijų, kurios bus suteiktos, 
dykai be Jokių pareigų.

Dr. Ross kainos yra žemos ir< 
, visiems prieinamos. Oalima susi
tart, dėl lengvų išmokėjimų, kad' 

>kiekvi'enani nesveikam žmogui duot 
tl progos išsigydyti ir tapti sveiku.

DR. B. M. ROSS
VJtTlRIMAS SPECIALISTAS 

35 South Dearborn Street
kampas Monroe Str., Chieago, III. 
Imkite elevatorių iki penkto aukš
to. Priėmimo kamb. 506 dėl vyrų, 
ir SUS dėl moterų. Valandos: 10 a. 
m. iki‘ 5 p. m. Nedėiiomts 10 a. 
m. ikt 12 vai. J’anedėlials. Keredo-( 
mis ir Suimtomis nuo 10 a. m. iki 
S p. m. Ofisas 30 metų tame pa-< 

( čiatpe name.

liauja Catholic University. V. Laitas šopukas, kuriame kaip kirsU> kur „„leisti, | lyginti,
lės įstatyta Kristaus kančia. 'pab iMjo ka(,, p..x

YOUNGSTOWN{ ORIO
IŠ MANO ATSIMINIMŲ

Nuga-fone

VISADA
UŽMIRŠTA

Ar žinot, kodėl jos ne
mėgo? JI pati nežinojo.
Jos blogas kvapas buvo 
briežastlm, nes blogo kva
po niekas nemėgsta.. Vie
nok visi tą. gali pašalinti. 
Gargaliuok su Llsterine Ir 
tas atliks kas reikia. Var
tok kasdien. Bandymai ro
do, kad Sis vaistas atlieka 
greit, ko kiti vaistai ne
padaro per 4 dienas.

LAMBERT PHARMACAL 
coitPAirr 

St. Lotais, Ko.

USTERINE
promptly ktldi Bdetl ordlnary 
antisefkMcs can’t hide In 4 days

RHEUMATISM
Paię-^Agony Starta To Leave in 

24 Hoors
Happy Days Ahead for Yoa
Think of lt—how thls old vrorld 

doea make progresą— novr comee a 
prescrlptlon whtch ls known to phar- 
msrclsts as Allenru and vvtthln 44 
hours after you start to take tįls 
aortft kcttng formule paln, agony and 
Inflammdtlnn raused by excess urlo 
setd has started to depart.

Alienru does Just what thls notlce 
aays tt will do—-ft ls guaranteed. You 
can get one generous bottle at lead- 
Ing drugstores everysrhere for SS 
centą and If lt doean't brlng the Joy- 
ous reaultl you ežpect—your money 

retume

TO LOBE F AT
Kln M. Cažaev »f »r«»kiyh, N. T. 

wI«m: "H«v» aaež UraMben tor ths 
put 4 uontbs and Save net enly tu* 35 
peands ba* feel u atueh bet U r In every 
«ky. B*en for people whe deni vare te 
vadeli, Kmechen ie vonderfal te keep 
tfee tystem heellhy. 1 beina n narse 
ebentd knesr fer rve trled m many 
tklnys būt enly Ktaseben anevered sU 
porpeses.“ (May U. 1PS2).

TO lose fat BATR.7 and HARMISBS- 
LY. take k halt teaspoonful of Kruschen 

.Salta in a glau of hot vretef In tha 
momlnt before breakfast—don't misa a 
mornlng—a bottle that lesta 4 aeeka 
costs būt a trlfle—(et Kruschen Balte at 
any drupstore in America. If not Joy- 
fully aetisfted after thp flrst bottle— 
aonty back.

»tukr:ančiamg vyrų ir moterų yra fial- 
. , . . . tlnis gražinantis sveikatą ir linksniu- .ParėlCS namo Galinis krito mų — tikrus gyvenimas su pagalba 

. Siu TIKRO TONIKO. Kuomet vyrai
Vienų vakarų parėjęs iš da- J nei balso kirtimo negirdėtų, i lovų ir visų dienų bo žado .^motery.^

alsavo. Vakare, nors parvežė ! Jiems reikalingas yra tonika;.. Štai 
, kodėl KUOA-TONE "pastatė daugel) |

kunigų, bet mažai • SUSlkalbė- jų ant kojų.” Bile valstlnyCIa pdrduos 
. ... Jums trisdeSImts dienų treaUnentų |jo. Tų patį vakarų ir pašilui- {vartokite Jų dvIdeSImts dienų pagal 

1 • paduotas direktyvas, Ir Jeigu busite
-Būčiau jau senai parja-f Kai pagalios nuplautas klo-lrė. K. i. Žvirblis

rbo ir pasirėmęs ant tvorom Klimas tašė-taaė maž iki prieš 
į Galinis, žiūrėdamas į klevų piečių. Atvažiavo zemskis ir 
Įniųstė: ; Dundulis su piuklu.

Vaičlaiikio kaime,- Obelupių 
gatvėje, ant pat galo pakalnė
je stovėjo maža triobelė, šiau
dinių, apkerpėjusiu stogu, ap
griuvusiu kaminu, susmegu
siomis sienomis. Kiemelis kitų 
sykį buvo gražiai aptvertas, 
bet, laikui bėgant, stulpai iš
sivartę,. vartai išgvero. Ant tų 
aptrešusių lauželių, prie trio- 
bos galo po jiat langais kara 1 
liavo puikus, išsišakojęs kle- , 
\as. Kamienas jo buvo nela
bai storas, bet labai tiesus, 
lygus ir aukštas. Jo šakos, i 
kaip, kad vainikas, garbanuo
tais lapais, dengė nuo saulės į 
maž visų kiemelį. Užėjus lie
tui, jis darė gerų uždangų.

Tos‘triobeiės gyventojas ir

tvbola heartedly

■YĮ a sn i s g lai g ti ni

/.V OJJR OFFICS

f



Ketvirtadienis, rugp. 31, 1933 ■>
JAUNIMAS IR 

TIKĖJIMAS

LAIMINGAS NUMERIS 'patraukiu. Patrauks daug ir tovus. Tai malonus šiltas vė-itis Sv. Rašte, kuris Kristaus!
i tų, kurie jau suklydę, nes Kri-'jelis dvelkia, tai vėl šaltas paklausė: “Geras Mokytojau/ . . u ,,

. .. ’ „ i;. ... r. v. . . h , • J 411 ... Rudeniniam “Piaugo“ pistus ir iu luukia. Tavo gražus šiaurvg svilina. Panašiai ir kų tunu (.taryti, kad paveldi-1 , • . , ..
i • i , •1 •_ _ * x- _j- * • lx- . „• « t- įkinkė, kuris įvyko Bergnians: pavvzdis, '* i!- - ---------- ■ - —• ~ .............

LIETUVIAI DAKTARAI:
Amerikos Liet. Daktnrų Draugijos Nariai

(Tęsinys iš 2 pusi.) 

ugdymo kelias ■
jos kelias, lai sukels imi o Hl | įįganynias po mirties, 
pasišventimu dirbti tiems da i 
lykams, kurie reikalingi tikė-

' pavvzdis, gailestingi darbai juuna širdis. Entuziazmo, nuogiau milžiną,,į gyvenimų# Jė-1 ’ ' '
paklydusiam įminimui sakvs: taikos pakilimo valandomis žus jam tarė: žinai įsakymus:

I • . .... I, . . -y i » . . ko R. Audreliukelkis, jaunikaiti, ir eik, ta kyla didingi sumanymai, Svem neužmuši, nesvetimoteriausi, 
l*xUehm isti- V(,s laukia tauta ir danguje ti pasiryžimai, tada jai nieks! nevogsi, neliudysi neteisinga’, 

1 ne baisu, ji pasiryžus didžiau-
ižd ls,us kliūtis nut?alėti. Tačiau,

.. 4. . i 'kai tos Taboro valandos pra-statvti ant kalno i 1
papučia šaltas, sausas 
širdis pajunta slegian

čių tuštumų, užeina sausra.

Katalikiško jaunimo

jimo palaikymui. Arčiau su- . • Įeina
sviturį, kuris roilvtų didybes, , ’ 

vejas,riš su parapija ir jos reika-
lai». I'-Aatin, skaityti tik ka-1".*“1*- »<*•'“«">» ,uo
talikikkas raštus. Pragins vi-. «•>«».»»>’r "nujos <1'. pn.

„ »• n. : ♦: vyzdį. Siu dienų katalikų jau- . 1 ,sa širdimi atsiduoti sa\o ar- * t f Lo.i sekti pasakų apie Sacharos
timo meilės darbams — lab
darybei. Šimtus, o gal ir tūk
stančius jaunuolių mždegs no
ru tave pasekti, nes pavyždi.s

gerbk savo tėvų ir motinų 
(Luk. 18, 18-21). . ;

Kokių praktiškų išvadų jūs j 
galėsite padaryti iš mano kal
bos, aš nežinau. Bet aš pats 
tokių padarau:

a) L. Vyčiai turi kelti lie- i 
tuvių jaunimo ir religinę ir ' 
tautinę sąmonę pirmoje vie
toje savo geru pavyzdžiu, a 
įtinkamomis paskaitomis, pla

Ofiso: Tel. CALumet 4039 
d., laikrodiniu-, Res.: Tel. HEMlock 6286 

i fino dovana —
auksinis žiedus teko tikieto 
No. 1528. Kas turi tikintą su' 
tuo numeni, kreipkitės į I 
‘ ‘Draugo’’ administracijų.

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS,1H CHIRURGAS

3147 So. Ralsted St.

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS 

1448 SO. 40 Ui CT„ CICERO, ILL 
dar., Ketv. Ir Pėtn. 10—S vai. 

<147 SO. HALSTED ST., CHICAGO 
Paned., Sered. Ir Subat. 2—8 vaL

GARSINKINTES
"DRAUGE”

Ofiso valandos: 1-4 Ir 6-8 vai. vak.
RtZidvncljob Ofisas: 2B54 W. BUUa M. Te£ HEMlock 8151 

Valandos: 19—18 ryto * ’
Seredomla Ir Medėlloniis pagal sutarti

.t

JUU
nuolis turi būti toks, kaip Sv. i’urok^
Kašte pasakyto: “Pripildo j. ‘<-leiv,ai sako, kad Sa-
AT- y 4 •* • ,- - -y cliaroje nuo vėjo, smiltys is-V įespats išminties ir ismany-i , .
... .....’ duoda garsus panašius į su-mo dvasios ir apvilko jį gar-' . ® .
Irabnžiii’žeisto žvėries staugimų. Tada

r . , . !pirkliai keleiviai sako: “Sa-įtindami lietuv?ų katalikų spau
Jei mes žinome, kad juiinv-,1 . .

r ' • .chačių plotai buvo padengtistes dienos yra sėja, tai ne I . . °
, - . . žaliais miškais ir lankomis’’,bus pro salį atsiminti ir ta
, - • . ,.L- - i Tokia raudančia Sachara tadateisingų pasakymų: Kas svk

virsta jaunuolio širdis. Jis

PRANCIŠKUS
STANKEVIČIUS

Mirė rugp. 29 d., 1933 m., 
9:10 vai. vakaro, 64 metų am
žiaus. Kilo iš Kauno rėdybos, 
Hkenionių miesto. Arnarfkoje iš
gyveno 28 metus.

Paliko dideliame nulludinte 
moterį Marijoną, po tėvais K’l- 
4 na. du sunu Alfrcd ir Stani
slovą, marčią Marijoną, du a- 
riukus Alfred ir Robertą, se
serį Marijoną flemet, švogerį 
Ignacą Semet Ir gimines.

Kūnas pašarvotas 10535 Ed- 
brook Avė., Roselande. Laido
tuvės įvyks šeštadienį, rugsėjo 
2 d., iš namų 8 vai. bus atly
dėtas į Visų Šventų parapijos 
bažnyčią. Roseland, kurioje |- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Sv. Kazimiero ka
pines.

Nuošlrdži'al kviečiame visus 
gimines, dratigus-ges i,r pažys- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: .Moteris. Sunal, Ma
rti, Arnikai, Sesuo, fliugeris Ir 
G', minės.

Laidotuvėms patarnauja gra- 
bon'us S. P. Mažeika. Telefo
nas YardB 1138.

ščiai • sėja, šykščiai ir piaus.
ir kas sėja pulaimiiiiinuose,. . . ,

, • • ■ - ,, , Dievas ir iš akmenų gali pri-palaiminimuose ir piaus ’ (21, ix. __ . , ,
Kor. 9, 6). . . , .

• 4 • • i 4- v !Svarbu jaunimui nenusiminti,Jaunimas turi siekti ainzi-< ’’ ’
„ . . . .... | bet gyventi tais pasiryžimai-,nęs jaunatves. Jis turi būti , , J. _ ’ r
pasirengęs visada pildyti Die-i
vo valių, sąžiningai eiti visas!.

v j-r • • t jaunos širdies maldos Dievą:?uždėtas jam pareigas. .Jauni-
, . ». - nepaniekins.”mos turi amžinai kilti auks r

pats savęs nebekenčia. Bet 
Diev
kelti sau sūnus ir dukteris, 

u jaunimui nenusiminti, 
rventi tais pasiryžimai

kurie buvo sukurti anose šve
ntose Taboro valandose. Gi

h) L. Vyčių kuopose orga
nizuoti “Round table” pasu 
kalbėjimų ratelius ir tuo gi
linti žinias apie tikėjimų ir 
tautų. Šių ratelių vadais pra
šyti kuopų dvasios vadų.

c) Aktyviai dalyvauti para- 
ijų ir katalikiškų organizaci-

LIETUVIAI DAKTARAI: ---------------------------------- ,-------
lel. LAlayette 8057

DR. A. RAČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X—SPINDULIAI 
3051 West 43rd Str.

(Prie Archer Avė. netoli Kedzle) 
Valandos: nuo 2 iki 8 vai. vakaro 

Seredomla Ir nedė.iomls pagal 
sutarties

Fbonc GROvclilll 0027
Valandos: 2-4; 7-9 P. M.

Trečiadieniais Ir seltmad. susitariu

DR. J. W. KADZEWIGK
Lietutis Gydytojas Ir Chirurgas 

<889 80. WE8TERN AVB. 
Chlcago. III.

BOllevnid 7589
Res. HE.M:<>ck 001

tyn. Kilti prie tiesos ir du 
ros idealų.

.t
ANTANAS EVINSKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugpiučio 29 d., 10 vai. ryto
1933 ėn., sulaukęs pueės, am
žiaus. gimęs Telšių apsk.r., Va
rnių parap., Konėnų kaime.

Amerikoj išgyveno 32 metus.
Paliko dideliame nubudime 

moterį Mortą, po tėviys Zem- 
gulaitė, 3 dukteris: ‘Bronislavą, 
Vfolą ir Martą, sūnų Kazimie
rą, 2 žentus F. I.audent Ir K. 
Stuckelen, 3 brolius Joną. Juo
zą ir Martyną ir gimines, o 
Lietuvoje seserį Marijoną ir 
brolį Leoną.

Kūnas pašarvotas randasi 
4527 So. Washtenaw Avė.

Laidotuvės įvyks subatoj. ru
gsėjo 2 dieną, 8 vai. ryto iš 
namų Į Nekalto Pras. Panelės 
flv. p8,lapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į Sv. KaAniero kapi
nes.

Visi a. a. Antano Evtnskio įfl- 
mlnės, draugai Ir pažįstami c* 
sat nuoši'rdžlai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse Ir sutelkti 
jain paskutinį patarnavimą Ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame; Moteris, 
Dukterys, Simus, ?x-ntai. Bro
liai Ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borlus J. F. Eudeikis. Telefo
nas Yąrds 1741.

KAZIMIERA
PETRAITIEN*

(Po tėvais Zakarauskaitė)
Mirė rugp. 30 d.. 1 933 m., 

1:45 vai. popiet, pusės amžinu*. 
Kilo iš Panevėžio apskr., Pan“- 
vėžio parap. Amerikoje Išgyve
no 12 metų.

Paliko dideliame nuli'iidlme 
vyrą Dominiką, dukterį Karo
liną ir gimines. LiMuvoje pali
ko motiną Uršulę, tris brolius: 
Junžą, Joną ir Antaną, dvi se
seris Oną į'r Elzbietą Ir švoge- 
rį ir gimines.

Kūnas puša.rvotas 4 721 Ro. 
Itobk*etl St. tAldotUvės įvyks 
pirmadienį, rugsėjo 4 d., tš na
rnų 8 vai. bus atlydėta J Nekal
to Prasidėjimo P. šv. parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulin
gas pamaldos ui velionės Sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta 1 šv. 
Kazitnfero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažį- 
stit-Pus-ma* dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Vyrus, Duktė-, Mn- 
ttna. Brollr.l, Rr-ens. IhinerH, 
Brolienės Ir Giminės.

laidotuvėms patarnauja gra
borius J. F. Eudeikis. Telefo
nas Yards 1741.

DR, V. S. NARES
(Maryauckaa)

GYDYTU J AR IR CRiRUROjER 
2429 West Marąuetta Road 

VALAND08:
9 iki 12 ryto; 7 iki 9 vakare 

litam. Ir Kelt. rak. pagal sutarti 
Rea. 1464 B. MAPLEWUOD AVR

Tel. LAFayette 7650

DR. F. C. WINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas

4140 Archer Avė.__________________________
Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare 1

Res. 2136 W. 24th St. Tel- LAFayette 5793

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ! DR. A. J. JAVOIŠ
Office Phona Rea and Office Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak. 

PROsneet 10282359 So. Leavitt st „ r. >ricuspect įuzb pffiee. a California Ava,
CANal 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
I’HYSICIAR AND 8DRUKOM

2403 W. 63rd St., Clueago
Okh'lCJB UOUR8:

S to « and 7 to 9 P. M. 
Hunday dj Appointtuent

Nedėlioję pagal sutartį

Tel. Of. ir Res. GROvehill 0617
4917 k Washleuaw Ava

DR. J. J. SIMONAITIS
UGDYTOJAS IK CHIKUKUAa 

2428 West Mąrųuetto Koad 
; Vai,: >-« ir <-» vaa- a.ei». rytą

NedėilOj aiiaitaiu*

Phone CANal 6122

DR. S. BIEZIS

DR. M. T. STRIKOL'IS
Gydytojas ir Chirurgas 
4645 bo. Abhlaud Avė.

' Ofiso valandos:
Nuo 2-iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.

Nedėlioiniy pagal sutarti 
Ofiso telef. BOUlevard 7820 
Namų tel. PKOspect 1930

-----------------------

Tel. BOUlevard 7042

DR. G. Z. VEZEL'IS
lt U’ Iki 'F 1 M n* A K

4645 bU. ASHLAND AVĖ.

d) Stengtis lietuviškąjį jau
nimų prilaikyti prie lietuvių Į DR. A. P. KAZLAUSKAS

Kada gyveninio audros ūžia, parapijų ir tautiško veikimo.

e) Prie visų kuopų įsteigti 
i lis,

pavojų susidaro, atsimink, jau
Vienas kapelionas yra (pa-Jnime, kad tik maldoje tęsusi-},. •. . . ‘ ,1
, ‘ .... . „ , • Eucharistimnkų skyriussakęs: raminsi ir apsisaugosi. Kadai;akę
“Jaunatvė — pavasaris. Oi pradėsi abejoti ir klysti, pa- 

pavasario vėjas labai nepas-! si klausk kaip anas jaunikai-

GRABORIAI:

LACHAVICH 
IR SŪNŪS

LIETUVIS 0RAB0BIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopiglauslA 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti 
Tel. CANal 2515 arba 2518

2314 W. 23rd Fl., Chicago

1439 S. 49th Court, Cicero, III.
IdIL. CICERO #927

Phone BOlTcvard 4139

A. MASALSKIS
GRAB0RIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes neturi
me Išlaidų nllalkymul 
skyrtų.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Anbam Avenne

I.J.ZOLP
ORABORIUS IR LAIDOTUVIŲ

VEDSJA8
1646 WEST 46th STBEF.T

Tol. BOl Icvsrd 5203—8413

Telefonas YARds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamaotojas 

Turiu automubiliua visokiemF 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUl

Chicago, UI.

~ J. F. RADŽIUS
(ne.

LIETUVIŲ GRABORIUH
Palaidoja už 225.00 ir aukščiau 

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

Chlcago, III.

DENTISTAS 
4712 So. Ashland Avenue
V»l.: Nuo 19 ryto Iki t vakaro

f) Nešti Kristaus mokslų jįtcl ofiso Bouievara 5#is—14 
Rcz. VICtory 2343

DR. A. J. BERTASH

UlblTUJAA IK CHlKlIKGAAJ

2zUl W. Geimak Road
Vaiauuoa; 1—• Ir 7—8 vak. 

eereuomut u auueiiuuiia pūgai sukarti 
«kC.4.xx>ka'ivkJa..

6631 b. Caulorma Avė. 
Telefonas KERuohc 7668

visų mūsų tautinį, visuome 
ninį veikimų ir į visas lietu 
vių šeimas. 756 W. 35th STREET

Ofiso vai.: nuo 1-S; nuo 4:90-9:89

G R A B O R I A 1:

Tel. REPublIc 8340
SENIAUSI LIETUVIŲ GRABORIAI CHICAG0JE

Čia pigesnės kainos, nes daugiau prityrimo.
Nežiūrint kur gyvenate musų ypatiškas, ištikimas 

patarnavimas visuomet prieinamas už
» NAUJA ftEMESNĘ KAINA-
Kiekvienam pagrahul musų koplyčia su vargonais 

dykai*. Nulludlmo valandoje nepamirškite • 
mus pašaukti. REPUBLIC 8340, musų 

patarnavimu busite patenkinti.

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
5340 SO. KEDZIE AVĖ.

(Neturime sąryšių su firmą tuo pačiu vardu)

Tel. CANal 0257
Res. PKOspect 6659

DR. P. Z. ŽALAI ORIS

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

Koplyčia Dykai 
4830 WEST 15th STREET 

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

SIMON M. SKUDAS
GRABORrU8 in BALSAMUOTOJAB 

Patarnavimas geras Ir nebrangus
718 W. 18th St.
Tel. MONroe 3377

Tel. LAF'ayctte 3572

J. Llulevičius
Gmbortaa 

ir
Rainam uotojas

Patarnauja Cht- 
cagoje Ir aplelln- 
kšje.

Didelė Ir grali
Koplyčia dykai

4002 Archer Avė.

Tel. CICERO 291

SYREVVICZE
GRABORIUH

Laidotuvėms pilnas patarnavimą* 
galimas oš 386.09 

KOPLYČIA DYKAI
1344 R. ftflkh A r n.. Oi<wn. Tli

J. J. BAGDONAS
LAIDOTUVĖMS

patarnauja

MANDAGIAI

SIMPATIŠKAI

LABAI riGIAI. 

Liūdnoje valandoje

pašaukite:

REPublic 3100

2506 W. 63rd St.

ir

Dieninis ir Naktinis Patarnavimas. Tel. VICtory 4088

Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 ir aug.

PAVLAVICIA UNDERTAKING CO.

Vai.: nuo s iki a vakarą 
Bereuuj pagal sutarti Uydytojaa ir Chirurgas

1821 CjoU'Iu. mzviaOa.
ItbOdbULlJtt ObUU OU. AfLebliUl AVfe.
Valandos; 11 ryto iki < po pietų 

• IMI a. d U VUKiUOTel. CANal 6122

DR. G. 1. SLOŽIS
U k, M i 1 u '1 a *

2201 W. Cermak Road
l Kampas Leavitt BL) 

▼aianao*. nuo s nu įa ryte 
nuo 1 uu * vasara 
■«r*Ouj v*aa4 au<aril

OR. T. DUNDULIS
U Ik. Adu J AB ln CHiKUKUAl

4142 ARCHER AVENUE 
Tel. VIRginia 0036

Dlt. M.YRGERIO
PRANEŠIMAS

Persikelt; į erdvesnę ir patogesnę 
Vlfc lų

3325 bO. li.kr.bTED bT.
Vai.: uuo 10 ryto iki 2 po pietų ir 

nuo 0 iki 6 vakare 
Aventudieniaik nuo lu iki 12

fUoue AiOllevuril 84t>3

Tel. GROvehill 1595

DR. A. L. YUŠKA ‘
OluY'iOJAb IK CMlKLKUad 

Vai.; a-11 rylo 2-4 ir i-9 vak. .
Bcreuomis po pietų ir NedetdieuraK 

lik sueitai us
2422 W. ALidUdCkllK ROAD

IVAlBttS DAKTARAI;
Km. Pbono 

ENlivuuuu uoli
INCORPORATED

t

Henry W. Becker
(Llcensed Ernbaimei-)

3238 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.

DR. A. R. MCGRADIE
UlbllUJAa Ir ChllKli KGAH

7856 b. LLALbTED bTREE'l
. KUOM 219

Vai.: 2-« u l-» vai. vakar*

ūmios Htoon* ofiso. Tel. VICtory 6893
\\LNHvortlr 3000; „ „

Rez.: Tel. DKExel 9191

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis kainomis už' aukštos rūšies palaidojimą. Mes 
nieko neTokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies.

* Reikalai esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 
namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą 
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius. kuris 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisas

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

DR. CHARLES SEGAL
k'erkįlė savu ofisą pu numeriu

4729 tSO. ASDLAND AVĖ. 
SUECU AJL18TAS

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—12 uuo 2—4 po 

pietų: 7—8.30 va., vakare 
Kcdėliomla 10 Iki 12

Telefonas MIDway 2880

Offic*: Kės.:
PROspect 2011 BEVerly 0081
Dr. JOHN F. RUZIC

GYDYTOJAS III CHIRURGAS
2355 VV est 63rd Street
Vai.: 2 to 4 Ir 7 to 9 P. M. 

Kctv. Ir Sekmad. pagal sutarti 
Kylu vai. flv. Kryžiaus Ligoninėj 

Cblcatro. Iii.
Phone: HEMlock 6700

DR.A.A. RŪTH "
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir 
veneriškų ligų 

Ofisas 3102 So. Halstcd St.
Kainp<u> Siat otreet 

Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v.v. 
NaUėliomia £r švouiaaiemala 10—13

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS ir CHIRGROAS

4631 KU. ASHLAND A V E. 
Tel. YARds 0994 

Rez.: Tel. PLAza 3200
VALANDOS:

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 Ir 7-9 v. v. 
Nodėldieniais nuo 10 iki 12 dieną

Pilone: PROspect 1024

DR.G.E. FITZGERALD
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

2456 West 69th St.
Valandos:

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

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kars

ViSSIG,
Specialistas ii 

Rusijos
GYDO VISAM LIGAS VYRU IR MOTERĄ PF.R 28 MĖTI S NEMUIUKT 

KAIP VZSlKKNfcJUSlOS Ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speclallškal gydo ligas pilvo, plaučių. Inkstų ir pūslės, užnuodljlmą kran- 
Jo. odos, Ilgas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roj®. kosėjimą, gurklėb skaudėjimą Ir paslaptinga* ligaa Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką Jis Jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugeli metų ir Išgydė tūkstančius ligonių. Patari
mas dykai OlThO VALANDOS: Kasdle nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 9—8 valandai vakare. Nsdšlloml* nuo 11 ryto Iki 1 vai. 

4200 MEST 2«lh HT. iaectcr Ate. IeL CRAuford 5572

g
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P R A U G A S Ketvirtadienis, rugp. 31, 1933

JURGIO PAR. RUDENINIS PIKNIKAS
LABOR DAY - RUGSĖJO-SEPT. 4 D., 1933 

Vytauto Parke, 115 St. tai*p Crawford ir Cicero av.
ĮŽANGA 25c. PRADŽIA 10 VAL. RYTO

RENGIAMAS MOKYKLOS NAUDAI 
Geriausia muzika, užkandžiai ir gėrimai. Pasisvečiuosite su draugais.

Širdingai kviečia KLEBONAS ir RENGĖJAI

C H I C A G O J E 9 vai. nuo Gudų krautuvės, 
,'901 W. 33rd St. Kurie norit 

__________ 'važiuoti meldžiam užsisakyti
DALYVAVUSIEJI , Zalatoriai, Kunickas, Rainis, įvietas is anksto- Tikietai

----------- Belužis, O. Ad. Aleknaitės, E. iuž nuvežimą ir parvežimą.
Dienraštis “Draugas”, pra Aleknienė, O. Dočiolienė, Ka-1 Valdyba

leidęs sėkmingai vasaros ii inienė, Klikūnienė, Šliogerienė, • ------------------
■ rudens piknikus, rugp. 27 d. M. Bitinas, J. Petraitis, A.' &v- Kazimiero Akad. Rėmė
r sukvietė pikniko darbininkus Kairis, O. ir A. Drumstaitės. 3U - sk- regularis susirinki- 
I ir biznierius, dirbusius ir rė-lA. Šliogeraitė, J. Bružas, ,J.!nias ivyks penktadienį, rug- 
I musius į rudeninį pikniką į Be šeštokas ir kiti. ^.1° <k’ ^U0J P° Pamaldų.
|lgmano daržą. I prieg vakarienę visus paliJ( Visos A. R D. narės pra-j

Pasitaikė tą dieną daug pa nkfųnino „RūtosM (larže muzi. šomos atsilankyti, taip pat ir Į 
rengimų, bet kadangi Cluca- knnta}. M Surplis ir St. Būt- buvusio Ceųtro pikniko komi-
gžt skaitlinga lietuviais, tat 
visur buvo pilna piknikierių.

Rugp. 29 d. vakare suva
žiavo daug kolonijų veikėjų 
bei pikniko darbininkų, sve
čių net iš kitų miestų į “iRū- 
tos” daržą. Po skanios vaka
rienės pasidalinta pikniko į- 
spūdžiais, pasidžiaugta gražiu 
dienraščiui pelnu.

Vakarienėj dalyvavo Aušros 
Vartų parap. kleb. ir “Drau
gę” adm. kun. Mačiulionis,

kis. Po vakarienės salėj ska-• • • • • # mbiai gražiai padainavo mo
terų choras iš Rožių žemės 
(Visų Šv. parapijos), Chore 
dainavo: E. Bružienė, P. Bau- 
žienė, Mikalūnienė, Matikoriie 
nė, Taločkienė, Krūminienė, 
Latarinskienė, Šeštokienė, Plu 
ngienė.

Jų ekoras vadinasi “Šakar- 
makar”. Visiems piknikieria- 
ms patiko. Tas pats choras 
žadėjo palinksminti svečius 

dar linksmiau darbo dienoj, 
Marijonų ūky, Kolegijos rė
mėjų piknike.

Ačiū visiems darbininkams

sija su pilnais raportais. 
Susirinkimas įvyks Šv. Ju

rgio parap. mok. svet. ant 2 į 
lubų. • Valdyba

KAS VEIKIAMA GIMIMO 
P. ŠVEN. PARAPIJOJ, 

MAROUETTE PARK

“Dr.” red. L. Šimutis su savo 
žmona, antras red. Ig. Saka
las, Rūtos daržo užvaizdą su 
policmonu, biznieriai grab. 

r Lechavičius, J. Dobrovolskis,
VI. Ivanauskas, Pov. Šaltimie u“ pasidarbavimą ir chorams 
ras su savo žmona, Jonas irjuz linksmas daineles, biznie- 
Zofija Lukošiai, viešnios iš r’anis nž gausias dovanas pi- 
Pittsburgh, Pa., EI. ir St. Sa- 
banytės, akordinistai A. Laba- 

: nauskas, Al. Šcmetis, Interna
tional Co. darbininkas Vladas 
Spenderis, darbavęsi piknike:
J. Pauža, J. Rudienė, O. Kaz- 
ragienė, O. Banbalienė, EI.
Paulienė, Z. ir A. Pauliutės.
O. Bunbalaitė, U. Barauskie
nė, A. Janušauskas, V. Kuli
kauskas, B. Grybas, Ad. Au
gulis, Pr. Vaicekauskas, A. Utarninko vakare, pasimirė 
Liakas, J. Rudaitytė, B. Va- Reiklus Roselando biznierius 
lnnaitė, H. ir A. Stončiūtės, ir parapijos rėmėjas, Pranciš-

: L. Klimaitė, A. Bacevičius, J. kas Stankevičius. Ilgą laiką 
Blažis, A. šriupša, V. Stanci- 'a'kl"‘ gazolino stotį prie 106

' kąP, V. Ragaišis, J. Zepaltas, ir Wentworth Avė. Laidotu- 
J. Povilauskas, M. Mišeikie- ivyks Šeštadienį, rugsėjo 
nė, J. Dudienė, D. Jakštienė, 2 d ’ iS Vis9 Šventųjų bažny
P. Mažonienė, E. Paužienė, A. i ftv- Kazimiero kapines. 
Vaišvilienė, B. Kučienė, O.
Miliauskienė, F. Moekaitienė,
M. Laurinaitienė, St. Norvai
ša, M. Bitinaitė, Z. ir K. Bag-i 
donaitės, K. Pakeltis, F. Gu- 
bista, Stumbris, Fabijonas,
Šiaulienė, Stumbrienė, P. Us- 
tcla, V. Gotautas, L. Radonr- 
skienė, J. Zalatorienė, J. ir B.

knikui. Pikn. Reng. Komisija

NAUJIENOS IŠ VISĮį 
ŠVENTŲJŲ PARAP., 

ROSELAND
PASIMIRĖ PRANAS 

STANKEVIČIUS

Iš ŠV. JURGIO PARAP.. 
BRIDGEPORT

Labdarių Sąjungos 5 kuopa 
kviečia visus į rudeninį išva
žiavimą rugsėjo 3 d. Ijabdariu 
ūky. Vežimą jau turime; išeis

žymūs Budriko radijo artis-į malonu klausytis, nes stotys 
tai, Budriko akordinistai ir WCFL ir WAAF labai aiškiai 
WCFL orkestrą, Stasys Rim-' perduoda.
kus ir kiti. Dar primenu, kad 
programa bus duodama tie
siog iš World’s Fair — A Ce- 
ntury of Progresą Exposition, 
|Hall of Science, 2 vai. popiet.

Mūsų lietuviai turės progosf
pasirodyti su savo dainomis 
ir muzika tarpe visų kitų tau
tų prieš tūkstančius parodos 
žiūrėtojų ir milijonus klausy
tojų.

Bu driko Pranešėjas

Budriko korporacija šią pro 
gramą išpildo ne rėkdamos 

(pasiskelbimo) tikslais, bet 
vien tik pakviesta American į 

] Zorka Yovcheff, popuieriš- į Federation of Labor.
[kiausia bulgarų dienos Šimt
mečio pažangos parodoj mer-
gaitė.

Chicagos vyriausybę, kad ji 
vieną Chicagos gatvę pavndin

Malonu girdėti mūsų muzi
ką ir mūsų dainas per radijo 
iš geros stoties, kuri pasiekia 
visur ir aiškiai perduoda. 
Nors aš gyvenu toliau nuo Chi

Šį vakarą iš stoties W.S.B. 
C., 1210 kilocycles, ir. vėl bus 
graži programa, leidžiama 
pastangomis Progress Furni- 
ture C'omp., Ine., 3222-24-26 
So. Halsted St.

Sužinota, kad komp. A. Po
ciaus, Beethhoveno konservi 
torijos studentai dainuos kele 
tą linksmų dainelių.

Dalyvaus taipgi Progress.) 
akordinistų duetas.

NU

prisidės su auka. Dar šią sa
vaitę labai reikalinga talkini
nkų. Atvažiavus iš Pa. Alma 
Zanevičiūtė prisidėjo prie mū 
sų talkininkų. Labai ačiū.

RAP.

LYNN„ Mass., rugp. 30. —• 

“Mipgamaja” liga serga Miss 

F. Gay, 17 metų amž.

ŠAUKIASI PAGALBOS Visos anglių kompanijos pakėlė an
glių kafnas, taip aukfttal, kad žmo
nėms sunku bejplrkti, o lietuvių 
GRANE COAL KOMPANIJA vietoj 
pakėlimo kalnų dar nupigino. Kam 
reikia anglių, telefonuoklt tuojaus, 

' gausit daug pigiau negu kur kitur — 
Telefonas

REPI BUC 8402

West Side Aušros Vartų pa 
rupijos talkininkai, bevaryda
mi mokyklos darbą pritrūko 
lėšų. Tikisi, kad ateinantį se
kmadienį visi parapijonvs pa

GIM. PAN. ŠVENČ. PARAP, [hj nu-15ų žuvusil) didvyrių Da Cng°S’ bet ai8kiai &irdžiu if niatę gražų darbą kiekvienas
CHORO NARIAMS DĖ

MESIUI
riaus ir Girėno vardais. Krei
ptasi į aldermoną Thom. Doy
lle, kuris žadėjo įnešti mfist 

Vasaros atostogoms užsibai [ pragymą j city Couneil. 
gus, ir vėl visi turime stoti j Lygai gali priklausyti mo- 
prie darbo. Tat ket\irtadient, (tPryg jr mergaitės nuo 17 iki
rugp. 31 d., Gini. Pan. Šv. Pa- rp-metų amžiaus. Mokestis ti- 
rapijos prasideda didžiojo cŲ«> ktai ](k> mėnegiuU 
ro pratybos. Visi choristai ir _ .
choristės kviečiami būtinai n< Liepos mėnesj Lyga laikv
silankyti susirinkimą, kuriapie buvo ki--

Pratyba įvyks punktualiai Hetas kalbėtojų. Kalbėjo auv.į 
7.30 vai. vakare, parapijoj ir h. Norma,, ,
svetainėj. Malonėkite nesivė
luoti. Ieva Lukošiūtė, rašt

MOTERYS PILIETĖS IR 
NEPILIETĖS

Chicagos moterys kviečia
mos įsirašyti į Lietuvių Mote
rų Piliečių Lygą.

Visų. tautų moterys yra or
ganizuotos, bet lietuvės labai 
neorganizuotos ir todėl valdi
ninkai su mumis nesiskaito, 
nes jie sako, kad mes neturim 
galės, negalini organizuotai 
veikti, neturėdamos stiprio.4 
organizacijos. Šioj lygoj ne
žiūrima į pažiūras, nei jmrti- 
jas. Kurios neturit pilietvbė- 
poperų, mes padėsim jas gau
ti. Visos informacijos bus tei
kiamos dykai. Taip pat dykai 
bus duodamu painokos gavi
mui antrųjų poperų.

Ši Lyga daro spaudimą į

taitė.
Sekantis susirinkimas įvyks 

iugp. 30 d., Fellowsbip House, 
831 W. 33rd PI. 8 v. v. Kvie- 
čiamos visos lietuvės iš visu 
kolonijų. Kalbės K. Ketura- 
kienė ir L. Normantaitė.

M. Zolpienė, pirm.

RADIO
Budriko Korporacija, 34b 

S. Halsted Street, yra pakvie 
sta dalyvauti American Fede 
ration of l.nbor I^abor Da> 
programoj, Pasaulinėj Paro J | 
d o j, Hali of Science, pirma- ] 
dienį, rugsėjo 4 d., 2 vai. po
piet, 15 niinutų.

Lietuvių programa bus tra 1 
nsliuojamu per WCFL, 970 k. 
ir trumpų bangų stotį W9XA 
A, 6890 k.

Lietuvių programą išpildys
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A Pot of K. S. J AKUBAITIS
Painf f Ru Kerą k v arba ftnlt 0t*bQk1* pada

ryti. Oall nuAvleatl aavo namus, vi
sk* panaujinti, perdirbti, pratęsti 
nudevėjlm*. Bet turi būti tam tik
ra kvarba. Kvarba. kuri llalau tę
sias. apsaugos, arailat atrodys II- 
jram dėvėjimui. Mes Šitokį* kvarb* 
parduodame. e

IJqu(d Velvet dėl sienų Ir lubų. 
Master Varnlsh dėl irrlndų. rakan
dų Ir medinių pagražinimų.

Fle^l^n dėl balto “enamel” at
vaizdavimo. (?n—40 Tyra kvarba dėl 
darbo 14 lauko.

3240 S. Halsted St.

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

2 B. 103rd PI. prie State St.
Tol. PULT,man 5BBO 

Ketvergo vakarais nuo 7 Ikf 9 
«eOO S. Woo«l St. LAPayette 83#3

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St.. prie Clark 
Telefonas STAte 7880 

Valandos 9 rvte Iki 6 popiet
2201 W. Cėrmak Road

Panedėllo, Beredos fr Pėtnyčios 
vakarais « iki 9 

Telefonas CANal 8123 
Namai: 6459 S. RockweU St. 

Utarninko. Ketvergo Ir 8ubatos
Vakarais 7 iki 9 

Telefonas REPub le MOO

INSURANCE
NOTARY
PUBLIC

13, R.
H>IETKIEWICZ£-yJ,‘ 1

OKSAS EKPRESS
Kralistfu Rakandus Planus Ir prl- 
Btatau Anglis už pigiausias kalnas 
i'sAauklt LAFayelte 8880

J. OKSAS 
2649 West 43rd St.1MOrafiE BAHKERSJF. BONUS

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ AOKKTURA

PRISIRAŠYKITE Į .MŪSŲ SPULK4
TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS

2608 W.ST 47th STR. Tel. LAFayette 1083

Išpildome mėnesinius “Sales Tax” blankas.
Išrašome apdraudas su geriausiom kompanijom. 
Darom visokius legalius dokumentus — pardavimo 

raštus, Notary pareiškimus ir t.t.
Paaiškinam Namij Paskolos Bendrovės Veikimą.

UNIVERSAL MORTGAGE & INYESTMENT GO,
3320 S. HALSTED STREET 

Yards 5215
W. M. Antonisen Jos. P. Doody G. A. Šukys
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PIKNIKAS MARIJONU PARMOJĘ
įvyks Pirmadieni, Rugs.-Sept. 4,1933 m.

Kaip į pikniką nuvažiuoti? O taip pikniką galima pasiekti: Kurie norite važiuoti trauki
niu, tai traukinis Burlington išeina nuo Westem avė. ir 18th St. sekančiomis valandomis:

10:13 ir 11:45 valandą ryto Chicagos laiku. Ant stoties minėtoms valandoms bus palydo
vai ir jie parūpins tikietus. Tik prašome nevėluoti. Nuo traukinio Clarendon Hills stotyje tre
kai i bus nuvežti į farmą.

CHRYSLER IR PLYMOUTH

Pirma pirkimo naujo arba var
toto Automobilio širdingai kvie
čiame pamatyti Vėliausios Madot- 
Chryaler ir Plymouth Automobi
lius, kurie turi modemiSkiaurius 
ittobulinimus ir iki kolei kainoe 
labai nužemintos kaip tai CHRY 
SLERIS <795 P. O. B., o PLY
MOUTH tiktai $445 P. O. B. Tai 
gi nepraleiskite geros progos pa- 
matykit naujus CHRYSLER ir 
PLYMOUTH automobilius pas 
Teisingiausia Automobilių Įstaiga

BALZEKAS MOTOR SALES 
•4038 Archer Avė.

Tel. LAFayette 2082

STANLEY P. BALZEKAS. Sav.

38

Grįžtant iš pikniko traukiniai Burlington išeina iš Clarendon IlillR sekančiomis valando
mis: 6:38, 7.49, ir 9:03 vai. vakare. Taipgi ir grįžtantiems iš pikniko bus palydovai ant sto
ties ir parūpins tikietus.

Automobiliais reikia važiuoti taip: Ogden Avė. iki Hinsdale, III. Ten rasti Madison St. ir 
važiuoti į pietus iki 63rd St. Po dešine matysis Kolegijos namai ir Marijonų farma.

Tą dieną taipgi bus laikomos šv. Mišios 11 vai. ryto (Chicagos laiku) Mar. Kol. koplyčioje.

Visus kviečiame dalvvauti
RENGĖJAI

=8^ i:
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