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Pirmasis organizuoto darbo laimėjimas
M YOSKAS TRIUKŠMINGA! 

SVEIKINO GRĮŽTANTĮ GERBŪVĮ
PRANCŪZIJOS ORO MINISTE- 

RIS IŠSKRIDO MASKVON

Ispanija susilaukė naujo minis- 
terių kabineto

NUSPRENDĖ ORGA
NIZUOTO DARBO

NAUDAI

PRANCŪZIJOS ORO MI- 
NISTERIS IŠVYKO 

MASKVON

AVASHINGTON, rūgs. 13. i PARYŽIUS, rūgs. 13. — 
Vilnonių audeklų gamybos 1 Prancūzija vis daugiau ir glau
kompanija West Virginijoj, 
kuri įsigijusi mėlynąjį arą, iš 
darbo paleido 7 darbininkus 
už tai, kad1 tie (dirbo darbinin
kų unijos reikalais.

Darbininkai sukėlė streikų. 
Šio reikalo sprendimas paves
tas krašto pramonę gaivinti 
boardui. Šis nusprendė darbi
ninkų naudai/Kompanija negu 
Ii spausti darbininkų už jų or- 
ganizavimasi, arba veikimų 
unijose.

PRIEŠ EKONOMINI 
SLĖGIMĄ

džiau susiartina su sovietų Ru 
sija. Tai ne vien prekybos, bet 
ir politiniais sumetimais daro
ma.

Prancūzijos oro ministeris 
Pierre Cot su 11 palydovų ko. 
leivinio lėktuvu išskrido Mas-1 
kvon. Jį nulydėjo kitu du lėk-J 
tuvai — vienam 8, kitam 6 vy- j 
rai.

Visi trys lėktuvai yra įvai
raus tipo; keleivinis, prekybi
nis ir militarinis. Tikima, kad 
sovietai pirks ne mažai tos rū 
sies lėktuvų.

i

NEYY YORK, rūgs. 14. —
Vakar popiet šis miestas pra
leido nepaprastas iškilmes. I- 
vyko eisenos, triukšmingiau
sios demonstracijos. Tuo būdu 
kirstas galutinas smūgis eko- Į

SUDARYTAS NAUJAS IS
PANIJOS KABINETAS

nominiam slėgimui ir sveikin
ta NRA — grįžtanti gerovė.

Iškilmėse dalyvavo preziden 
to Roosevelto žmona, NRA 
h<lm. Johnson, darl>o departa
mento sekretorė Perkins ir

i

daug (New Yorko valstybės ir j 
miesto aukštųjų valdininkų, j 
Eisenų metu padanges raižė 
96 lėktuvai.

MADRIDAS, rūgs. 13. —
Radikalų partijos vadas Ale- 
jandro Lerroux sudarė naujų 
ministerių kabinetų iŠ 13 na
rių. Įeina įvairių partijų ats-
tovai, išėmus socialistus. Le- 
rroux yra dešinesnis už atsista 
tydinusį premjerų Azanų.

PANIEKINO BUVUSI 
MINISTERI

85 NUOŠ. DARBDAVIŲ 
TURI MĖLYNUOSIUS

ARUS

NEW YORK, rūgs. 13. —
NRA administratorius John
son vakar čia pranešė, kad jau 
85 nuošimčiai visam krašte 
darbininkų turi įsigiję mėly
nuosius arus.

BERLYNAS, -nigs. 13. —
Iš Saar teritorijos grįžo į E- 
ssen ilgus metus buvęs Prūsi
jos gerovės ministeris, cent
ro partijos vadas, fašistų prie 
šas, H. Hirtsiefer.

Smogikai jį tuoj areštavo ir 
per kelias valandas pajuokda
mi vedžiojo Essen gatvėmis.

TRYS DAUGIAU VALSTY
BES PRIEŠ PROHIBICIJĄ

BOIKOTUOJA ANGLŲ 
ALŲ

DUBLINAS, rūgs. 13. —
Boikoto kampanija Irlandijoj 
prieš anglų alų vykdoma.

WASIIINGTON, rūgs. 13. 
— Vakar Vys valstybės dau
giau pasisakė už 18-ojo prie
do atšaukimų. Tai įvyko pilie 
čių referendumu. Šios valsty- 
1)ės yra; Maryland, Minneso
ta ir Colorado.

VOKIEČIŲ KATALIKŲ 
KONGRESAS VIENOJ, 

AUSTRIJOJ

VIENA (suvėlinta). — Var 
puojant visų miesto katalikų 
bažnyčių varpais rugsėjo 8 d. 

t Čia atidarytas didysis vokie- 
Į čių katalikų kongresas su še-

Prieš prohibicijų pasisakiu-. šių dienų programa. Progra- 
fGyjU ym 29 valstybės Dar 7 mon įimta svarbus 250 metų 
reikia. Šiemet ir kitos

I

balsavimus.
turės . sukaktuvių šio miesto nuo >tur- 

i kų apgynimo minėjimas. Prieš

Vincennes, Indiana, pastatytas čia atvaizduojamas paminklinis tiltas per AVabash 
upę. Tai Paryžiaus sutarties 150 metų sukaktuvių atminčiai. Minėta sutartimi baigtas revo- 

lucinis karas.

APIE 200 MALDININKU PĖSTI 
APLANKĖ ROMA

VATIKANAS, rūgs. 13. — 
Vykdomais Šventaisiais Me- Į 
tais ikišiol apie 203 mablinin-' 
kų pė^ti aplankė Romų. Jų 
daugumu \ ra nusamžio žmo
nės, kai kurie senesni kaip 61) 
metų amžiaus.

Suprantama, dauguma pės
čių maldininkų buvo iš pa
čios Italijos, kai kurie iš Sici
lijos. Bet buvo pėsčių maldi
ninkų ir iš tolimųjų kraštų —

iš Olandijos, Vokietijos, Por
tugalijos, Ispanijos, Belgijos 
ir Vengrijos.

Seniausias pėsčias mald-kas 
Romų aplankė italas, 79 m. 
amž., iš Valdagno, Vicenza pro 
vincijos vakarų link nuo Vene 
cijos. Į Romų ateiti jam ėmė 
21 dienų.

Didžiausia pėsčių maldinin
kų grupė buvo 100 asmenų iš 
Monte Cassino.

LIETUVOJE KUBOJE KOL KAS NIEKO 
NAUJA

LENKŲ ŠNIPAI VOKIETI
JOJE

BERLYNAS, rūgs. 13. —
Vokietijoj suimtas lenkas W. 
Kedzierski. Pasirodė, kad tai 
Lenkijos agentas šnipas. Jis 
rinko Varšuvai
informacijas.

CHICAGOJE
UŽ DIENOS ŠVIESOS 

TAUPYMĄ

BUS DVI NEPAPRASTOS 
SESIJOS

DAUGIAU KAIP PUSE 
LIETUVIŲ PARDUOTUVIŲ

Chicago aldermonų tarybos 
reikalingas juridinis komitetas nusprendė 

• paraginti miesto majorų, kad
Areštuotas prisipažino. Pa-! atitinkamu atsišaukimu die

sisakė, kad jis buvo apmoka
mas per K. Zelinskį, Ivenkijos 
pasiuntinybės tarnautojų, Ber

Grįžęs iš Washingtono Illi- 
noiso gubernatorius Homeris 
pranešė, kad šiemet įvyks dvi 
valstybės legislatūros nepap- ' 
rastos sesijos. Viena dėl 30 mi j 
lijonų dol. bonų lakios bedar
bių šelpimui, o kita dėl svai-

nos šviesos taupymų iš| rugsė- giųjų gervinu kontrolės.i
jo mėn. paskutinio sekmadie- j --------- —
nio nukeltų į lapkr. m. 5 d.'NUBAUSTAS 199 METUS

lyne. Paaiškėjo, kad po Ked- ^as reikalinga Cbicagos šimt
mečio pažangos parodai

Miesto majoras sutinka pas-
zierskio areštavimo tas Zelins 
kis staiga mirė.

SKELBIMAMS DIKTATO
RIUS

KALĖTI

Peter Pace, kurs vienam sa- 
kelbti atsišaukimų, jei'tam pri liūne nužudė poliemonų Rya-1
tars aldermonų dauguma. nų, teismo nubaustas 199 me

tus kalėti.

BERLYNAS, nigs. 13. —
Vokietijos vyriausybė paskyrė 
diktatorių viešiesiems skelbi-!

KOMPANIJA TURI AT
REMTI KALTINIMUS

Gazo kompanija Chicagoj

ILLINOIS SAVAITE PARO
DOJE

uiMavuuų v išimiems o nei ui- • - - -

mams. Juo yra propagandos šiandien Pakviesta Prie§ vals‘ Illinois valstybės savaitė 
ministeris iGoebbels. Be jo at- tyl*8 Prekybos komisijų, kad [Cbicagos šimtmečio pažangos 
siklausimo .niekam jokių skel- faktais atremt^ prieš W
bimų negalima daryti.

Už VYRO NUŽUDYMĄ

TORGAU, Prūsija, rūgs. 13. 
— Teismo skirta mirties baus
mė įvykdyta Christinai Leies, 
46 m. amž., ir jos sūnui Wal- 
ter, 21 m. amž., už vyro ir tė- 
vo| nužudymų.

BULIAUS SUBADYTAS

MADRIDAS, Ispanija, rug
sėjo 13. — Kovoje su bulium 
sunkiai subadytas ir sužeistas 
matadoras Niuo dela Paima.

250 metų Vienos miestas nuo 
turkų apgintas. Tuo būdu vi
sa krikščioniška Europa išgel
bėta nuo islamizmo.

Kongreso atidarymo iškil
mingose* pamaldose dalyvavo 
4 kardinolai, 30 vyskupų, ke
letas šimtų kunigų ir tūkstan
čiai austrų ir iš kitų kraštų 
atvykusių katalikų delegacijų 
Kongrese neatstovaujamos tik 
Vokietija ir Rusija.

tus kaltinimus dėl didelių ga- 
zui ratų.

VIEŠOSIOS VAKARINES 
MOKYKLOS

parodoje bus minima pradėjus 
rugsėjo 24 d.

DIDELI LIETŪS NIKA- 
RAGUOJ

MANAGUA, Nikaragua, 
Ateinantį pirmadienį bus ati rūgs. 14. — Šių respublikų iš

darytos 6 viešosios vakarinės
mokyklos suaugusiems šių vi
durinių mokyklų namuose;
Austin, Crane, Englewood, Ei 
nger, l^ake View ir Schurz.

tiko dideli nuolatiniai lietūs. 
Kai kurios respublikos dalys 
nepereinamos, susisiekimas ap 
sunkintas.

STREIKUOJA PIENO 
GAMINTOJAI

PASIRAŠĖ DRAUGINGU
MO SUTARTI

Pure Milk Assoeiation orga
nizacijos apie 500 pieno ga
mintojų ūkininkų vakar sukė
lė streikų, kad gauti daugiau 
už pienų.*

NUŽUDĖ IR PASPRUKO
Nesugautas plėšikas dukart 

peršaudamas nužudė N. Schiva 
rz, 24 m. amž., gazolino sto
ties savininkų, kada jis grįžo 
vėlai vakare namo, 3430 Bos- 
worth avė., ir (jau buvo beei
nąs į kiemų. Nušautasis apip
lėštas.

ISTANBULAS, Turkija, 
nigs. 13. — Turkija pasirašė 
dešimčiai metų nepuolimo ir 
draugingumo sutartį su jGrai- 
kija.

ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTŲ 
KAINŲ KLAUSIMAS

WASHINGTON, rūgs. 13. 
— Prezidentas Rooseveltas 
nusprendė imtis priemonių, 
kad padidinti žemės ūkio pro
duktams kainas.

PLATINKITE “DRAUGĄ n

Paskutiniu laiku Ylakiuose 
tenka pastebėti, kad žemaičiai 
gyvai susidomėjo prekyba. Di 
desnė dalis krautuvių jau lie
tuvių rankose. Žemaičiai pir
kėjai jau mieliau eina pas sa
viškį. O krautuvininkai žemai
čiai vis drąsiau vysto apyvar
tų. Pavyzdys ir kitiems mies-į 
tiekiams lietuviams.

Viduryje miestelio stovi ne
priklausomybės dešimtmečiui 
paminėti paminklas — kry
žius.. Aptvertas tvorele, love
lės yra gėlėms, tik auga jose... 
žolės ir usnys. O galėjo gėlės 
žvdėti. i i

HAVANA, rūgs. 13. — Iki 
šiandien vakaro čia nieko ypa 
tinga ‘neįvyko. Karininkai už
sibarikadavę National viešbu
ty, kurį apsiautusi seržanto 
pulk. Batisto vadovaujama ka 
riuomėnė.

Bolševikiškos juntos skirta 
vyriausybė yra užsidariusi pro 
zidento rūmuose. Jai slenka 
krizis. Neturi pinigų, o ban
kai neduoda kredito. Pačiai ka 
riuomenei ima trukti maisto. 
Išseka gazolinas, be kurio fcrei 
tas kariuomenės judėjimas ne
galimas.

RYGOJE NUTEISTI RUSŲ 
MONARKISTAI

KURATORIAUS UŽUO
JAUTA

Vilniaus mokyklų kurato
rius atsiuntė Lietuvių Švieti
mo Ryto draugijos valdybai to 
kį raštų: “Lietuvių Švietimo 
Ryto draugijos centro valdy
bai, Vilnius, Antakalnio, gt. 6 
-1. Dėl Švietimo draugijos 
pirm. a. a. kun. prof. Petro 
Rraujalio mirties, reiškiu Ta
mstoms gilius užuojautos jaus buv. caro kariuomenės 
mus.

RYGA ,(per paštų). - Ry
gos apygardos teisme baigta 
svarstyti rusų monarkistų gru 
pei iškelta byla. Šie monarkis- 
tai buvo,įsteigę neteisėtai už
registruotų organizacijų, pasi
vadinusių “Rygos grupė ka
riškiems mokslams plėsti.”

Paaiškėjo, kad ši organizaci
ja buvo Paryžiuje esančios 
rusų monarkistų sąjungos sky 
rius.

Svarbiausi kaltinamieji — 
pulk.

Vilniaus apyg. mokyklų 
kuratorius K. Šelogovskis.”

Iš BUTRIŠKES, KAUNO 
APSKR.

Šiemet čia atkeltas energin
gas klebonas, kun. Pr. Biki- 
nas, įneša naujos gyvybės, or
ganizuoja pavasarininkus, an- 
geliečius ir stiprina grynai ba
žnytines organizacijas.

Šiuo metu gerb. klebonas su 
si,rūpinęs bažnyčios išpuoši
mu: mano pastatyti bokštų, ap 
tvarkyti išorę. Nauja gyvybė 
jaučiama ir viduje — koras 
jau pradeda susitvarkyti, už 
kų. parapijiečiai yra dėkingi 
naujam vargoninkui p. K. Dai 
lidei.

Nesenai per atlaidus čia gir 
dėjo daug žadąs konservatori-

leit Senev ir buv. leitenantas 
Simonov — nuteisti po 3 mene 
sius kalėti. Du kiti — 2 ir 1 mė 
nes} kalėti.

VAIKŲ SPAUDA NUO 
1906 IKI 1933 M.

Nuo l9Ct> m. iki 1933 m. vai
kams skirtų laikraščių pasiro
dė Šie:

Šaltinėlis, Takelis, Aušrelė, 
Vaikų Laikraštis, Angelas 
Sargas, žvaigždutė, Saulutė, 
Žibintuvas, Pumpurėlis, Val
kų Žodis, Vyturys, Vyturėlis, 
šv. Pranciškaus Varpelis.

ORO
CHICAGO IR APYLINKES 

— Numatomas lietus; mą- 
Jos auklėtinis p. Baltrušaitis, ža temperatūros atmaina.
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čiausias žmogus, kuris nors šiek tiek turi 
tikėjimo, gerai žino, kad nevalia nei kito 
žmogaus, nei savo gyvybės atimti. Tai yra 
mirtina nuodėmė. Šleiniams, Mikalauskums 
ir jiems panašiems, matyti, ne tik jų vado
vaujamų “parapijonų”, bet ir pačių sielų 
reikalai nerūpėjo. Jie pasidavė piktojo įta
kai, gundė žmones, traukė juos nuo tikrosios 
Kristaus Bažnyčios ir to paties piktojo gun
domi net savo gyvybę atėmė.

Šie faktai turėtų atidaryti žnionėnis akis. j 
Jie turėtų pamatyti vilkus avies kailiuose, 
kiekvienu proga tykančius išnaudoti žmones 
medžiagiškai ir pražudyti jų sielas.

SVEIKATOS SKYRIUS
Šį skyrių tvarko ir prižiūri

Amerikos Lietuvių Daktarų Draugija

1IALITOSIS.

(Arba dvokiantis, negeras bur
nos kvapas)

Rašo Dr. C. K. Kliauga, D. 
D. S., Chicago, Illinois.

dūliais”. Vėliau kalbos apie
" ~ spindulius nutilo, bet sklido

.uetpūliaviinai apie dantų Salt ika|bogj ka(, m#gl) llidvyriu. 
nu .Toliau neSvarūe, j vokwiai sta,-.iai paiovii

ui dantys, taip pat gvildės l^ikyilamį “Ljtuaiucųl** prie- 
šų lėktuvu. Sijos kalbos pasi-degimai: kaip tai bronchitis, 

pakilę tonsilai ir adeaoidai,

DIENOS KLAUSIMAI

Šį kartų, manau, bus pra- 
Susipratusioji lietuvių katalikų visuo- vertu nors paviršutiniai pasa- 

menė turėtų stipriau susiorganizuoti, padi- kyti apie dvokiantį burnos kva 
dinti katalikiškų ir tautiškų veikimų, kad ap- pų.
saugojus lietuvius nuo panašių išnaudojimų) Būdami tarpe žmonių 
ir kad mažiau būtų tokių atsitikimų, kurie 
žemina mūsų tautos vardų. Laisvamanių tau
tininkų ir socialistų spauda turėtų sarmaty
tis remdama nezaležninkų sųjudį, kuris, ti
kimės, ir jiems patiems garbės nedaro.

LIŪDNI REIŠKINIAI

Amerikos lietuvių tarpe stengiasi įsigy
venti ir įsistiprinti vadinamieji “nepriklau
somi katalikai” (nezaležninkai). Juos stip
riai paremia tautininkų ir socialistų grupės, 
nes randa, kad tai yra nebloga priemonė klai
dinti mūsų žmones ir traukti nuo Katalikų 
Bažnyčios. Žmonės be jokio mokslo ir pri
siruošimo neva įsišventinu į “kunigus”, or
ganizuoja “parapijas” ir jas pavadinę ne
priklausomomis nuo Romos, bet katalikiško
mis, stengiasi į'jas sutraukti nesusipratusius 
žmones ir juos Visokiais būdais išnaudoti. 
Pernai lietuvių visuomenė buvo nustebinta, 
kada vienas žymus laisvamanių tautininkų 
šulas, turįs žmonų ir porų vaikų, “įsišven
tino” ir išdrįso pasivadinti save kunigu. Šis 
reiškinys yra liūdnas, nes jis parodo, kad 
lietuvių tarpe yra žymi dalis nesusipratusių 
žmonių, kurie lengvai pasiduoda išnaudoto
jams. Tai yra skaudi mūšų išeivijos kūne žaiz
da, kurių būtinai reikia gydyti, platinant ka
talikiškų spaudų, organizuojant ir apaštalau-
t“1-

Vadinamųjų nezaležninkų atsiradimas sa
vaime yra blogas reiškinys ir kenksmingas 
tikėjimo žvilgsniu. Bet jis daug kenkia ir 
mūsų tautai, žeminant jos vardų svetimtau
čių akyse. Kultūringesniain lietuviui dažnai 
reikia rausti prieš svetimtautį, kada tas pri
kiša, kad lietuvių tarpe yra toks tamsus žmo
nių elementas, kuris pasiduoda “nezaležnin
kų” suvadžiojamas.

Daug gėdos lietuviams užtraukė anais 
metais Lawrenęe nusižudęs nezaležninkų pry- 
čeris šleinys. Šiomis dienomis toks pat atsi
tikimas įvyko su iVestvillės pryčeriu Mika
lausku. Tie liūdni įvykiai aiškiai pasako, 
kad nezaležninkų sųjudžio vadams nerūpi lie
tuvių dvasiniai ir doros reikalai, bet jų pa
čių biznis ir žmonių demoralizacija. Papras

AMERIKOS UET. RX FEDERACIJOS 
. 23 K0R6RES0 PROTOKOLAS

n....
(Tęsinys)

3. rasti spaudos platintojus, kurie ko
lonijose eidami per namus, padėtų kata
likams užsisakyti katalikiškus laikraščius 
ir knygas, arba steigti spaudos biuriffe;

4. kut. spaudos naudai surengti pra
kalbas, pramogas ir gautais pinigais už
sakyti negalintiems užsimokėti kat. laik
raščius;

5. padaryti tai, kad į kiekvienų ka
talikiškų kolonijoj lietuvių namų ir šei
mų pareitų bent vienas katalikiškas laik
raštis.

HI. Vilniaus Vadavimo Reikalu: A- 
merikos lietuviai katalikai ir jų organi
zacijos, visada buvo ir dabar tebėra jaut
rūs dėl savo senosios tėvynės — Lietuvos, 
niekad neatsisakė ir neatsisako per pla
tųjį vandenynų ištiesti suvo broliams pa- 
gailios rankos kovoje už tautos būtį, val
stybės nepriklausomybę ir užgrobtų žemių 
atvadavimų. A. L. R. K. Federacijos

P A S T AB t LĖS

Jau dvidešimts devynios valstybės “su
šlapo”. Net tokia Maine valstybė, kuri per 
80 suvirs metų buvo “sausa”, šiomis die
nomis atšaukė prohibicijos įstatymų. Ligšiol 
dar nė viena valstybė, kurioj tik buvo bal
savimai proliibicijos atšaukimo klausimu, ne
pasisakė už prohibicijos įstatymo palaikymų. 
Vadinasi, tas neapgalvotai pravestas Įstaty
mas žmonėms įkyrėjo iki gyvam kaului. Ka
dangi tik septynių valstybių bereikia, kad 
visame krašte būtų panaikinta prohibicija,

vie
šoje vietoje sueigoje, arba pri
vačiame bute, mes dažnai 
užuodžiame kai kurių žmo
nių nemalonų, dvokiantį kva
pų. Kai kuriems kartais, tas 
ir labai negeistinų, jautimų su 
daro, netik sveikatos, bet soci
alių santykių atžvilgiais.

Paprastai, sveikame ir nor
maliame stovyje, išeinantis 
per alsavimo organus kvapas 
nėra atsiduodantis. Blogas bur 
nos kvapas savaime nėra liga, 
bet gali būti ženklas pasireiš
kiančių burnoje nenormalumų 
arba ir sistematiuių ligų. Ido

kurie žmonės, turintieji neina- 
dėl to spėjama, kad dar prieš Kalėdas šiam j i°nų savo burnoje kvapų, pa- 
įstatymui visai jau bus nusuktas sprandas, tvs apie tai nieko nejaučia ir 

nežino, kuomet kiti tų nesma
gumų greitai pajunta. Bet 
kaip ten nebūtų, dvokiantis

Prohibicijos įstatymų jau senai r< 
atšaukti. Bet įvairūs politikieriai, būdami

tuvos visuomenėje pasklido į- Šienų ir dobilų taip pat už- 
vairiausių gandų. Tuojau pra- augo daug ir beveik visur pa
dėta kalbėti, kad vokiečiai1 vyko sausus suimti. Vasaro- 
“Lituanicų” privertę nusilei-! jaus derlius vidutiniškas. Jei- 
sti kaž kokiais “mirties spin- gu tiktai bus palankus oras 

iš laukų suimti, tai ir vasaro
jumi nebus 'pagrindo skųstis. 
Tiktai cukriniai runkeliai 
duos menkų derlių. Jų šiemet 
ir mažiau užsėta. Marijampo
lės cukraus fabrikas, kuris la
bai sumažino už cukrinius ru 
nkelius kainų (iki 2 lt. 75ct. 
už centnerį}, turės lengvų da- 
rLynietę, nes truks apdirbimui 
cukrinių runkelių.

Kadangi ir beveik visoj Eu
ropoj šiemet derlius visai n? 
blogas, tai Lietuvoj javų kai
nos smarkokai krinta. Šiuo 
metu už rugių centnerį (50 ki- 
logr.) mokama po S — 9 litus^ 
už kviečius — po 12 — 14 
tų. Tsb.i

darė tuo labiau įtikėtinos, kad
žymiai prisideda prie blogo. jr vokiečių valdiškos įstaigos 
burnos kvapo ir 1.1. Visos mi Į patvirtino, jog “Lituanica”

-A _ ____* - X._____A_  1__ !_ ___ 1- I . . • •
naktį į liepos 17 dienų, žemai 
skrisdama apsuko ratų apie

lietos priežastys, kurios suda
ro dvokiantį burnos kvaj>ų, 
randasi burnoje ir didžiumoj 
paeina dėl nešvarios arbja pa- 
tliologinių esamų ligų (apsi
reiškimų). Jos yra vadinamos 
lokalėmis priežastimis. Kitos 
priežastys blogo kvapo yra 
sisteniatinės ligos, kurios, pa
lyginamai, daug rečiau atsi
tinka, kaip tai inkstų, plaučių 
ligos, viduriuose pasitaikomi 
pūliavimų lizdai ir t. t.

Gydymosi būdai: išimtinai 
tinkamiausi yra šie: pašalini
mas priežasčių, kurios gadina 
burnos kvapų. Todėl būtinas 
reikalas prašalinti burnos ne-i 
švarumus, pilvinių ir pūliavi- 
mus apie dantų šaknis. Tokiu

Berlincheno darbo stovyklų, 
kur laikomi ir stropiai saugo
jami Hitlerio valdžios priešai. 
Apie šitokių “Lituanicos” žu 
vimo priežastį ėmė skelbti ir 
kai kurie vokiečių, prancūzų, 
anglų, čekų, lenkų ir kitų kra
štų laikraščiai. Tas žinias ėmė 
skelbti ir Lietuvos kai kurie 
laikaščiai. Visuomenėje kyla 
ddelis nerimas. Valdžia tuo 
tarpu tyli, bet ji turės pra-

POPIEBININKŲ RUNG
TYNES

šiemet sausio mėn. Petra- 
bilti ir paskelbti, kų iki šiol žilinuose, ant Nemuno kranto,
davė “Lituanicos” žuvime apie 5 kilometrai nuo Kauno, 
priežasčių tyrinėjimai. Eina pradėjo veikti švedų degtuką 
gandai, kad universiteto medi sindikato pastatytas didelis 
einos fakultete balzamuojant popierio fabrikas. Kadangi jis 
Dariaus ir Girėno lavonus esu , naudoja Lietuvos miškų med

um ir tas pažymėti, kad kai i būdu tiktai galima atitaisyti

protestantų sektų įtakoje, to nenorėjo da- burnos kvapas sudaro labai
nemalonų ir piekam negeisti
nų apsireiškiiųų. Svarba tame,

ryti. Jie vis teisinosi, kad nėra jokių gali
mybių atšaukti įstatymų nors jis ir kenks
mingas. Dėl to šį reikalų ir tęsė nepaisydami, i kad didžiumoje tai yra sėk- 
kad tuo savo apsileidimu kenkia ir kraštui ir ! mės esančių lįgų. Čia šiuo tar-
žmonėms. Kada paėmė vyriaftšvbės vairų į 
savo rankas energingas vyras prez. F. D. 
Rooseveltas, jis nesurado kliūčių, kurios bū
tų pastojusios jam kelių eiti prie atšaukimo 
žalingo įstatymo. Dėl to kraštas turi būti 
jam dėkingas ir remti jo varomus krašto ge
rovei darbus.

• * *
Rytoj Chieagoje imasi mūsų Jack Shar- 

key su Levinskiu. Rungtynės yra svarbios. 
Sportininkai į jas daug dėmesio kreipia. Nuo 
jų daug pareis, ar Sharkis vėl kils aukštyn, 
ar teks boksininko karjerą baigti. Mes, lietu
viai, tikimės, kad mūsų Sharkis, kuris da
bar mums yra brangesnis ir artimesnis negu 
kada nors pirmiau, nugalės savo oponentų 
ię pasiirs pirmyn. Dėl to mes linkime jam 
geriausio pasisekimo. Ir kiekvienas lietuvis 
savo širdyje mano: Juozai, laikykis, nepasi
duok!

kai kurias
gleivėtas 
kuris da-

pu ir suminėsime 
priežastis, būtent; 
liežuvio paviešius, 
žnai gali būti priežastimi už
kietėjusių vidurių; nenorma
liai suaugę ir iškrypę dantys; 
bendra burnos ir dantų nešva
ra; ponautieji ir skylėti dan
tys. Žinoma, prie panašių ap
linkybių, paprastai, ir sugage
nu įdegimai apie dantis, kaip 
•tai, staigiojo arba chroninio 
pobūdžio ir dažnai randasi

rasta jų kūnuose kulkų’
burnos kvapų, jei jis nuo to 
paeina. Gydymosi būdas vais
tais, nors laikinai, yra gali
mas ir retkarčiais taip pat 
vartojamas, bet mažos svar
bos teturi ir sėkRiės nėra pil
nai atsiekiamus. Kad visiškai 
prašalinus dvokiantį burnos 
kvapų, reikia prašalinti esa
mas ligas ir atsteigti bendrų 
burnos švarų.

LIETUVOS 6YVEHIMAS
VISUOMENES NERIMAS
TIS DEL ‘ LITUANICOS” 

TRAGEDIJOS

(Talkos spaudos biuro)
Kai didvyriai amerikiečiai 

lietuviai, lakūnai Darius ir Gi 
rėnas, laimingai Atlantu nu
galėję traging&i žuvo prie pat
Tėvynės rubežių, tuojau Lie-(ypač pietinėj daly.

ŠIEMET LIETUVOJE 
DERLIUS GANA GERAS

Lietuvoje šiemet pavasaris 
buvo šaltas, su dažnu, lietu
mi. Sėjai sąlygos nebuvo pa
lankios. Bet birželio, o ypač 
liepos mėnesį augmenų augi
mui ii- brendimui oras buvo 
labai geras. Laukai turėjo pa
kankamai drėgmės ir šilumos. 
Todėl visi pasėliai sparčiai pa 
sitaisė. Rugių ir kviečių der
lius visai geras; bent žymiai 
geresnis, kaip pernai. Tiktai 
rugpiūčio mėn. 15 — 25 d. 
dažni lietūs Suvalkijoj sutru 
kdė jau nupiautų kviečių iš 
laukų suėmimų ir gal kiek 
juos apgadino. Rugpiūčio 22 
— 24 dienomis visoj Lietuvoj 
buvo nepaprastai dideli lietūs,

įžiaą ir duoda dari)© apie 100 
j darbininkų, tai valdžia, pagal 
sutartį, uždėjo įvežamam iš 
užsienių laikraštiniam popie
riui po 10 centų muito kilog
ramui, o kitokiam popieriui 
po 20 centų kilogramui. Bet 
užsienio popierio fabrikai vis 
tiek varo Petrašiūnų fabrikui 
konkurencijų. Ir sumoka mui
tų ir dar šiek tiek pigiau par
duoda popierį. Kai kurie lai
kraščiai tebevartoja užsieninį 
popierį, norėdami priversti Pe 
trašiūnų fabrikų sumažinti jo 
popieriui kainų. Nors, tiesų p-i 
sakius, popieris ir taip nėra 
labai brangus. Už kilogramų' 
laikraštinio popierio tenka mo 
keti apie pusę lito (48 — 50 
centų). Tsb.—

Šių savaitę AVaterburyje įvyko Lietuvių 
Darbininkų Sąjungos metinis seimas. Jis bu 
vo gaHa gausingas ir sėkmingas. Susirinkę 
darbininkų atstovai gyvai svarstė ne tik savo 
organizacijos reikalus, bet taip pat kitus 
aktualius šių dienų klausimus, ypatingai dar

bo žmonių būvį ir jų. susiorganizavimo rei-
Z

kah|. Mes iš savo pusės linkime, kad naujai 
išrinktoji L. D. S.. valdyba imtus energingi] 
žygių visus gražius nutarimus įvykdyti į gy
venimą. ■ • ! a AaI.

KNYGOS
Katalikų Tikyba I to- • 

mas ................. .. ..........................85c.
Jėzus Kristus II to

mas $2.00 (su kietais ap
taisais $2.50)

Šventoji Dvasia III to
mas .................................. $1.25

Kreipkitės į 
“Draugo” Knygyne,

2334 8. Oakley Avė.

pasiryžimų toje kovoje, pažada remti tau- 
j tos pastangas atvaduoti Vilnių ir nuošir- 
! džiai ragina visuomenę ne tik spalių 9 

d., bet per visus įimtus tam tikslui dirbti 
ir platinti Vilniaus geležinio Fondo iš
leistus pasus ir ženklelius.

IV. Studentų Rezoliucija: Amerikoj 
Lietuvių tautos ateitis glūdi susipratusioj 
organizuotoj lietuviškoj katalikiškoj jau
nuomenėj, ypač, mokslų einančioj jaunuo
menėj, kuri bus mūsų lietuvių tautos a- 
teities vadais Amerikoje:

Kadangi Amerikos Lietuvių R. Kat. 
Kunigų Vienybės seimas iškėlė mintį or
ganizuoti mūsų mokslą einančią .jaunuo
menę, dvasios ir katalikų visuomenės va
dų globoje;

Kadangi Amerikos Lietuvių It Kat. 
Federacija nuoširdžiai pritarė Siaui kil
niam sumanymui ir rūpinosi įsteigti “A- 
merikos Lietuvių Katalikų Studentų Or
ganizacijų” (Spalio 12, 1932), su centru 
“ Marionapolis” Kolegijoj,# Thompson, 
Conn.;

Kadangi šios organizacijos pagrindas rikos V yriausytei prieš pripažinimą bol- 
yra dirbti lietuvybei ir katalikybei ir, ' ševikų valdžios. Lietuviai R. Kat. žino
jos vyriausias tikslas yra “išauginti są
moningų, lietuviškų, katalikiškų inteligen
tijų, kuri pataikytų mūsų jaunimų lietu
višku ir katalikišku”, per savo organi
zuotų kuopų veikimų, visose Amerikos 
lietuvių kolonijose ir parapijose, ir per 
savo leidžiamąjį žurnalų “Studentų Žo
dį”;

Todėl
Amerikos Lietuvių R. Kat. Federaci

jos kongresas nuoširdžiai prašo, kad visi 
Dvasios Vadai ir katalikiški visuomenės 
veikėjai, visose Amerikos lietuvių koloni
jose ir parapijose, rūpintųsi organizuoti 

}visus lietuvius katalikų studentus, sen
draugius, kurie lanko arba yra lankę auk- 
štesniųsias mokyklas, ir kolegijas, į stu
dentų ir sendraugių kuopas, ir, drauge 
atkreipti ypatingą dėmesį į paramą Ame
rikos Liet. K. Stink Organizacijos leidžia
mojo žurnalo “Studentų Žodis”.

V. Remti didvyriams lakūnams Da-
Kadangi ši organizacija jau aktingai ! riui ir Girėnui paminklo statymą sulig

XXIII kongreso dalyviai panaujina savo > gių;

gyvuoja ir veikia pasidalinusi į dvi auto
matines kryptis — studentijos ir sendrau-

Chicagos lietuvių aviacijos komiteto iš
kelto projekto.

VL Išnešti protestą ir pasiųsti Ame-

žiaurius katalikų persekiojimus Sovietų 
Rusijoj ir todėl prašyti nežmoniškai žiau
rios bolševikų valdžios nepripažinti.

Vii. Padėka: I. A. L. R. K. Federa
cijos XXIII kongresas reiškia padėkų N. 
C. W. C. vadovybei dėl priėmimo Fede
racijos savo garbingos organizacijos nare. 
dėl pažadėtos ir teikiamos paramos vesti 
Katalikų Akcijų lietuvių tarpe.

2. A. L. R. K. Federacijos XXIII korf- 
gresas nuoširdžiai dėkoja Jo Eminencijai 
Kardinolui Dougherty, J. E. arkivysku
pams ir vyskupams dėl užgyrimo Federa
cijos konstitucijos ir duotą nuoširdų pri
tarimą jos veikimui.

3. Kongresas reiškia padėkų buvu
siai centro valdybai, kuri praėjusiais me
tais gražių darbų nudirbo mūsų visuome
nės gerovei, išgaunant Federacijai vysku
pų užgyrimų, alilijuojant jų su N. C. W. 
C., įsteigiant informacijų biurų ir žymiai 
sustiprinant pačių organizacijų.

4. Kongresas taip pat dėkoja kon
greso renginio komisijai, J. M. D. g. pra- 
lotui M. Krušui ir visiems kitiems ger
biamiems Chicagos kunigams, klebonams

i • • iuž įdėtas jėgas kongreso prirengimo daV 
be.

5. Nuoširdžiai ačiū ir Seserims Kazį- 
mierietėins, kurios maloniai priėmė ir pa
vaišino kongreso atstovus.

6. L. R. K. Federacijos XXIII kon
gresas pageidauja, kad sekančiame Fe
deracijos kongrese taip pat būtų atskiri 
posėdžiai vyrams, paskiri moterims ky
lantiems jų atskiriems klausimams svars
tyti.

7. Fed. 23 kongresas kviečia visus 
vyrus katalikus uoliai dalyvauti bažny
tinėse brolijose, tuo prisidedant prie iš
vidinio apaštalavimo.

8. Fed. 23 kongresas pageidauja, kad 
lietuvių parap. mokyklose būtų daugiau 
iietuViškun.o bei būtų mūsų Kunigi] Vie
nytes ir Mokytojų Seserų sudaryta lietu
vių kalbos ir Lietuvos istorijos pradinėms 
mokykloms privalomoji programa.

9. Fed. 23 kongresas kviečia įvairias 
jaunimo organizacijas, k. a. L Vyčių 
chorus, klubus, sodalietes ir pan. pro
tarpiais sueiti į bendrus pasitarimus jau
nimo klausiniams ir katalikiškam ir lie
tuviškam veikimui plėsti jaunimo tarpe.

(Tęsinys 3 pusi.)
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DIEVAS
SKIRTUMAS TARP ŽMO

GAUS IR GYVULIO

dimus, neuprašomų pažanga. 
Platonas, Arestotelis, Kantas 
ir daugelis kitų filosofų, kurie 
jiodo žmogui, kad reikia tei
singai galvoti. Shakespearas, 
Miltonas, Bekonas gilių sva
jonių, poezijos, dramos tėvai. 
Neutonas atrado žemės trau-

RAULAS: — Jonai, Dr. Au
tas pasakojo man, kad žmo-
gns yra panaSus j kita* gy- kil"» <g™vitaci»); Kopernin-

vulius, nes valgo tuos daiktus, 
kaip ir kiti gyvuliai; geria tų 
patį MMidenj, kvėpuoja tų pa
tį oj^Kmogaus kūnas yra to- 
kios^^hmėsos, kaip ir gyvu
lių; turi plaukus, turi daug 
panašių dalykų, todėl žmogus 
yra gyvulys.

JONAS: — Raulai, tu pro
tauji, kaip mažas vaikas. Di
džiausia yra klaida sakyti, 
kad dėl kai kurių panašumų 
žmogus ir gyvulys yra tas 
pats. Yra žmonių, kurie pa
daro pinigus visiškai panašius 
j tikras pinigus, bet ar tie pi
nigai yra tikri pinigai?

RAULAS: — Aiškus daly
kas, kad ne.

JONAS: — Imkime gražiai 
paauksuotų kiaušinį, ar jis y- 
ra tikras auksinis kiaušinis?

RAULAS: — Žinoma, ne.

kas išmatavo, pasvėrė dangaus 
kūnus; Gaivinas, Amperas ir 
kiti išminčiai atrado elektrų; 
Volton atrado fizikos tiesas; 
Pasteur, chemikas ir biologas; 
Jobanne Muller, garsus biolo
gas ir Glaudė Bernard fiziolo
gas. Nicliolas Stensen ir Lae- 
nnee atradėjai stetosbopo ir 
tėvai fizikos. Žmogus pastatė 
mokyklas, bažnyčias, puošnius 
rūmus, išvedžiojo kelius; pa
statė tiltus; suvaržė žemės ka
muolį geležinkeliais; išrado a- 
paratus, kuriais galime išma
tuoti tolį, aukštį ir svorį. Jis 
pasidarė mikroskopus, kurių 
pagalba atidarė naujų pasau
lį, kuris nebuvo žinomas pir
miau; surado mažiausius gy
vūnus ir bakterijas.

Žmogus surado gamtoje sle
piančias jėgas, kurias pasikin-

KONCERTUOS PITTSBURGH E

Pagarsėjus dainininkė Bmijija Mickūnai- 
tė pakviesta dainuoti Pittsburgh’o Lietuvių 
Vaizbos Buto rengiamam koncerte, lapkričio 
5 dienų.

JONAS: — Todėl paprastu sav0 tarnyDai. Raulai, ar
žmogaus supratimu jau gali
ma matyti didelius skirtumus 
tarp žmogaus ir .gyvulio. Visi 
kiti gyvuliai vaikšto galvų ir 
akis nuleidę žemyn, nes jie 
ieško laimės ant žemės. Visa 
jų laimė yra — maistas. Kar
vė arba aridys ieško didelės 
žolės bei dobilienos; suradę

tiesa, kad žmogus tų visų pa
darė?

seserys Pranciškietės pradėjo 
savo vienuolynų. Ši ligoninė 
per metus prižiūri suvirs 14,- Mūsų ftv. Kazimiero bažny-iį šalį tuos blogus įpročius, o 
000 ligonių, sergančių įvairiau Čioj vyrų, einančių mėnesinės1 mokykimės mantlagumo. 
Šiomis ligomis. Todėl ir Onutė išpažinties ir prie 5v. Komu-I Aj tuip aaHjs,a(ijaa; jei til: 
turės ger» prog, iSeiti tikros nijos, skaičius, ir ftv. Vardo')llu„atysiu b|oga liažny«„j,

dr.jon narių grįžimas didėja. llr gea0, ar jauno, nieko nežili- 
Islikrųjų, gal, tos niiis, mal. riūti tepsia j pit,pburgb'o

AOIŪ DIEVUI •.Krušas ir kiti kunigai. O mes 
; to neįvertinam. Tat, meskim

slaugės mokslų. Reikia pažy 
mėti, kad Onutė būdama dar
ftv. Kazimiero mokykloje pandos, karias kas nedėldienis ka.',:as> i5(laodal„as ir p„vlmb., 
sižymėjo gabumais ir rlarbitu- lhame už atšalusius nuo baž 'jd ti|. r<t(blktorias neisi,rauks, 
mu. Taip pat per keletu me- nyčios padeda. Dievulis iš-
tų priklausė soda liečiu “Ma
rijos Vaikelių” draugijai. So- 
dalietės linki jai

klauso mūsų prašymo. , Dariaua.(lirėno paminklo
Tik gaila, kad mes neturim • fondui pittsburgh’o lietuviu 

geriausios savyje mandagumo, ypatingai'.vakaras bus spalių 22 d., Lie- 
kloties ir pasisekimo. Rep. j moterėlės. Kada pamato, kad tuvių Piliečių svetainėj. Patė- 

■ i kuris seniai yra buvęs bažny-
Nepamirškite sekmadienio tuoi“u Pra,,‘'<la ,arP«' 

rvtų miegoti vienų valandų ii- vęs koždėti“ ,r akW n"° “> 
giau, o kurie buvote laikrodį žm0«aus nsnuleidži“. Ko,los,,
pavarę.vien, valandų pirmyn, «erb- kl<,bonas kun: Ka'
tnt iš vakaro atsukite atgal, zfnas nPsyk| buvo sak?s P<‘r 
kad peranksti neprikeltų..Mat, iP’Tnnksia ir mokinęs mus mn-

mvkit, kad tų dienų nesusidu
rtų kiti parengimai.

J. B. Tamk^vidius

IŠKILMINGAS MOKYKLOS 
ATIDARYMAS

pamačiusi žydų kerpant me- atrodo, kad šis piknikas bu 4 
džiagų, ir jinai ėmė tų patį nei kiek neprastesnis, negu bu- 
daryti. Siūvėjui išėjus iš kam-jvo rengiamas “Labor Day”. 
bario, beždžionė visų medžią- Tat, visi važiuokime paskuti-
gų sukarpė ir sugadino.

Kun. J. V.

SOUTH SIDE

toksai yra politikierių surėdy
mas, kad per vasarų mokyklų 
vaikams nusukti vienų valan
dų miego. Tas jiems labai ne
patogu ir kenkia jų jaunai 
sveikatėlei, dėlto netik juose, 
bet ir tų vaikelių tėveliuose 
sukelia nepasitenkinimo. Ki-

ndngumo. Na, ar mes klau
som? Pasigailėkim klebono, 
kuris visas savo pastangas de-

Išaušo linksma dienelė, ku
rios daugelis vaikučių su išsi
ilgimu laukė. Maloniai šneku-

da, kad mus pamokinus gero, čiuodami, linksmais veideliais,
jie artinosi mokyklos link. 

Atėję mokyklon, jie sveiki-

Inį kartų pakvėpuoti grynu A- 
S.domo sodo oru. Aš važiuosiu, 

l nes Petronėlė Blažaitienė tn-
, rėš ten antukų ir vištukų. Rep.

Federacijos 52 skyriaus su- 
Rugs. 18 ir 9 dd. pas mūsų slinkimas turėjo įvykti sek-

o mes neklausom.
Jei turėčiau progos,

visiems papasakočiau, kų aš]no savo mokytojas, kurios 
girdėjau apie mūsų klebonų 'taip pat džiaugėsi matydamos 

tais metais šv. Kazimiero mo-1 būdamas Federacijos 23 kon-Į linksmus vaikelių būrelius, 
kyklos vaikai žada griežtai! £rese’ Cbicagoj; kokius nuo-įžiūrint iš šalies prisiminė vai 
protestuoti prieš tokį politikic
rių pasielgimų ir nebalsuoti už 
tuos, kurie taip vargina ne 
kaltus vaikelius. Prie jų pro 
testo turėtų prisidėti ir kitos 
mokyklos. Tų sekmadienį pa
maldos bažnyčioje prasidės vie 
nų valandų vėliau. Rep.

pelnus priskaitė jam pralotas . (Tųsa ant 4-to pusi.')

Pirmadienį, rūgs. 11 d. pas
klebonų viešėjo garbingi sve-1 rnadienį, rūgs. 17 d. tuojau po|R®v® ^roH Jonų Pomerį lan
čiai: J. M. pralotas Krušas su sumos, Šv. Kazimiero parap. 

RAULAS: — Tikra tiesa, ir ,jęUn ą Skrypko iš Cbicagos mokykloje, bet iš priežasties
dar yra daug nepaminėti; žmo
gaus civilizacijos siekių.

JONAS: — Tat, Raulai, su j kurs atostogavo pas pralotų ku ir toj pačioj vietos.

ir kun. St. Irtmonas iš Lietu- pikniko atidėtas iki sekmadie- 
Raudondvario klebonas, nio, rūgs. 24 d., tuo pačiu lai-vos.

stokite visi eilėn: evoliucijo- ( Krušų ir lankė Pasaulinę Pa
matai, materialistai, bedieviai rodų. Jis su pralotu paeina iš 
ir visi tie, kurie sakos paėję .Šilalės parapijos. Kun. Irtmo

nas Chicagoje dalyvavo taip-priedą ir ten pat atsigula. Va- į iš beždžionės ir įrodykite, ko- 
dinas, atranda savo “rojų” 
ir daugiau nieko nebeieško.
Tik vienas žmogus iš visų su-

Jį B. Tunkevičius, pirm.

Šv. Kazimiero R. K. para
pijos metinis bazaras įvyksta 
spalių 9, 10, 11, 12, 16, 17, 19 
ir 21 dd. Smulkmenos bus vė-

kėši jo sesuo Ona Matulienė 
iš Rochester, N. Y. Buvo už
ėjusi pas savo senų mokytojų, 
kurs jų prirengė prie Pirmos 
šv. Komunijos, t. y. kun. Ka
zėnų. Katulai Rocbesteryje di
rba didžiausioje fotografų a- 
paratų dirbtuvėje Eastman 
Kodak Go. Rep.

kį progresų padarė jūsų bez- gi Kunigų Vienybės seime ir 
džionės? Kų jos išrado, kų pa- J Federacijos kongrese. Šiek
statė? Kų naujo sukūrė? Vie-į tiek patyręs amerikiečių gy-Įjjau praneštos. Visi sparčiai 

tvėrimų turi galvų aukštyn į nų tik dalykų beždžionės pa-ivenimų, grįžta namon — tat' rengiasi. Rep
pakėlęs. Jis žaibo greitumu a- darė, tai davė gerų pavyzdį J. M. pralotas jį pavėžėdamas Į _______
kimis gali nulėkti į padanges, ^edievukams, kurie moka ti-Į automobiliu iki laivo čia bu-j Praeitų savaitę Ona Barš- 

matj.ti mirgančias žvaigždes ktai imituoti veikėjus, griau-ivo sustoję nakvynės. Laimin- kėtaitė, kuri šiemet baigė 
ir kitus dangiškus kūnus. Žmo ti jų gerus darbus ir pamė- ’ ” ’ ' — _ .
gus mintimis gali apibėgti vi-jgdžioti. Sykį buvo toks įvy- 
sę pasaulį, ko nei elektra taip,kis. Žydas siuvėjas atėjo pas 
greit negal padaryti. Tik pa- į kaimietį siūti drabužių. Žino- 
žiūrėk į muziejus, knygynus, m a, pirma reikia medžiaga su
narnąs ir miestus, mašinerijas, kirpti, o paskui jau siūti. Ūki-

gos kelionės visiems. ; South Righ Scbool, išvažiavo 
į Šv. Pranciškaus ligoninę sie- 

Piknikas, kurs turėjo įvykti kti aukštesnio mokslo. Šv. Pra 
“Labor Day”, bet lietus su- nciškaus ligoninė yra viena iš 
trukdė, dabar rengiamas sek- didžiausių Pittsburgho ligoni- 
madienį, rūgs. 17 d., nuo 1 vai. „h, priežiūroje Šv. PranciŠ- 

begalinius žmogaus proto išra- ninkaR turėjo beždžionę, kuri iki temstant. Kiek teko patirti, kaus Seserį;, pas kurias mūsų

Simukas Sickle su savo žmo
na išvažiavo svečiuotis pas 
žmonos tėvus į West Virginia. 
Simukas yra žymus giedorius' 
bažnytiniame chore. Praeitų 
sekmadienį jo balso visai ne
girdėjome. Kad kaip greičiau 
mūsų Simukas grįstų ir savo 
skardžiu balsu padėtų mums 
Dievų garbinti. Laimingos ke
lionės, Simuk, ir greitai bei 
laimingai sugrįsti. Iki pasima 

j tymo. Rep.

K4 “DRAUGAS” JUMS DUODA:
1. Suprantamo; kalboj išdėstytas svarbiausias Lietuvos ir 

Amerikos žinias ir politikos, tikėjimo ir nūdienio klau
simus;

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

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

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

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

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

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

"Draugas” metams $6.00; pusmečiui $3.50; trims mėnesiams 
$2.00; vienam mėnesiui 75c; per išnešiotojų — 12c į sa
vaitę. Lietuvoje metams $7.00.

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

Chicago, Illinois

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

(Tęsinys)

Varšuvos miestas susideda iš kelių 
atskirų dalių. Jo širdį sudaro Senasis 
Miestas ir Naujasis Miestas. Šonus sudaro 
visa eilia priemiesčių. Kai kurie jų yra 
gana dideli, tarsi sudarytų jie atskirus 
miestus. Žyniausiąs priemiestis — Praga, 
ant kairiojo Vislos upės kranto. Su Var
šuva jungia šį priemiestį du dideli gele
žiniai tiltai. Vienas jų yra gelžkelio til
tas. Juo tiktai pėkstiems galima susisie
kti su miestu, o važiuotiems yra antras 
tiltas, vadinamas “Kerbėdžio tiltu”. Tų 
vardų šis puikus geležinis tiltas, kuris 
jau daug dešimtų metų miestui tarnauja 
ir visuomet stiprus, kaip naujas, yra ga
vęs iš savo statytojo, inžinieriaus lietuvio 
— žemaičio Kerbėdžio. Dabar yra dar 
trečias betoninis tiltas iš Jerozolimos Alio-
jos. •--'"t

ir toliau Mokotov, kur yra didelė aikštė 
kareivių pratyboms.

Visas miestas kartu su priemiesčiais 
priskaito šiandie netoli vienų milijonų gy
ventojų. Prieš didįjį karų gyventojų turė
jo apie 800,000, o dabar, sako, jau padi
dėję ligi milijono. Nors pusė gyventojų 
yra žydai, tačiau lenkams reikia pripa
žinti tiesa, kad moka jie išlaikyti miesto 
lenkiškų išvaizdų.

Mieste priskaitoma net apie 40 katali
kiškų bažnyčių. Į tų skaičių priskaitoma 
taip pat ir r.iažos nežymios koplyčios. Žy
miausios bažnyčios yra šios: katedros šv. 
Jono bažnyčia (nuo 13 šimtmečio). Šios 
bažnyčios koplyčiose, kurių čionai yra ga
na daug, galima pamatyti gražiausių len
kų meno bei dailės kūrinių.

Aplink katedrų,

Netoliese nuo katedros — senutė au- 
gustijonų šv. Martyno bažnytėlė. Nors ji 
įkimšta į siaurų gatvelę, maža keno pa- 

. stebima, tačiau visame, mieste yra ne ma
žiau žinoma, nei kitos didžiulės bažny
čios. Ji garsi ne dėl savo kokių ypatin-

Vakarų pusėje priemiesčiai yra Volia gumų ar brangumų, kiek dėl savo švie

saus ir veiklaus klebono — dabar jau 
vyskupo Marcelio Godlevskio, kilusio iš 
buvusios Seinų vyskupijos ir lietuviams 
labai palankaus. Ilgus metus gerbiamas 
prelatas turėjo savo globoje Varšuvos dar
bininkus ir ne vienų ne tik iš materialio 
skurdo yra išgelbėjęs, bet dar daugiau iš 
dvasiško. Atsimenu pats, kaip 1913 ar 14 
metais įvyko traukinių nelaimė ties pat 
citadele (tvirtove), — netoli nuo mano 
gyvenamosios vietos, kas gelbės — negel
bės, o dabartinis vyskupas Godlevskis štai 
ir čia, kur mirštantieji pagalbos šaukiasi. 
Jis juos ramina, jis juos aprūpina šv. a- 
liejais, kuriuos jis beveik visuomet su sa
vimi nešiojasi. Kiek juo tada visi gėrė
josi, kurie tų įvykį matė! Laikraščiai be
matant paskleidė tų malonių žinių po vi
sų šalį. Visiems katalikams gaTbė!

Kiek paėjėjus Krakovskie PSedmies- 
cie gatve randame taip pat mums artimą 
bažnyčių — Šv. Kryžiaus, kur klebonu 
buvo mūsų tautietis vyskupas Kazimie
ras Rūškys, dabar jau miręs.

Man šitoji Šv. Kryžiaus bažnyčia ir 
jos klebonas — a. a. vyskupas Kazimie
ras Rūškys itin arti prie širdies, nes čio

nai iš jo rankų-esu priėmęs kunigiškus 
šventimus. Gal paklausite, kuriuo būdu, 
būdamas Seinų vyskupijos klierikas, o

baudė, atimdamos iš jo imperatoriaus val
džių ir ištremdamos jį iš Prancūzijos, o jo 
užgrobtųsias žemes pertvarkė savaip. Tai-

Varšuvoje švęstas esu kunigu? Dalykas gi ir Lenkų karalystę savaip pertvarkė, 
buvo, matai, toks: Seinų vyskupas — , Dalį Lenkijos pasiėmė Vokiečiai, kitų — 
a. a. Antanas Baranauskas, didis mūsų ' Austrai, o Lietuvų, neskaitant jau tos da- 
dainius ir mokslavyris, mane kartu su ki- lies kurių Vokiečiai valdė, suskaldė pu- 

n—:x—mn.-> sįau; Anapus Nemuno prijungė prie Ru
sijos ir Rusų įstatymus jiems primetė, 
skirdami tų dalį visiškam surusinimui. 
Antrų dalį, šiapus Nemuno pridėjo prie 
naujai sukurtos Lenkų karalijos, bet pn- 
siliekančios Rusijos globoje. Šiai daliai 
davė daugiau laisvės. Paliko nelytėję Na
poleono įvestųjį įstatymų kodeksų, kata- 
likiškųjį kalendorių, suvaržymai buvo tai
komi mažesni.

Taigi mes visais savo dvasios reika
lais negalėjome kreiptis į Kaunu ar Vil
nių, bet į Varšuvų, prie kurios mes bu
vome priskirti. Netekusieji vyskupo, bu
vome šventinami ne kur kitur, tik Var
šuvoje. Tokiu būdu man teko dijakono ir 
kunigo šventimus priimti iš vyskupo Rūš- 
kio rankų Varšuvoje jo valdomoje šv. 
Kryžiaus bažnyčioje...

Bus daugiau)

tais mano kurso draugais įšventęs 1902 
m. rugsėjo m. subdijakonu, netrukus stai
ga gruodžio 2 d. mirė. Mes likomės bn 
Ravo ganytojo. Reikėjo šauktis kaimynų. 
Artimiausias mūs kaimynas buvo Kau
nas ir Vilnius. Rusų valdžia tačiau truk
dė susisiekti Suvalkijos gyventojams su 
anapus Nemuno. Lietuvų jie norėjo, ati
traukti kuo toliau nuo katalikiškų kraštų 
ir pamažėl jų rusinti. Jiems jau buvo įve
dę rusiškų kalendorių, rusų įstatymus, ru
sų kalbų Kunigų Seminarijose, varžė te
nykščius katalikus ant kiekvieno žings
nio. ' ' .p*-!”

Tuo tarpu Suvalkija buvo priskaity- 
ta prie Lenkų karalystės, arba Kongresov- 
kos. (Taip jų vadindavo dėl to, kad ji 
buvo sukurta 1813 metais Viennos Kon
grese, kur visos Europos valstybės, nuga
lėjusios galutinai Napoleonų, jį patį nu-

- J
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Pittstuirgho Lietu matydamas tiek daug žinių i?ibio. Iš to matom, kad paraki- 
[daug veikimo, žūt-būt, nūs- jonai remia savo parapiją.

Parapijonaa
ATVAŽIUOJA

(Tąsa iš 3 puslupio)

prendžiau tapti tos kolonijos 
žinių rinkėju. Nors mano plu 

įnksnelė nelabai baltos tankoI
i lės nori klausyti, bet, pasiti
kėdamas Pittsburgb’o Žinių

zdelis iš Kristaus gyvenimo,'redaktoriaus kantrybe*, paban 
kuomet Jis laimino vaikelius dysiu šį-tų parašyti, 
ir sakė: “Leiskite mažutėliu-1
ms prisiartinti prie manęs, nesi.. ~ ... . <. ,1 , 'lietjos mergaites arba Soda-
jų yra dangaus karalyste’. i,. , •, _.....................ibetės laikė mėnesinį susirin

kimų. Svarstyta ir ant galoSuskambinus varpelį, vaiku j,
čiai sustojo į eiles ir tvarko
je suėjo bažnyčion, kad šv.. 
Mišiomis pradėjus mokslo me
tus. Gerb. klebonas, kun. M. 
J. Kazėnas laikė šv. Mišias, i

BRADOOCK, PA. Lietuvių Vaizbos Buto pa-

Ketvirtadienis, rūgs. 14, 1933

imis valkiotis, pats būdamas di nes, per miestus, miestelius ir eesijoje. Čia tai jau matyt 
! džiausiąs pasipūtėlis, prieš ba- sodžius: South Sidę, Pittsbu- nuopelnas pirmininkės, kuri uo 
anyėių nusistatęs, įpratęs grį- rgbų, \Vest End, Carnegie, liai darbuojasi ir rūpinasi, kad 
žti iš . “špikizė*” gaidžiam-. AVoodville, Bridgeville... nei [visas mergaites sutraukus po 
pragydus. Todėl gimdytojai, pati nebežinau, kaip toli nuo Marijos vėliava. Mūsiškės iŠ 

I uerūgokite, kad vaikai Uoinesteado nuvažiavome. -O

Rugsėjo 5 d. išvažiavo mo
kintis Elena Gailiūtė. Mokslas 
prasidės 11 d. šio mėnesio. Sc- 

X Praeitų sekmadienį sodu-l8eryS labai maloniai priėmė ir 
džiaugės, kad šiemet iš visur 
suvažiavo nemažas būrelis nan
jų mergaičių. Kai kurie tėvai,

nutarta, kad sodalietės, kurios nuvežę savo dukreles į vienuo 
dėl apsileidimo pirmųjį mėne- 

1 šio sekmadienį neis prie šv.
Komunijos* bus išbrauktos^ iš i įr

Po ’ilBių“ kun“v. “Šarkas įs0>ial«*’'! tarpo. Sodalietės, b. Ka> išmokina Dievo ir artimo 
pasakė tai dienai pritaikini.) ’ *"bai 'larl*,c,os- Jos kl’- meilfe. Seserys išrodė . visus 
pamokslų. Priminė tėvams jų
šventų priedermę duoti savo 
vaikeliams dorų, katalikiškų

lynų, džiaugiasi seserų geru
mu, mandagumu, tat jos 

vaikelius gražiai išauk -

stangomis, PitUburgh’o lietu-i — JllsU
viai turės progos išgirsti ^,4Wkžt«-» «urūgę, girtuokliai, reginių gražumėlis! Niekad sa 
rudenį paųižy»ėjusią dainiui- ivngy-’ n,elttgiai’ be«gdžiai’ vo «yvenių,e dar nebuvau ma- 
ūkę Emiliją Miekūuaitę. Gal'Vų neklau*°- Vaikai eina jū- čiusi...
ne visiems yra žinoma, kad ‘ P'domis, kalba, kaip jū-. jv Bridgeviiiės manyta pa-
prie Vaizbos Buto priklauso a w^^as*’ kaip jus mn- suj.Įį jjnk fanonsburg, ir iš 
didžiuma Pittaburgh’o apylin- i^e Tėvų gy veniniai ten kitais keliais at^al į lloiiv’
kės lietuvių biznierių. Pernai y ia tikia knyga, iš kurios ?ai’ stead, bet pravažiuojant 
Vaizbos Butas prisidėjo sakė- kai gyventi. Koki / Antano lietuvių R. K. bažnv-
lime Dariaus-Girėno fondo. Ir, 1*®^^ pasėkite, tokio ii vai- sužinojome, kad čia 40 va-
šį rudenį, Vaizbos Butas ruo- S*uu‘s sU!'*lauksite. Duokite vai ianjų atlaidai ir kad neužil- 
šia nepaprastą koncertų lap kauls 8er< pavyzdį nest‘ go prasidės bažnyčioje pama-
kričio 5 d.

Emilija Miekūnaitė, kuri at- 
Vienuolyno kambarius, daug važiuos iš PhiUdelphijos duo

graudinsite nei dabar, nei se
natvės sulaukę.

išąuklėjimų, o vaikeliams iš-|i'ais. šv. Vincento parapijos 
dėstė jų priedermes link tėvų, j naudai labai sėkmingi kaip 
mokytojų ir globėjų. Po pa-klebono atskaitos rodo. Vienok 
mokslo buvo palaiminimas Šv. į bingo vakarus daugiau sve

jos turėtų pasimokyti darbš
tumo.

Papoteriavę pasidžiau
gę tokiais netikėtais įvykiais, 
leidomės per Dormont-Brent- 
vvood namų link.

Šio, pirmo mano gyvenime 
gv I pasivažinėjimo, ilgai, ilgai ne 

pamiršiu ir amžinai būsiu kai
mynams dėkinga. Parapi j cnk.i

Idos, tat nutariame pasilikti, 
o paskui stačiai grįžti namon

Y0UN6ST0WN, OHIO
Šv. Pranciškaus lietuvių pa-

X Rugsėjo 3 d. buvo mė ' Bažnyčia nedidoku, medinė, lapijos moterys rugsėjo 4 d. 
ginta sužinoti, kuris iš para- bet aPie Bažnyčių nepaprastai surengė piknikų parapuMda- 

X Bingo šeštadienių vaka-'j°ms> vargšėms, sunku nedar- čių svetainėj, South Side, pjjonų yra laimingiausias. To 'gražus šventorius, kaip Lietu-[rže. Kadangi iš anks^fcvo 
tikra artistė. Ji yra gimus ii kįais pasirodė besu: Karoli- ;V0Je> Bk neaptvertas akmeni- skelbta, tat nepatingėj^Br as 
augus Pliiladelphijoj, o muzi- Žukauskas, laimėjęs 5 dol. ir nt SK‘ua, o apsodintas gražiais atvykti su savo draugais. At

vykę jau radome keletu žmo- 
Buvo dar tik 2 valanda

kalbėjosi. Nusiskundė, kad ir ti šį koncertą Lietuvių Pilie-

bo metais. Tat meldžia kasdien 
Aukščiausiojo, kad laikai pa
gerėtų, kad darbai pradėtų ge kos mokslą baigus Italijoj. Jos juig Vasiliauskiūtė, kuriai te- į medeliais ir išpuoštas gėlių lo vykę 
riau eiti. Tada ir geraširdžiai pirmas viešas pasirodymas, ko gražus rąžančius, dovano vek*‘nds* Prisiminiau sau ma- nių.-

Sakramentu. Gavę Jėzaus Kri-[timtaučių, negu pačių parapi- [daugiau jas paremtų savo a-u-1l aipo dainininkės, įvyko Ro - j sienos Kaspučiūtės.
staus palaiminimų grįžo mo-

no gimtinės bažnvtkieniį Lie- popiet. Mus, kaipo svečius, la- 
įtuvoje... Užsimųsčiau... ir per bai maloniai priėmė. Manėme,moj prieš ketverius metus. Po 

Ateinantį sekmadieny, 11° važinėjo po kitus Italijos 
būdama

ir po šiai dienai kenčia iš prie j Mišias bendrai eis prie šv. Ko- [ nuoširdi lietuvaitė, neaplenkę j Aleksandras Skrypko iš Chi- 
žasties dviejų valdžios įsaky-hmūnijos. Po Mišių bus susi-|neA Kauno nepalinksminus sa-;CagO) m., kun. S. Irtmonas i?

jonų atsilanko. Priežastis, ži- komis-
Xkvklon kupini gražiausių pa-,uoma, toji nemaloni bedarbė, 

siryžii 
darbų.

X Rugsėjo 
, J urgutį buvo

? d. pas kun. 
užvažiavę šie

siryžimų pradėti kilnų mokslo,Čionykštė kolonija nukentėjo rUgs. 17 d., tretininkės per šv.;n,iestiis su opera, ir, ouuama ;kunigai: pralotas Krušas n 
ir nn aini rlionoi IznnZiu i 'nnnširdi lifitiivniJp r ’ ' ’ '

Vaikučių skaičius šiemet ge , . . , . .
rokai padidėjo. Džiaugiasi kle,imi uždarytų bankų, kuriose rinkimas. Visos narės turi at-vo <lai«omis. 
bonas, kuris taip uoliai ragi- jrandasi laiP pavienių, kaip ir Slankyti į bažnyčių ir daly-

draugijų sutaupyti pinigai. kauti susirinkime.no tėvus leisti vaikučius savon 
katalikiškon lietuviškon niokv-

! Lietuvos, kun. Vaišnoras iŠ 
Sugrįžus iš Italijos, jos kon-' Pittsburgb’o, Pa., kun. Piku 

certas įvyko gimtiniam mies- tis iš Brigbtwood, Pa. ir kun.
X Šv. Vincento mokykla a- X Pas mus, mokslo metui ■ te, Pliiladelphijoj. Tarp kit- J. Skripkus iš Mt. Providenee.

klon; džiaugiasi taip pat irjtidaryta rugsėjo 5 d. su 180 Praiddėjus, kai kurių lietuvių ko, kritikas aprašydamas ši Pa. 
seserys mokytojos, kurios tro- vaikučiais. Gaila, kad nevisi'vaikeliai pradėjo lankyti sve-1 koncertų vietiniam dienrašty,' 

mūsų lietuviai įkainuoja sa-Į tnutaučių katalikų mokyklas, j“The Evening Bulletin”, sa
vas, parapijines mokyklas. Tai Įsakai geras dalykas. Tat jie ko: “Jos balso puikumas, jos 
nelaimė. Jei patiems trūksta dsmoks tikėjimo tiesų, nes se- į dainų su tokiu nepaprastu ai-j 
krikščioniško išauklėjimo, tat f serys gražiai vaikelius aukle- §kumu ir žavėjimu išpildymas,

[skruostus nusirito sidabrinė a- 
šara... las bažnvtkiemis Lie
tuvoje!.. Ten mane krikštijo, 
ten mano mamytė-žilgalvėlė, 
ten senelis-tėvukas palaidoti..

Tuotarpu iš parapijinės sve
tainės pradėjo eiti poromis so
dalietės mergaitės. Suskaičiau 

! net 25 poras ir vienų vad? 
priešakyje. (Paskiau sužino-

i J<iU, kad tdl Elena Kaspučiu- į — vienas' Doleris užmokės už mS-
Vėl n'/<iinn«ėinii k'nin Lneal° featuientą. Nusipirk buteli j lt J. V ei UZ. nnųsciau... žVaip^gjand|en — nepraleisk vėl nemiego

tai e-ražn niatvti tnki biiri «i». i tas naktls- Jel«u P° Priėmimui tų .ai įjiaztt matę it tokį Dilti m. t ,abict|(ų per dvideSimts dienų bū-... - --- «--- -Įnigaj bU8
nerlzlkuo-

(Tąsa,5 pusi.)

Išvengk tą Baimę
Abejojimą veikti taip. kaip veikla 

| tikri vyrai ir moterys — nėra rei
kalo kankintis nuo įtemptų nervų 
ir nusilpusios sveikatos. Didis Gydy
tojas Specialistas tftrado preskrtpcl- 
ją, kurią dabar vartoja tūkstančiai.
JI parduodama valstlnyčioae ir va
dinasi

Nusa-Tone
garantuotas

____  _ X Rugpiūčio 30 d. Moterų rgaičių žygiuojančių atiduoti nerti*
ir savo vaikučiams jo pavydi. [>» kaiP ištikimi Dievui tar-lįr jos malonus ir prielankus'^1111?08 38 kp‘ buvo suren‘ ^arb^‘ Kristui Karaliui Šv. Sa- J±__

X Bendrai, šios kolonijos nauti ir klusniems būti. i būdas visus prie jos patraukė [gua bingo ir card P?rty n_10' kramente, o pas mus, Home-
Gaila, kad mes neturime sa-lir publika jų begalo entuzias- i kyklos kieme. Žmonių suėjo gteade, vos 5 mergaites teda- 

vos lietuviškos mokyklos, ku- tiškai sutiko. * ' nenia^ai> nes oras buvo pato- lyvavo 40 valandų atlaidų pro
rioj mūsų vaikeliai būtų taip y-H įada į Mickanai. f"“'

’ lis pelno parapijai, o vienų da-
tė dainavo Chicagoje, visų di-

kšta kuodaugiausiai sielų pri
vesti prie Dievo. Džiaugiasi 
ir kiti, kurie supranta vertę 
ir vaisius tikrai katalikiško iš
auklėjimo, kuris ypač šiose die 
nose yra taip reikalingas mū
sų jaunimui. Todėl, jei kas dar žmonių ūpas gerėja, nes di- 
neatvedėt vaikučių mokyklon, džiuma jau šiek-tiek geriau 
nemanykit kad pervėlu. Mie- pradeda dirbti, 
lu noru juos visus priimsime, j x Taigi, ponas redaktoriau,' Pat pamokyti ir savos kalbos. 
Džiaugsitės patys, jausitės lai jei matai iš šios trumpos ko-[ Svetindaučili mokyklose vaike 
mingesni ir Dievas jus laimins, i respondencijos, kad mano pro įbžd įštautėja, pamiršta savo 
o vaikeliai sename amželyje1 telis šiek-tiek dirba, tat ir a-J^‘v^ ka*bQ» net nenori į savo
atneš paguodos. teityje pasižadu rašinėti. <), bažnyčių ateiti. Dobilas

AR NESVEIKAS?
Pasitarki! su Dr. Ross, dykai[ 
apie savo ligų ar silpnumų.

Vėliuutil ir geriausM 
gydymui Išgydymai 
Įvairių krauju ilgų,' 
reumatizmo, inkstų, 
puaicu, urmartų ir 
vmų užkrečiamųjų1 
Ilgų. Taipgi speciali, 
gydymai sugrąžini
mui energijos ir sti
prumo be taiko iiu- 

1 supusiems asmenims ir lytiniai' 
silpniems vyrams.

Sergantys žmonės yra kviečiami
1 ateiti dėl sveikatai naudingų įn-' 
.formacijų, kurios bus sutelktos, 
dykai be Jokių pareigų.

Dr. Koss kainos yra žemos Ir'
.visiems prieinamos. Galimu susi-, 
tarti dėl lengvų litnokėjimų, kad 

i kiekvienam nesveikam žmogui duo< 
,ti piogoa iSsigydytl Ir tapti sveiku.

DR. B. M, ROSS I
V2m.IMĄ8 SPECIALISTAS

3d. South Dearborn Street
kampas Monroe Str., Chicago, III.

'imkite elevatorių iki penkto aukS-' 
,to. rrlėmlmo kamb. 606 dėl vyrui 

Ir 508 dėl moterų. Valandos: 10 a. 
'm. Iki 6 p, m. Nedėliotais 10 a.' 
, m. Iki 12 vai. I'anedėliais, Seredo- 
mis Ir Sulai tomis nuo 10 a. m. Iki 

'8 p. m. Ofisas 30 metų tame pa
čiame name.

Eajoy lile. B« 
oe your to«. 

JFml vid^malt.

vra

1UmIw»j9s Pilis
(Tke Vegetable Laaatlve)

to ekoBM th« iotadnol trict oi 
importtiM cotaod By eoaobp«tton. 
Your poioon-ftM blood will give 
you tww “P»p.”

Mild - lUUoblo At Your Dniggūt

i lį savo naudai. Labai gražu, 
džiųjų laikraščių kritikai ii- kc(, (lraugijos neužnlįržta pa- 
gaiš straipsniais gyrė jos ne Įrapijos
paprastų išsilavinimų ir dide- i x Kug,ijo 12 3 j mūs ba.
I| balso turtingumų. !-nvaoj buv0 4() va|an(Jų a,

Štai kokių dainininkę Vai-z- |aWai visas pall,aillas ,ank;.r 
bos Butas kviečia į Pittsbur-. daugalis žn,onilL Buvo ]ullįy.
gh ų lapkričio 5 d. Yra jau kmonįų fl).t įš kaimyninių ko* 
nemažas skaičius ųio koncerto ’ lanijy> Kuaigai » ’apylinkių
lėmėjų, kurie sumokėję po ęuip pgt buvo atsilankę pagel- 
penkis dolerius ir daugiau mūs klebonui. 
kad tik duoti progų pittsbur. | x KadaJlgi vaMra jau pa. 
ghiečiams išgirsti mūsų-dainė gjbaigė, daugelis žmonių, ku- 
ninkę. Jų vardai bus neužilgo rie buvo iSva2iavę atostogoms, 
paskelbti. Koncerto bilietų kai 1 grįao įr vių Ptadėjo dirbti, 
na yla tisai maža, nuo od-i:yįanj g,.į;i0 į mokvklas, kiti į 
iki 1 dol. Tat, visi, kurie dai I dalbus tis.tas
nų mylįme, nepraleiskinie šio j _______
nepaprasto koncerto. i Sekmadienį, rūgs. 10 d. an

Komisijc- po vakarienės pirmą sv
Jkį kaimynai išvežė mane au 
Įtomobiliu pavažinėti. Važiuo
jame per aukštus kalnus, per 
žalias girias, per žemas pakai-

Žemaičio Duktė gal atsiras kitas, smarkesnis •,
---------- korespondentas. Oibukas i

! X Labai pasilgom mūsų De- 
[dulos ir nebesulaukiam jo grį- 

Pran-įštant iš puodų dirbtuvės. Ne

IŠVAŽIAVO

Bita Stanciauskaitė,

X V. Alinskas ir V. Place- 
nas išvažiavo mokytis į kuni
gus, o E. Gailytė į Šv. Pran
ciškaus Seserų akademijų. Mie

ciška Rutkauskaitė ir Marytė parašo žinučių, ko visi seniai j ^a aiunis žinoti, kad Dievas 
Valteraitė.išvažiavo į Šv. Pra- laukia. dav<i tiek pašaukimų mūsų pa-
nciškaus akademijų. Malonuj per vasarų rengiama bingoI raPijėlėj. Lai Dievas duoda 
girdėti, kad trys mergaitės iš’party ir sykį į mėnesį card<Jiems pasiekti savo tikslų.
South Side ryžtasi būti sese
rimis. Dieve padėk joms iš
tverti iki galo. Marytė

party, kurios parapijai duoda 
nemaža naudos. Turime gerų

X Rugsėjo 5 d. buvo dide
lis tarp vaikų sujudimas. Mat,

parapijos komitetų, kuris pa-1 dienų atsidarė visos moky-
---------------- [deda klebonui darbuotis. Ga-;kloa- Visockiai davė gražų vi-

WRT FMn PITKRHRRH rbė priklauso Minėdama, nes tien,s katalikams pavyzdį, nes 
r" ,DUnUll>u darbuojas per parengimus. aa'° mažutėlius prirašė prie

'Klebonas taip pat daug laiko
pašvenčia: važinėja pas ūki-

Šv. Juozapo katalikiškos mo
kyklos. Reiškia, jje supranta

CaBa, ir labai gaila, kad;ninkug įr k tįk nft; [svarbų katalikiško auklėjimo 
šiai kolonijai trūksta korės-' - - - - - -
pondentų, kurie surankioję ži-
nias-žineles patalpintų jas tarp
rittsburgli’o Žinių. 

Žiūrėdamas į tų trukumų ii

šiukų, vištukę, gaidukų, obuo 'Kaip Dievui patiktų, kad ir 
lių, pyčių ir t.t. visa veža bl-[kd^ Pa^ suPrastų ir kad 
ngui. Ir pats nepraleidžia nei sektU PI pavyzdį.

BIMLLE, PA.

Ir

Nealraplnk nležėjl- 
nau, pleiskanomis. 
Išbėrimais,

kitais odos negeruniali
gauk gydant} antiseptiką 
saugus. Aptlekoee. 15c., 
11.00.

SVEIKA MARIJA!
vieno vakaro nelošęs. Taigi, 
viskas eina kuopuikiausiai.

Matydami tai ir parapi jo
nai jam padeda. Atsiranda ir 
tokių, kurie nesigaili parapi-

Ar myli Marijų? Ar nori &- jai kad ir kelių šimtų dole- 
pie Jų pasiskaityti gražią rių, pav., D. Kudirkienė, pla-

X Linksma buvo išgirsti, 
kad O. Alinskienė, kuri ilgą

Daug gero gali padaryti, iš 
mintingas ir savo vietoje iš 
tartas žodis, pamokinimas, į 
spėjimas, bet nepalyginama

žemo3 A s r. ir, 11. ,'J t TAT . C N S

skaitymų? — Jei myli ir no
ri apie Jų daug — daug gra
žių dalykų išgirsti, tai būti 
nai pasiskaityk ką tik išėju
sią iš spaudos knygą, vardu 
“SVEIKA MARIJA!”
Iš kun. A. Stolz’o raštų lie

čiai žinoma ’ir seniau buvus 
biznierka. Ji paaukojo para 
pijai lotų, kuris buvo pirktas 
iš jiarapijos, rodos, 1925 me
tais; buvę užmokėjus $1800. 
Labai ačiū jai už tokią dova
nų. Klebonas labai dėkingas ir

tuviškai parašė Kun. Antanas greitu laiku žada tų lotų iš- 
Petrauskas, M. I. 0. .■ Įminti tikietais. Jei gerai pa-

Knyga turi 200 puslapių Įvyks, liks gražaus parapijai
rašto, 8 didelius ant gražio., 
popieros Svč. Marijos ir Jė 
mus paveikslus.

pelno.
X Rugp- 6 d. buvo parapi

jos piknikas Adomo Amšejau*
Knygos kaina, imunt po vie-:ūky. Gerai pavyko. Parapijai

.ųą, 36 centai. liko 125 doleriai gryno uždar-

taikų sunkiai sirgo, dabar jau ! daugiau naudos atneša gražus 
pavyzdys. Jausminga, karštapasveiko.

X Girdėjau, pas mūsų kle
bonų anądien svečiavo* kun.
E. Vasiliauskas ir kun. S. I<L 
zikųs. ,

X Mūsų klebonas, kun. V.
Abromaitis, pirmadienį buvo 
išvykęs į 40 vai. atlaidus pas 
kun. A. Jurgutį, BridgęVille,
Pa. Tų vakarų, laikė mišpa
rus, sakė pamokslų.

“Tirturgė” myt<'>s veda papiktinantį gy 
veninių: mišias apleidžia, pas 

Skaitykite platinkite {ninku neužlaiko, pasigeria,

NAUJOS DAINOS
LIAUDIES} DAINOS MIŠKAM CHORUI HARMONIZAVO

STASYS NAVICKAS
1. Tai aukštas, aukštas-Oi, geso užgeso (Mišrain Chorui) 30c’

kalba mus sujudina, padorus i 2. Kur giria žaliuoja-0 kad aš jojau (Mišrain Chorui) .. 30c 
gi elgesys patraukia. Jei su 3 į^0 Rudi mergužėlė?-Oi eičiau, eičiau (Mišrain Chorui) 30c 
augę, subrendę žmonės negali j 4 Aukštas krantas (Tenorui solo) Aukštas kalnas duetas 30c 
atsispirti kitų įtakai, jei jie ( į Močiutė mano-Pas motinėlė (Chorui) ........................ 30c

CIT!
BOBUTĖ
ATEINA

VAKTOE. WELDONA TABLETI S

AptlekoM. • Knygutė ,au paveiks
lais 24 puslapių "Htatory of Rh.- 
umatlam” dykai. Kreipkis J:

WKLDOMA CGRP.
Doak 8, Atlantic City, N. t.

greitai užsikrečia jų klaidomis j 2, Atskrido povialė-Ir sukliko antelė (Chorui) ............... 30c
aiba priima jų gerų bildu, tai g žalia, žalia-Augau pas inČiutę, (Chorui) .............. 30c
ką bekalliėti apie \aikus, jai. ^nt ežero krantelio-Atvaizduoja piršlys (Chorui) .. 30c 
nimų. Laimingi vaikau kurie 5 dzįenic-dziemedčli-Oi, lakšto vanagėlis (Chorui) 30c
turi namuose gerų pavyzdį; g qj, |Jroj|aj> broliai-Margytė Mano (Chorui- .............. 30c
gaila gi tų, kurių tėvai ir ma 7 Einu gircIėj> (Chorui) ................  30c

Daugiau perkant duodame nuošimtį* 
Reikalaukite tuojau

Gims Tautos Genijus. Drama 2-sc dalyse. Parašė Kun. 
I. Vaiciekauskas. Dalyvauja 14 j'patų. Push 56. 1919.
Kaina ........................................................... ........................ .... . 30c.

“DRAUGAS” PUB. CO„
2334 So. Oaldey Avė., -Chicago, 111.

dienrastį “Orcugę” ii 
remkite v:sn& tuos po 
fesienaiBt ir bonieviuA 

kurie garsinasi jame.

šlykščiai kalba, kunigus šmei 
žia, bažnyčių, tikėjimų pašie
pia. Kas iš to, jei tėvas vai
kui įkalbinęs klusnumų, lieps 1 
eitį į bažnyčių, draus nakti-

10 MECE COSMETIC 
SĖT 01.07

Thls Is a Psmotis Ylv.nl «ntl In- 
cludes t*f powd»r, »1.0O; Rnii»., 7»e. 
Tinau. CrcsM |I.W. Dspllntory 
Y.rl.1 Antrlnir.nt n.th Salt l.O»,
Tollrt Wat«r P.rfumn 12 7». Rrll-
llMtln. 7«r. Skis Whl»«-n«-r 7Sc TntsJ 
Valu. |1,.<0. SpMktl prie, »1.,7 for Ui 
tu plM.a te Iatro4uc thl. l!n».

▼fcrdaa ............................. ..
Adr.saa ............................... r j
Siunčiam, per pafttą COO

Plnlcal criilnaml. M 
nepatenkiataa.

B« V« MO-M Ay Ntw Y«t
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PITTSBUR60 LIETUVIU 
ŽINIOS

(Tęsinys iš 4 pusi.)
kad ir nebus daugiuu pikui- 
kierių, bet labai apsirikome. 
Apie 4 vai. susirinko skaitlin
gas būrys vietinių ir iš apy-

n r O1S
SESERŲ PRANCIŠKIECIŲ 

RltMĖJŲ DŪMEI ’

Šiuomi primename visiems 
Seserų Praneiškieeių prietelia 
ms ir draugams, jog metinis 
Šv. Pranciškaus Seserų Vie
nuolyno Rėmėjų seimas įvyks 
vienuolyne spalių 1 d. Dešim
tų valandų ryto vienuolyno 
koplyčioje bus iškilmingos šv.

I RYTŲ PENNSYLVANUOS ŽINIOS
senuosius, taip ir jaunuosius 

.j kuoskaitlingiausiai dalyvauti 
įbazare. Visas pelnas eina su
mažinimui parapijos skolos.

LIETUVIAI DAKTARAI:
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

linkių kolonijų — lietuvių ir 
svetimtaučių, kas darė labaiP^i°s, o pirmų valandų po- 
malonų įspūdį. Visi gražiai Ii- prasidės seimas. Visi at-
nksminosi. Svetainė buvo at
dara ir ponas Soračka šauniai 
griežė ant armonikos lietuviš
kus šokius; net ir senieji ne
iškentė nepatrepsėję. Matyt, 
šios parapijos moterėlės gra
žiai, sutikime dirba parapijos

slovai prašomi atsivežti man-i 
datus su savo skyriaus valdy-1

PHILADELPHIA PA.
Šv* Kazimiero 

Parapija

Rugsėjo 17 dienų įvyks taip
. „ .. pavudintas “ jaučio piknikas”,

Kazimiero parapijos klebonų ’, - • i » • : • u- . •* . 1 d 4 kurj rengia bueoriai ir biznie-
Po to vakarui vadovauti pa . z,.,.1 nai Gėdinimo parke, Cnew s
kvietė Užumeekį. Iš svečių

iValaneiūnų, kaipo naujų
' i.-

Ofiso: Tcl. CALumct 403* (
lies.: Tvl. HEMlovk 82h6

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

3147 So. Halsted St.
I Ofiso valandos: 1-4 Ir 6-8 vai. vak. i
Rezidencijos Ofisas: 2050 W. OOth St. .

Valandos: 10—12 ryto 
(Seredomis ir Nedėliomls pagal sutartį

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTA8 

Ule SO. 40tli IT., CICERO, II,L 
Utar., Ketv. Ir l’ėtn. 10—9 vai. 

3147 SO. HAI.STED ST., C1UCAGŪ 
I’aned., Sored. Ir Subat. 2—9 vai.

kunigų kalbėjo kum Paukšte, 
kum I. Zimblys, kum J. Čepu 
kaitis ir kun. A. J. Alauskm.-. 
Aut galo kalbėjo pats klebo-

_______ pas kum I. Valančiūnas, dėko-
Rugpiūčio 31 d., &v., Kaži- damas už nuoširdžius sveiki-

PRIIMTUVĖS NAUJO 
KLEBONO

l»os parašais. Taip pat iš tų1 — . , . ......
kolonijų, kur dar skyrių nėra, |n,iero mokyklos svetainėje į- minus ir linkėjimus. Daugele 
bat manoma sutverti, kviečia- vyko iškilmingos priimtuvės parapijonų taip pat svet
ini svečiai, kad galėtų arčiau j^un> V alančiūno, kaipo kle- ^in° naujų eboną. 
susipažinti su šia dr-ja j r bono Šv. Kazimiero parapijai. Į ------------

naudai. Jos surengė* piknikų Įgauti visas reikalingas infor (Sale buvo pilnutėlė parapijo- i Rugsėjo 7, 8 ir 9 dienų į- 
taip kad parapijai liktų kuo- įmacijas. Tokie svečiai lai gau- kurie ir surengė naujam vyko bazaras VVest Philadel- 
daugiausia pelno, dėl to pačios na Įgaliojimo raštelį su kle-1 klebonui vakarienę. Per ya-’phįa, ant Madison Avė. tarp 

bono parašu. j karionę pasakyta kalbų bei gg įr si gatvių. Bazaras buvo>sudėjo ir sukolektavo visas iš
laidas. Klebonas labai dėkin- oi • • v ... . Įtoastų. Ponas Pranckunas bu- labai sėkmingas. Gryno pelno1 Skvnai prašomi visus įne- • ,- - , .... - T- I . . .. . igas parapijonams ir svefiams ir re oliadjaa siųsti Ce- vo P.rmutm.s kalbėtojas. hka apl da Slmtal dolert,J
iė kitų kolonijų; iSgyrė mo-raStiainkui kiek galin.a "“k,n° —vaka.;Padėka vm.ems vestpluladeb
toris už jų nenuilstantį darbą 
parapijos labui. Reikia pažy
mėti, kad piknikas ištikrųjų
buvo rūpestingai surengtas 
Publika gražiai elgėsi. Aš nia- 'važiavusiems atstovams 
nau, kad kurie nedalyvavo ta
me pasilinksminime, dabar gai 
lisi.

eiles tikslų ir sveikino kun. piliečiams už tokį gražų parė
mimų.

mo diena yra mūsų švente. Tat Rugsėjo 14, 13 ir 16 dieno- 
suvažiuosime pasidžiaugti nu-,111*8 iv>^s bazaras ant Milflin 
veiktais darbais ir užsibrėžti gatvės tarp 1 ront ir Antrosios. 

Ne tik patys skyrių atsto-j naujus. Todėl, visi į Pittsbur- į Hugsėjo 21, 22, 23 įvyks ant 
vai, bet visi Praneiškieeių prie igh’ųl Lai šis seimas būna skai-^ernon ga^v^s tarp l ront ir

anksčiau prieš seimų, kati Ce
ntro valdyba galėtų atlikti vi- gv> Pranciškaus mėnuo, o sei 
sų prirengiamąjį darbų dar
prieš seimų ir sutaupytų al

ui kų.

į toliai iš visų miestų kviečia-1 tlingas atstovais ir turinin- Antrosios. 
30 įvyks

Rugsėjo 28, 29 ir 
bazaras ant Kaip

lxinding, N. J. Bušai eis nuo 
(Tęsinys 6 pusi.)

LIETUVIAI DAKTARAI:

Tel. L.UFaycltc 3057

DR. A. RAUKUS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

X—SPINDULIAI
3051 West 43rd Str.

(Prie Archer Avė. no'oll Kodzie) 
Valandos: nuo 2 iki 8 vai. vakaro 

Seredomis Ir nedėliomis pagal 
sutartį

Tvl. LAFayctte 7050

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
Vai.; 2—4 Ir 7—9 vąl. vakare

Bes. 2136 W. 24th St.
Tvl. CANal 0402

Tel. HEMlock 0151

DR. V. S. NARES
( Nsryauekas)

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
2420 W. MAKUUKITE llOAl)

Valandos:
9 iki 13 ryto; 7 iki 9 vakare 

Uturn. ir Ketv. vak. pagal sutartį 
Ucz. 0450 S. MAPLKVVOOD AVĖ.

I

Pilone GROvebill 0027
Valandos: 2-4; 7-9 P. M. 

Trečiadieniais ir sckmad. susitarus

DR. j. W. KADZEWICK
Lieluvis Gydytojas Ir Chirurgas 

8868 SO. WKSTEKN AVĖ.
Chicago, 111.

Office Pbone lies. and Office 
PHOspcct 1028 2550 So. Lcavitt St.

CANAL 0700

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICLAN and SURGEON

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

2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunduy by Appuintmcnt

Tcl. LAFayettc 5783

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.; 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak. 

Office. 4459 S. Califomia Avė.’
Nedėlioję pagal sutartį

UOLTcvanl 758U
Re*. HEMlock :u«t

DR. A. P. KAZLAUSKAS
D E N T I S T A S

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

Garbė Youngsto\vn’o parapi- nji tų dienų atvykti į Pitts-lgas sumanymais, 
jos moterėlėms už tokį kilnų burgh’ų. Spalių mėnuo yra' Centro Sekretorius gatlės, tarp Treciosios ir Ke-j Tel oflM) 5
darbų dėl savo bažnytėlės. Pa- j_______
rvažiavęs papasakojau ir mu
su kolonijos moterims, kaip 
youngstovvnietės sutartinai da
rbuojasi. Štai dainiaus žodžiai, 
kurie moterims tinka:
Gražiausiai, kad meilė paskli

sta plačiai
Ir veda žmoniją prie tikslo 

aukščiausio, -
Visuomenę traukia prie veiks

nio karščiausio,
Kad rodo jos takų prie darbo 

stačiai. Svečias

MT. PROVIDENCE, PA.
Praeitų savaitę lankės čia 

daug svečių. Turėjome laimės 
pamatyti didž. gerb. pralotų 
M. L. Krušą, mūsų prietelį. 
Su juo atvažiavo gerb. kun. 
A. Skripkus, vienas iš pirmų
jų vienuolyno rėmėjų ir dar 
gerb. kun. S. lrtmonas, sve
čias iš Lietuvos. Visi gėrėjo
si gražiu vienuolyno lauku ir 
vaisiai, kurių šiemet daug tu
rime. Gerb. pralotas savo kal
boj pažymėjo reikalo, ypač 
šiose dienose, katalikiškų ide
alų. Džiaugėsi pamatęs skait
lingą būrelį mergaičių, kurios 
rengiasi būti katalikybės ir 
lietuvybės apaštalais.

Gerb. kun. A. Skripkus sa
vo kalboje sakė, kad mes tu
rime siekti dviejų tikslų, bū
tent palaikyti tikėjimų ir lie
tuvybę. Patarė nenuilstančiai 
darbuotis, linkėjo sėkmės mo
ksle ir ištvermės iki galo.

Gerb. kun. Mačiulionis su 
studentais P. Balčiūnu ir A. 
Bambalu pakeliui į Thompson, 
Conn., taip pat aplankė sese
ris, paskui tęsė kelionę.

Seserys džiaugiasi, kad lie
tuviai nepamiršta ir, prava
žiuodami pro Pittsburgh’ą, sn 
stoja jais jas. Seserys visus 
maloniai priima. 3. M. A. S.

GRABORIAI:

tvirtosios. Spalių 5, 6 ir i 
bus buzaras ant Fernon gal 
vės tarp Antrosios ir Trečio
sios. Kviečiame visus, kaip

R< z. VlCtory 2343
sui 3—14

DR. M. T. STRiKOL'IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS;

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.

Nedėlioinik pūgai sutartį
Ofisu le.ef. BuLicvai-il 7»20 

Niunij tcl. PHOspcct 183U

Tcl. Of. ir Rcs. GROvcfaM 0817
8817 S. WAbUTENAW AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

I 24x3 W. MAJUjVE.TE KO.VD 
, Vai.: 2-4 fr 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto

Nedėlioj susitarus

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

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

GARSINKINTES
“DRAUGE”

LACHAVICH 
IR SŪNŪS

LIETUVIS GRABOKIUŠ
Patarnauju laidotuves* kuopiglsuzliL 
ftelkale meldilu atsišaukti, o mano 

darbu busit* užganėdinti 
Tel. CANal 2515 arba 2610 

2314 W. 23rd Pi., Chicago

1439 S. 49th Court, Cicero, m. 
NL. CICERO 5937

Fhouc BOUIcvard 4138

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet uąžlnlngaa "Ir 
nebrangus, nes neturi
me Išlaidų nilalkymul 
akma,

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

L1Z0LP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ

VEDOJ A8
1646 WEST 46th STREET

Tcl. BOUIcvard 5203—8413

Telefonas YARds 1138

5IANLET P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas 

Turiu automubiliua visokiem# 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 ADBUKN AVENUJB

ChMa^o, HA.

, J. F. BADŽIUS
LIETUVIŲ GRABORIUS

Falaidoja už 525.00 Ir aukėčiau 
Modeloidka koplyčia dykai.

0«8 W. 18th St. Tel. CANal 8174 
Chicago, III.

ANTANAS PETKUS
GBABOBLUS 

Koplyčia Dykai
483Q WEST 15th STREET 

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

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

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

Tel. LAFayctte 3572
J. Liulevičlus

Graborius 
Ir

Balsam uolojaa
Patarnauja Chl- 

cagoje Ir aplelia- 
k«je.
Dideli Ir gra.il
Koplyčia dykai

40VS Archer Avė.

i

Tel. CICERO 284

SYREVVICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patsrnavlmss 
galimas ui >86.09 

KOPLYČIA DYKAI
1344 R. 50tb Avs^ Oieern. Th

J. J. BA6D0NAS
LAIDOTUVĖMS

patarnauja

MANDAGIAI

SIMPATIŠKAI • 

ir

LABAI PIGIAI. 

Liūdnoje valandoje

pašaukite:

REPublic 3100

2506 W. 63rd St.

GRABORIAI:

Tcl. BOVIcvord 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare
Seredoj pagal sutarti

Pliuuc CANal 8122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Seredomis ir Nedėlieenis pagal sutartį 

REZIDENCIJA
6631 S. (jam onua Avė.

Telefonas ItEPublic 7868

Tcl. REPublic 8340
SENIAUSI LIETUVIŲ GRABORIAI CHICAGOJE

Čia pigesnės kainos, nes daugiau prityrimo. Nežiūrint 
kur gyvenate mūsų ypatiškas, ištikimas patarnavimas 
visuomet prieinamas už Naujų Žemesnę Kainų. Kiekvie
nam pagrabui mūsų koplyčia su vargonais dykai. Nu
liūdimo valandoje nepamirškite mus pašaukti. Republic 
8340, mūsų patarnavimu būsite patenkinti.

JUOZAPAS EDDEIKIS IR TĖVAS
5340 SO. KEDZIE AVĖ.

(Neturime sąryšiu su firma tuo pačiu vardu) 

Dieninis ir Naktinis Patarnavimas. Tel. VlCtory 4088
Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 ir aug.

PAVLAVtCIA UNDERTK CO.
INCORPORATHD
Henry W. Becker

(Licensed Embalmer)

3238 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis kainomis už1 aukštos rūšies palaidojimą. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies.

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

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

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisase
4605-07 South Hermitage Avenue

Visi Telefonai: YARds 1741 ir 1742

Tcl. CANal C122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kaiupau Lcavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto

Nuo 1 i'kl 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
TcL VIRginia 0038

Tel. C.VNa. 0257
A.es, PHOspcct 8658

DR. P. Z. ŽALAI ORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1821 SOUTH HAI.STEO STKEET
Rezidencija 8800 so. Arteslan Avė. 

Valandos: 11 ryto iai 4 popiet 
6 iki' 8:30 vakare

Tcl. GKOvchiU 1585

UK. A. L. YIIŠKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Vai.: 9-11 ryto /-4 ir 7-9 vak. 
Serėuonus po pietų ir Nedeidiemais

tik susitarus
2422 W. -u.n^Lci.E ROAD

{VAIRŪS DAKTARAI:
Res. Phone Office Phone

Eauicvvoou s# 11 . .VVh.MMrorUi 3o00j
Ofiso TcL VlCtory 6803

Kcz. Tei. DKEsel 8181

DR. A. R. McGRADIE dr, a, a, ROTH
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
7o50 fc>o. Halsted btreet

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

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po nunisrlu

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECU AUSTAS

Diiovų, Motery Ir Vyrų Ligų 
ryto nuo 10—12 nuo 2—ė po 

pietų: 7—8:30 vai. vakare
Nedėliomls 10 iki 12

Telefonas MIDway 2880

Office; Res.:
PROspect 2011 BEVerly 0081

y i

Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specijaiistas odos ligų ir 

veneciškų ligų 
Ofisas 3102 So. Halsted St.

, Kampos 31st Street
Vai.: 10—11 v. ryto. 2—4, 7—9 v. v. 
Nedėh'omls Ir Šventadieniais 10—12

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tcl. Y Alnu 0904 

Rcs.: Tel. PI.Am 3200 
VALANDOS;

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 (r 7-9 v. v, 
Nedėldicniais nuo 10 iki 12 diene 

Pliniu; PHOspcct 1031

Dr. JOHN f. RUZIC DR. C. E. FITZGERALD
G YiJ STOJAS IR CHIRURGAS
2355 West 63rd Street
Vai.: 2 to 4 ir 7 to 9 P. M. 

Ketv. Ir Sckmad. pagal sutarti 
Ryto vai. 8v. Kryžiaus Ligoninėj

Cblcsgo. Iii.
Phone: HEMlock 6700

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

2456 WEST 69|h ST.
VALANDOS:

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

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kars

O WISSIG
Specialistas iš 

Rusijos
GV1M) VISAS LIGAS VYRŲ flt MOJ ERŲ PFH 38 METUS NEMURINT 

KALE Ut818EN6JI)SIO8 Ir NEIŠGYDOMOM JOS YRA 
SpcclaltftkAl gydo ligas pilvo, plaučių. Inkstų ir pūslės, užnuodljlmg krės
lo, oilos. Ilgas, žaizdas, reumatizmu, galvos skausmus, skausmus nnzs- 
roje, kosėjime, gerklės skaudėjimu Ir paslaptingos Ilgas. Jeigu kiti ne- 
galėjo jus lėgydytl, steikite čia Ir persitikrinkite kg jis jums gali pra
ryti. Praktikuoja per daugėti metų lr*18gydė tukstsnėlus ligonių. Patai i- 
mss dykai OF1KO VALANDOS: Kasdle nuo 19 valandos ryto Iki 1
valandai ir nuo B—I valandai vakar*. Nedaliomis nuo 11 ryto iki 1 
l^ou tt ESI 2*!b s ' Unrnpsi. r Aie. 1 oi t.KA»hin| MII*
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C H I C A G O J E
AMERIKOS LIETUVIŲ 
DAKTARŲ DRAUGIJA 
ŠIEMET VĖL RENGS 

SVEIKATOS SAVAITĘ

Seimas buvo sėkmingas visais
atžvilgiais, gilaus įspūdžio vi-j
siems darė. Apskr. reaoliuci-!

•jos buvo priimtos, būtent, pu-
----------- i likti mokestį tų patį ir išleis

Praeitais metais gydytojų ti “Vytį “sykį į mėnesį. Ap-
Sveikatos Savaitė visuomenę draudos skyriui išrinkta komi-
lubai suinteresavo. .Ji prielan- sija, kuri praneš savo slar-
kiai sutiko ir labai buvo de- buotę “Vytyje.” Raportas
kinga A. L. Daktarų draugi-1 priimtas.
jai už naudingas paskaitas., ,, . ... , T•* F i Sporto sekcija, vadov. .Jono .
Aš tikiu, kad šiemet A. L. Da T ... - . . »».-xi • • • I’ Juozaičio ir Antano Miškinio, 1
ktaru draugija daugiau kų ,. . . , , ,, , i' ° . ruošiasi prie basketbalo sezo
nuos visuomenei, negu praei .. .................. 1r no. Trečias c-oprto komisijome 

liūs bus išrinktas ateinančia
me susirinkime.

tais metais, nes šiemet anks
čiau pradėjo rengtis ir dau
giau narių įeina į komisijų ir 
gana darbštūs gydytojai; bfl-
tent dr. K. Drangelis, dr. T. “Dainos” choro pirm., piane-Į 
Dundulis, dr. V. S. Naris ir šė, kad Apskr. ir choro vai-j 
dr. F. Venckunas. Nėra ube- dykos laikė susirinkimų perei 
jonės, kad jie suruoš naudin- tų penktadienį ir visi stoja į
gų programą lietuvių visuo
menei.

Sveikatos Savaitė prasidės 
šio mėnesio 27 d., {trečiadie
nį) ir tęsis iki 29, reiškia bus 
per tris vakarus. Vėliau ko
misija praneš plačiau apie tai.

Dr. G. I. Bložis,
A. L. D. dr-jos rast.

IŠ L. VYČIŲ APSKRITIES 
SUSIRINKIMO

Liet. Vyčių Apskrities posei 
minis susirinkimas įvyko rugp.
30 d., Aušros Vartų par. salėj.

Susirinkinje atstovovo septv 
nios kuopos.

Liepos 4 dienos raportų iš
davė Valonis. Pelno liko $203,-į 6iomis dienom^ staiga 
38, nors nevisi bilietai buvo su1 gunkiai gugirg0 Juzefft VoUe.

• grąžinti. Rengimo komisija dė- j rjen^ viena seniausių Moterų 
kinga visiems darbininkams ir Sąjung0M t kuopos narių, pIa. 
dalyviams. Apskritis taip pat (*.;aj žinoma Bridgeporte ir ki-
dėkoja Vytauto daržo valdy
bai už davimų daržo pik-
kui.

XXI šeimoj finansinį rapor
tų skaitė B. Paliuliunaitė.

Pajamos buvo'.
Atstovų mokesčiai $264.50

Ženkleliai . «...................10.09
Pietūs ................... 9.00
Teatro (už'Uilietus prie du-
rų) .37.30’
Iš anksta pard. bilietus.. 5.95 
Šokių (už bil. prie durų) 53.50 
Iš anksto pard. bilietus . .5.95 
Bankieto (prid durų už bilie
tus .................. 28.00
Iš anksto pard. bilietus ..7.50 
Sveikinimai, programai 22/M) 
Skelbimai .......................22.00

Viso ...
Išmokėjimai 

Mišių intencija ....
Gėlės ......... 6.40
Gimimo P. Š. par. salė 30.00 
Nekalto Pras. par. salė 15.00 kilti iš to. 
Scenerijos ir kostiumai 25.00
Midland Club..................90.00
Al Iželiams orkestrą ....63.09
Bankietas .................... 49.83
Atstovų pietūs .... 65.33
Spauda.................. -... 51.64
Dainos chorui (p. cnrds) .81 
VyčiamR (postai eards) 4.00
Notary Public .....................50
Nakvynėms .....................31.50
Smulkios išlaidos ............3.02
Ženkleliai .................... 43.51
Pavas-ms dokumentas ..10.00

OUR OFFICE

— Viso
Pelno liko 61c.

prįimtas. ;
Apskričio atstovas J. Juo

zaitis išdavė seimo raportų.

.$504.64
Raportas

Knygos

Danibrauskas, L. A'

i „

darbų, L. V. kuopoms pade
dant. Choras pats tvarkys sa
vo finansus, o trys apskričio 
atstovai kels Vyčių dvasių ir 
darbuosis su choro valdyba.

įnešta visų Chicagos kuopų 
valdybĮų susirinkimų šaukti 
rūgs. 13 d. įnešimas priimtas.

Tvėrimas Vyčių veteranų 
skyriaus atidėtas priešmeti- 
niam susirinkimui.

Susirinkimų uždarė pirm. V. 
Rėkus malda.

Rap.

Iš ŠV. JURGIO PARAP.. 
BRIDGEPORT

įr

tose apylinkėse.
Linkini kuogreičiausiai

sveikti.
Draugė-sųjun?iete

MAŽA KLAIDA

pa-

Pereito šeštad. rugsėjo m. 
9 d. “Drauge” tilpo kores
pondencija apie fotografų a- 
sociacijos suvažiavimų.

Tarp kitko paminėta, kad 
p. Stankūnas yra vienintelis 
lietuvis fotografas, priklausąs 
tai asociacijai ir dalyvavęs 
suvažiavimo pasėdžiuose.

Tas pasirodė man keistokai, 
kadangi žinau nuo seno, kad 

!A. S. Precin-Precinauskas, už
laikąs studijų 4309 Archer avė.

$505.25 yra narys minėtos asociacijos 
i ir aktyviai dalyvavo visuose

.$15.00 suvažiavimo posėdžiuose.
Rašau tik tam kad pašalin

ti nesusipratimus kokie gaii 
Rep

Africa” paviljone. Jų dainos ir šokiai yra nepaprastai įdomūs.
mūra

ŠVENČIAUSIASIS SAKRAMENTAS, par. kun. V. Šeške
vičius, kaina.................................................................. 20c.

GARBINGA BŪTI TIKRAM KATALIKUI, J. Mačernis 
LIETUVOS ISTORIJA, parašė Antanas Alekna, Antra pra

platintoji laida, su penkiais žemėlapiais, kaina......... 80c.
PASLAPTIS GYVOJO ROŽANČIAUS, lapeliai, kaina 15c.

kaina...........................................................................  10c.
NAUJŲJŲ AMŽJŲ 1STO1UJA, parašė Dr. J. Totoraitis,

kaina ........................ ........................................ . .........75c.
KRUVINAIS KELIAIS, Mnnigirdas Dangūnas 4-rių veiks

mų drama, kaina.........................................................25c.
ŽMOGAUS TIKSLAS, Devynios Konferencijos, parašė kun.

Pranas Jakštas, kaina................................................. 50c.
GIESMYNAS, paruošė kun. J. Tilvytis, M. I. C. 496 pusla

pių knygos formoje, juodais kietais apt. kaina .. $2.00 
TEOIX)GJJOS ENCIKLOPEDIJOS KURSAS, parašė kun. 

Pr. Būčys M. I. C. Lietuvos Universiteto Profesorius,
246 puslapių kaina .................................................. $1.75

’) .Ašanti tautos valdovas Kwesi Kantu vakarų Afrikos. 2) Jo sekretorius F. II. Ha,n- TEUMPA APOLOGETIKA, paraSū kun. Pr. Būčys, M. I. C.
abi Robb ir grupe Ašantųos juodukų atkeliavę į Pasaulinę Parodų, rodomi “Darkest T. A TT . m .. .. ALietuvos Universiteto Profesorius, Trečioji pat. laida 75c. 

Nelaimės ir Laimė, arba tas nelaimingas Buick’kas, 3 veiks
mų 4 atidengimų komedija. Lošime dalyvauja 7 asmenys.
Cliicago 1922. Pusi. 59. Kaina ......................... :...........15c.

Nebuvo Vietos Užeigoje. Sulietuvino Žibuoklė Ir Lietuvos 
Atgijimas. Misterija. Parašė P. Miknevičaitė. Pusi. 48. 
Kaina* .. . .  ........................................................................ 15c.I

Pasiilgę Aušros Vartų. Parašė K. Inčiura. Drama. Kaina 25c. 
Paklydėlio Kelias. Keturių aktų sceniškas vaizdelis. Parašė 

Vystanti šakelė. Dalyvauja 7 ypatos. Kaina.................15c.

“DRAUGAS” PUB. CO.,
2334 South Oakley Avenue.,

CHICAGO, ILLINOIS

KAS GIRDĖT AUŠROS 
VARTŲ PARAPIJOJ, 

WEST SIDE
X Girdėjote apie mano lai

mę praeitų sekmadienį parap. 
piknikėly. Man teko stambi 
dovana. Norėdama, kad sykiu 
su manim ir visi parapijonys 
pasidžiaugtų, šiuo kviečiu vi
sus į “Rūtos” daržų nepapra
stai “parei” šeštadienį, rūgs. 
16 d., vakare. Prašau nepasi-

Nepamirškit atsisukti savo 
radijo šį vakarų’ ant stoties 
AVSBC, 1210 kil. pusę po de- 

didžiuoti. Bus ir muzikos, o^vynių, į§ kurios vėl girdėsit
Panevėžiečių choras visus pa
linksmins.

Svečiai iš kitų kolonijų, va-
žiuojantieji pro West Side v»us tas gražiabalsių duetas, l'męs ir W34 m. pradžioje va-
prašomi užsukti į Rūtos dar- tai yra Juozaitienė ir Benai- 
žų pasilinksminti. Įžanga dy- tienė ir kiti. Bus įvairių pra 
kai. D. Gasparkienė nešimų. P.

PRANEŠIMAI
Federacijos Chicagos Aps

kričio mėnesinis sus-mas įvyks 
ketvirtadienį, rugsėjo 14 d. 
7:30 vai. vakare, Aušros Var-

fev. Kazimiero bažnyčios nuo
9 vai. ryto iki 1:30 popiet. Bi

tų parap. mokyklos kambarv. tgn if atgal 50c Įžanga
Skyrių draugijų atstovus ir į pflrk^ 50c ir u2 patį yisi
visus darbuotojus kviečiame, _____ ‘ ___
nes šiame susirinkime bus iš<
duotas raportas iš buvusio ko j 
ngreso; be to turėsime daug 
svarbių dalykų svarstymui.

Kurie turite buvusių kong
resinių vakarų tikietus ar pi
nigus už parduotus tikietus, 
malonėkite būtinai šiame su
sirinkime grųžinti. Valdyba

FILATELISTŲ DĖMESIUI

Visi Chicagos lietuviai fila

A Pot of
Paini f

telistai (pašto ženklelių rir. gaus pavalgyti. Tų pačių die- 
kėjai) kviečiami atsilankyti j nų bus išleista 100 dol.
steigiamąjį lietuvių filatelistų 
draugijos susirinkimų ketvir
tadienį, rugsėjo 14 d., 7:30 vai
vakare adresu: 2322 W. 24 St. I dalyvaus ir naujas mūsų kle- 
(1 aukštas). Prašomi nepami- bonas kun. I. Valančiūnas, ku-
ršti. Iniciatorius

RADIO

gražių programų Progresą Fu- 
rniture Co., Ine., Bridgeporte. 
Sužinota, kad šį vakarų daly-

RYTŲ PENNSYL- 
VANIJOS ŽINIOS

(Tųsa nuo 5 pusi.)

Kviečiu visus lietuvius j tą 
piknikų. Ištikrųjų, piknikas 
bus vienas nepaprastų. Jame

ris kiek galėdamas, padeda 
rengti tų piknikų.

Visi į Gedimino parkų, Clie- 
w’s Landing, N. 'J. rugsėjo 17 
d. Linksmai ir gražiai pralei
sime laiką. Tu ir Aš

Laikraščių žiniomis, mūsų 
dainininkas Kipras Petraus
kas gavo pakvietimų gastrolių 
oti Maskvoje ir Petagrade. K. 
Petrauskas pakvietimų priė-

žiuosias į SSSR.

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

REPUBI.IC 8402

K. S. JAKUBAITIS
Bu gera kvarba gali atebūklų pada
ryti. Gali nušviesti oavo namus, vi
lką panaujinti, perdirbti, pratęHI 
nudevėjtm*. Bet turi būti tam tik
ra kvarba. Kvarba. kuri Ilgiau tu
pias. apaaugoa graliai atrodyt Il
gam dėvėjimui. Mei iitoklą kvarbų 
parduodama.

IJquld Velvet d» <1 alenų Ir lubų. 
Maater V.irnlsb dėl grindų, rakan
dų Ir medinių pagražinimų.

Flexl<'O dėl balto •enamel” at- 
vnladavlmo. an—40 Tyra kvarba dėl 
dartto Ii lauko.

3240 S. Halsted St.

PLATINKITE “DRAUGĄ” 

REMKITE KATALIKIŲ
KĄ JĄ SPAUDĄ

PAIEŠKOJIMAS
Paiešknu brolio Konstanto1 

Gtndreno. Paskutiniais laikais 
gyveno Cbicagoje, rodos ant 
Bridgeporto. Dirbo restauran- 
tuose. Prašau jo paties ar to 
kuris jį pažįsta atsišaukti. Tu 
riu labai svarbų reikalų.

BROLIS

ANTANAS GENDRENAS
399 PROSPECT ST. 
Binghamton, N. Y. 
—

NEPRALEISKITE PROGOS
Ant pardavimo restaurantas su a- 

iaus bizniu. Biznis labai geras ir se
niai ISdlrbtas, esu priverstas apleis
ti. Prležasti patirsite ant vfetos.

AtsiSaukite-
3437 SO. HALKTEO STREET

INSURANCF
NOTARY
PUBLIC

n ' R R * n
4'itTKiEwiez<s(g/

MORTGAGE BA
SIUNČIAM PINTGUS Į LIETUVĄ

L A I VA K ORC I V AOKKTCRA
PRISIKASYKITE Į MŪSŲ SPUĖKĄ

TEISINGUMO PAMATUOTAS BIZNIS

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

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS 

2 E. 103rd PI. prie State St.
Tcl. P UI, I, man 5930 

Ketverge vakarais nuo 7 iki* 9 
4800 8. Woo<l St. LAFayette 6393

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

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

Vsiando- 9 rvte iki B popiet
2201 W. Cermak Road

Panedėllo. Seredos fr Pėtnyčlos 
vakarais 8 Iki 9

Telefonas CANal 8122 ♦
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Utarntnko. Ketvergo Ir Subatos 
Vakarei" 1 iki 9 

Telefonas REPuh’ic 9800

OKSAS EXPRESS
Kraustau Rakandus. Pianus ir pri
statau Anglis už pigiausias kainas. 
Pašaukit LAFayette 8880

J. OKSAS 
2649 West 43rd St.

PERKAM
Lietuviškus

BONUS

t-.S ' TW»
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