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VYKSTA 32-ASIS TARPTAUTINIS
EUKARISTINIS KONGRESAS1

DALYVAUJA PENKI KARDINOLAI*

Palermo parkas pakeistas 
milžiniška katedra

BURNOS AIRES, Argenti
na,, spal. 10. — Šiandien čia 
atidarytas 32-asis tarptauti
nis Eukaristinis kongresas iš
kilmingomis pontifikalinėmis 

Mišiomis dalyvaujant pen
kiems kardinolams, daugiau 
kaip vienam šimtui arkivysku 
pų ir vyskupų, koletai tūkstan 
čių kunigų ir • šimtams tūk
stančių maldininkų, suvyku- 
siųjų iš visų pasaulio dalių.

Palermo parkas pakeistas 
milžiniška atviro oro kated
ra. Vienoj gražioj ir ruimin
goj parko aikštėj pastatytas 
milžiniškas altorius, prie ku
rio kongreso metu / kasdien 
bus laikomos iškilmingosios 
Mišios.

Ne mažiau- kaip viena* mi
lijonas tikinčiųjų vakar pasi
tiko ir sveikino Popiežiaus at 
stovų (legatų), Jo Emin. kar
dinolų Pacelli. Garbingąjį at 
stovų pasitiko Argentinos res 
publikos prezidentas su vi
sais savo kabineto nariais.

Popiežiaus atstovas iš uo
sto nulydėtas į vietos kated
rų, kur įvyko trumpos pamal
dos. Katedroje buvo keturi 
kardinolai, daug vyskupų ir 
kunigų. Tik maža dalis inal-

Šimtai tūkstančių pasiliko aik 
štėje ir gatvėse. Popiežiaus 
atstovas po pamaldų palaimi
no visus. *

Iš katedros gi Popiežiaus 
atstovas iškilmingai nulydėtas 
Į skirtų jam rezidencijų, kur 
įvyko oficialūs priėmimai.

Eukaristinis kongresas yra 
nepaprasta pagarba Argenti
nai, kuri ilgiausius metus lu- 
keriavo šios sau pagarbos ir 
pagaliau susilaukė.

SUIMTAS BUVUSIS 
PREMJERAS AZANA 

ISPANIJOJ
MATYT, JIS BUS STATO

MAS KARO TEISMAN 
SU KITAIS

MADRIDAS, spal. 9. —
Socialistų ir kitų radikalų su
kilimai gavo galutinų smūgį, j 
kada Barcelonos mieste suim
tas buvęs Ispanijos premįe-
įas radikalas Don Manuel., . .. . ’ priklausoAzana, žinomas socialistų sėb 
ras ir aitrus katalikų priešas. ^°8 av^°^
Azana kaltinamas, kad yra 
vienas tų vyriausiųjų radir kilimai, o gal ir pilietinis ka-

TAIKA

PAGALIAU VISKAS PRI
KLAUSYS PŠJO stovio 

JUGOSLAVIJOJ

LONDONAS^ spal. 10. —
Diplomatai tvirtina, kad nuo 
Italijos premjĮro Mussolinio 

ar karas Ju- 
Asoj Europoj. 

Jugoslavijoj numatomi sū

kalų vadų, kurie surengė so
cialistų sukilimus prieš vy
riausybę.

Jis buvo gerai pasislėpęs/i savo vieno draugo namuose.
Buenos Aires miesto dvasia, Tačiau susektas ir paimtas ka' bus buvo atkaklus Mnsaoli-.

lėjiman. Jam -teks stoti karo *r fašizmo priešas. Itali- 
teisman. ~ Į > lengvai galėtų užimti kai

1 kurias Jugoslavijos teritori- 
Azana premjeravo augrlo- Tad&

vus monarkijų. Jo pastango
mis buvo padaryta respubli
kai prieškatalikiška konstitu- 

paskettrti prieš 
katalikiški įstatymai.

šiandien yra perdėm giliai re
liginė. Visi gyventojai, ben
drai su suvykusiais maldinin
kais, keletai dienų nusikratė 
pasauliniais reikalais ir visu 
savo uolumu atsidavė dvasios 
st iprinimui. J♦■fr -. -

Kongreso vadovybė paskel
bė ir įspėjo moteris, kad jos 
kongreso metu pasiryžtų neda 
žyti dažais burnos, ypač lūpų, 
ir nedevėtų skrybėlių. Vieto
je skrybėlių galvos gali būt 
pridengiamos įvairios rūšies 
šydais. Taip pat nurodyta, 
kad nesi rėdytų naujos mados 
drabflžiais, kad vilkėtų juodus, 
arba baltus kuklius drabužius.

Speciali sargyba pastatyta 
naktimis saugoti Palermo par

SERBy VALDOVŲ 
ŽUDYMAI

dininkų gavo vietos viduje. 1 kų ir kongreso altorių.

rūs. Jei pasireikštų Šis pasta
rasis, rasi, Italija mėgintų 
pasinaudoti proga, kad ko 
daugiau susilpninti Jugosla
viją, kurios nužudytas kara-

Iš Rymo praneša, kad Mus- 
solinis yra taikingai nusitei
kęs, kaip ilgai,serbai nepro
vokuoja Italijos^ u’’

ŽUDIKO KALEMEN 
REKORDAS

MARSEILLES, Prancūzi
ja, spal. 10. — Policija paty
rė karaliaus Aleksandro žudi
ko Petru Kalemen rekordų. 
Pasas jam išduotas Čekoslo-

NUŽUDYTAS KARALIUS 
BUVO ŪAUGIAU KAIP 

DIKTATORIUS
JIS BUVO GRIEŽTAS AB

SOLIUTUS MONARKAS
LONDONAS, spal. 10 —

Prancūzijoj nužudytas Jugo
slavijos karalius Aleksandras 
buvo daugiau kaip savo val
domo krašto diktatorius Jis 
buvo absoliutis monarkas. 
Buvo panaikintas parlamen
tas. Karalius pats tvarkė vi
sus krašto ir užsienio reika
lus. Skirti jo ministeriai bu
vo be mažiausio autoriteto ir 
tik karaliui gelbėjo. Nužudy
tasis podraug buvo ir stam
bus Prancūzijos agentas. Jis 
daugiau tarnavo Prancūzijos 
interesams, negu savo valsty
bei.

LONDONAS, spal. 10. —
Serbų tautelė yra pasižymė
jusi savo valdovų žudytnais.
Iki vakar aštuoni valdovai
valdė acrbM ir tik trva vakijo»'k<«Bulo Zagrebe, Kro

atijoj (Jugoslavijoj). Tad 
pasirodo, kad jis nėra kroa-

mirė paprasta mirtimi.
Dvi dinastijos — Karageor 

gevičių ir Obrenovičių, pakai-

MASTO APGAILI U- i ATRAST* VYTAUTO LAI- "X2£
GYTA BARTHOU ! KU KRIPTA nužudė Obrenovičių karalių

MASKVA, spal. 10. — Sov. 
vvriaūsybės laikraščiai nepa
prastai apgaili nužudytųjį 
Prancūzijos užsienio ministe- 
rį Barthou. Visų laikraščių 
pirmuose puslapiuose padėtas 
Barthou vaizdas.

tas, bet Kroatijoj gyveno. Ka
lemen gimęs 1899 m., o tais 
laikais Kroatija „ priklausė 

Vengrijai, tad jis turėjo būt
ir tuojau sostan parsikvietė daugiau vengras, negu kas

KAUNAS. — Šiomis dieno
mis Gardine buvo remontuo
jama įgulos bažnyčia, kuri nuo 
senų laikų buvo vadinama Vy
tauto Didžiojo bažnyčia. Prie 
didžiojo altoriaus sienos at
rasta buvo nauja Vytauto lai
kų kripta, kur gulėjo karsto 
likučiai, žmonių kaulai ir įvai
rių brangių medžiagų likučiai,

Min. Barthou buvo draugin 
gas sov. Rusijai. Jo pastan
gomis sov. Rusija, pakviesta 1
ir priimta T. Sąjungom iš kuri^ ,abtti *orai >'rn u*«- 

! likęs vaikučio drabužėlis. Tą 
Maskva ypač apgaili rytų |<rįptf^ rusai, perdirbdami baž-

Tx>karno pakto sumanymui už nyčių j cerkvę, buvo užmūrinę 
duotų smūgį. Tačiau bolševi- epalikę jokių žymių. Len
kai tikisi, kad Prancūzijos vyjų,^ muzjejų konservatoriai tuo
riausybė ir toliau 
pakto reikalu.

dirbs to

\

radiniu labui susidomėję. Krip 
ti ketinama :.t. nujinti..

Chieagon atvyko karo sek
retorius Deru. PASAS KLASTUOTAS

vakar nužudytojo Aleksandro 
tėvų Petrų Karageorgevičių, 
kurs tada gyveno Černogori- 
joj ir kuri šiandien yra tik 
paprasta Jugoslavijos provin 
cija. Šis naujas karalius bu
vo senas, tad jo vietų užėmė 
sūnus Aleksandras. Tai buvo 
prieš pat pastarąjį karų. Po
karo Prancūzijos pastangomis• L'*/* *

i sudaryta nauja Jugosluvijds 
valstybė ir karalius Aleksan
dras su serbais valdė kraštų.

Nužudytojo karaliaus Alek
sandro vyresnysis brolis Jur
gis yra nesuvaldomo tempe
ramento. Kelinti metai jis 
uždarytas vienoj Serbijos 
pily.

ORAS
CHTCAGO IR APYLIN

KES. — Šiandien giedra; vi
dutinė temperatūra.

VIENA, Austrija, spak 10. 
— Iš Prahos praneša, kad Če
koslovakija nedavė paso jo
kiam Kalemenui. Rastas pas 
karaliaus Aleksandro žudiką 
pasas yra klostuotas.^

SAN (FRANCISCO, Cal., 
spal. 10. — Amerikos Darbo 
federacijos suvažiavimas nu
sprendė, kad krašto vyriausy
bės privalumas yra pinigiškai 
remti lokalines viešąsias mo
kyklas.
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“DRAUGO” AGENTU DĖMESIUI
Visi dienraščio “Draugo” agentai prašomi' 

susirinkti Aušros Vartų parap. salėn, West Side, 

penktadienį, spalių 12 d., 8 vaL vakare, apsvar

styti “Draugo” sidabrinio jubiliejaus paminėjimo 

reikalus. ADMINISTRACIJA.

11 M. AM2. PRINCAS PASKELBTAS 
JUGOSLAVIJOS* KARALJUM

PRANCŪZIJA BIJO NAUJO KARO

PARYŽIUS, spal. 10. —
Kai prerijų gAisras visoj
Prancūzijoj pasireiškė naujo

, .. , , .karo baimė, kada nužudytasJugoslavija po karo suda- T ... . ,. ,° .. Jugoslavijos karalius Alek-ryta iš daugelio tautelių, ku
rios per ilgiausius metus ver
žėsi laisvėn, bet laisvės netn-1 
rėjo valdovaujant karaliui į
Aleksandrui. • ' •' ;, «. las, bet jugoslavas.

Varta™, pasaulinis ka- ^,eHūri„t t0_ Pran;

Sandras ir užsienio,ministeris 
Banthou. Paskiau kiek atsi
peikėta sužinojus, kad žudi
kas nėra prancūzas ir ne ita-

BELGRADAS, spal. 10. — 
Jugoslavijos vyriausybės na- j 

riai greitai pasitvarkė netekę . 
karaliaus Aleksandro. Jo nu
žudymas čia ir visoj Jugosla
vijoj apie per 10 valandų bu
vo slepiamas. Paskiau išlei
stas oficialus atsišaukimas.

Atsišaukime pažymėta, kad 
nužudyto karaliaus sūriu.'-, so

ras pueiteiškė, kada prieš 20 
metų serbas studentas G. 
Prinkip Serajevo mieste. Bos 
nijos provincijoj, nužudė Au
strijos Vengrijos sosto įpėdi
nį kunig. Ferdinandų su žmo
na. Prieš karų Bosnijos pro
vincijų valdė Austrija Vengri 
ja, o po karo ši provincija 
įimta Jugoslavijon.

, Toje vietoje, kur prieš 20 
metų įvyko tragedija, serbai 
pastatė paminklų su antrašu: 
“Šioj istorinėj vietoj 1914 m., 
birž. 28 d., Gabrielis Prinki- 
pas paskelbė laisvę.”

Nežiūrint to, bosniečiai ne
turėjo laisvės. Juos spaudė 
serbai ir pats karalius. Tad 
Prinkipo “paskelbta laisvė” 
yra <tik pasaka.

Nužudytas Jugoslavijos ka

sto įpėdinis princas Petras, 
cūzija yra daug susirūpinusi,111 metų amž., paskelbiamas' 
nes po šios tragedijos gali su- nauju Jugoslavijos karalium.

. -4

skilti “mažoji santarvė” — 
svarbiausioji Prancūzijos są
jungininkė.

Premjeras Doumergue va
kar sušaukė nepaprastan po- 
sėdin ministerių kabinetų. 
Premjeras pasiėmė nužudyto 
užsienio ministerio Barthou 
pareigas.

kitas.
Žudikas Prancūzijon įėjo 

rugsėjo 28 d. ir nieku būdu jis 
nepriklausė prie įtariamų as- ralius buvo vienas turtingiau-
menų, kurių sąrašus turi po
licija.

N PILIEČIU REGISTRA
MS

Spalių m. 9 <L Chicagoj už
siregistravo 317,475 piliečiai 
ir pilietės. Tarp jų yra dau
guma naujų, o kita dalis, tai 
visi tie, kurie nusikėlė į nau
jas vietas gyventi.

Šiandien registracijos są
rašuose yra 1,714,520 pavar
džių. Keletas šimtų tūkstan
čių bus išbraukta patikrinus 
juos visus. 7* .• - '

šiųjų valdovų. Per metus iš 
valstybės iždo algos formoje 
jam buvo mokama daugiau 
kaip vienas milijonas dol. Di
deliam pertekliuje gyveno. Be 
kitko jis turėjo net 23 nuosa
vus Pačkardo firmos automo
bilius. O Jugoslavijos gyven
tojai negali nusikratyti skur
du.

KAUNAS. — Vidaus Rei
kalų Ministerijoj paruoštas 
įstatymo projektas kovai su 
gaisrais. Toji pareiga bus 
pavesta savivaldybėms, kurios

Princas Petras mokėsi Angli
joj ir šiandien jis vyksta na
mo per Paryžių, gausingo po
licijos agentų būrio lydimas. 
Kadangi jis yra per jaunas, 
tad kraštų valdyt skirta iš 
trijų asmenų regencija.

Nužudyto karaliaus lavonas
iš Prancūfijos vežamas Ju- - 

Tartasi apie civilinio karo goslavijo9 karo ,a]Va Be)gra. 
galimumus Jugoslavijoj Ir Ita (|>n BuJ Kara.
Ii jos nusistatymų.

Prancūzijos parlamento at
stovai už panašius įvykius kai 
tina policiją. Stačiai įstabiu, 
kad žudikas prasiveržė pro po 
licijos eilę ir prišoko prie ka
raliaus automobilio. Kodėl 
jis nenutvertas Y O karaliaus 
apsaugai buvol pastatyta 1,200
policininkų, 120 žandarų, 48 i našlė karalienė Mtarie ir tuo-

georgevieių dinastijos mauze- 
leume, Topolaj.

KARALIENĖ PAS NUŽU
DYTĄJĮ KARALIŲ

MARSETLLES, Prancūzi
ja, spal. 10. —e Atvyko jauna

įaitieji sargybininkai ir ke
lios dešimtys detektyvų.

Vidaus reikalų ministeris 
Rarraut, kurs yra krašto po
licijos priešakyje, norėjo at
sistatydinti. Premjeras nepri
pažino jo pasiryžimo.

NUBAUSTAS KALĖTI

Teismas nubaudė 20 dienų ralių, 
kalėti ir 250 dol. pabauda 
Harry Wolf, Individual Tow- 
el & Linen Supply Co. savinin 
kų už vandens departamento

jau paimta pas nužudytą 
ir laikinai pašarvotų savo 
vyrų karalių Aleksandrų pre
fektūros rūmuose.

Atvyko Prancūzijos prezi
dentas Lebrun su keliais mi-. r / . . |
nisteriais, kad pagerbus žu
vusį savo senų draugų užsie
nio ministerį Barthou, taip 
pat žuvusį Jugoslavijos ka-

BALTIJOS STATISTIKŲ 
NUTARIMAI

turės išlaikyti arba šelpti ug-' išnaudojimus, taroperuojant 
vandensaikį. Rasta, kad tuo 
būdu AVolfo kompanija pavo-

niagesių organizacijas. Uki-
----- - ----------  * Įninkai savo lėšomis turės įsi-

BELGRADAS, spal. 10. —.gyti gaisrui gesinti įrankius.
Naujam 11 metų amž. kara
liai Petrui IT šiandien prisiek
dinta kariuomenė, laivynas ir 
ministerių kabineto nariai.

Dalį lėšų duos valsčių savival
dybės. Be to, šiam reikalui 
gyventojai irgi turės prisidėti 
per tam tikrus mokesčius.

gus .vandens vertės 9,000 dol.
Kiti 10 skalbyklą savinin

kai lankia savo eilės. Matyt, 
ir jie gaus už suktybes sn
vandens yartojimu.

TALINAS. — Rugsėjo 25 
d. Taline pasibaigė Pabaltės 
valstybių statistikos konferen
cija. Vienas svarbiausių tos 
konferencijos nutarimų 1935. z] 
m. visose trijose Pabaltės val
stybėse pravesti prekybos ir 
pramonės surašymų

I
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menė pasilikę ištikima vyriausybei. Nea rei
kia manyti, kad kroatai ir visi diktatūros 
priešai nosnaus, bet energingai veiks. Jei kil
tų civilinis karas, suprantama, kad tai at
silieptų į visų Balkanų valstybių taikų. Pa
čiai Jugoslavijai susidarytų daug pavojų, nes 
ji savo pašonėje turi stiprių priešų.

Nužudymas prancūzų ministerio Barthou 
taip pat žymiai gali atsiliepti į Balkanų tai
kų. Pati Jugoslavija gali netekti galingos 
talkininkės — Prancūzijos.

Reikia tikėtis, kad Europos politikam* 
pasiseks ir šį naujai kilusį taikai pavojų lai
mingai likviduoti.

Barthou nužudymas paliečia ir mūsų tau
tos reikalus, nes jis buvo vienas iš tų pran
cūzų politikų, kurie pastaruoju laiku savo 
krašto politinę linijų jau buvo pasukę į pa
lankių Lietuvos valstybei pusę.

Kaip Gavus Advokato 
Patarnavimų

Viena iš sunkiausių proble-ris tokiais dalykais užsiima, 
mų žmogui, kuris nesusipažl-| Neturtingas žmogus, kuris 
nęs su šio krašto tvarka, yra, j neišsigali apmokėti advokatui 
kur gavus patarimų. Jei pata-, civiliuose atsitikimuose, gali 
rimas rišasi su įstatymu, tai kreiptis prie Legal Aid Drau 
tinkamiausias žmogus yra ge- ( gijos, o kriminaliuos atsitiki- 
ras advokatas. Kur ir kaip muos prie viešojo gynėjo

Bitės ir Bitininkystė
Pereitų vasarų aniatorius bi

tininkas, dabodamas savo bi
tynų, kartų nevartojo taip va
dinamo “smoker“, ir kokiu

medų ir bites. Yru visoki jia- 
minėjimai raštuose ir net kny
gos aprašo tuos mažus, medų 
gaminančius vabzdžius ir upie

DIENOS KLAUSIMAI SLA NERAMU

8BL JUGOSLAVIJOS KARALIAUS 
NUŽUDYMO

Nužudžius Jugoslavijos karalių Aleksan- 
ir Prancūzijos užsienių reikalų ministerį 

u, užduota naujas pasaulio politikams 
a ir spaudai duota nauja proga da-

i vįsokias spėliojimus.
Itnropa visada gyvena lyg ant vulkano, 

Balkanų valstybės. Ten nereikia daug, 
uždegti naujų karų. Nedaug ko tetrūko

Socialistų ir liberalų spaudoj prasideda 
kova dėl SLA. Socialistai, užvaldę šių orga
nizacijų, jos centrų nori perkelti į Pittsbur- 
ghų. Tautininkai - liberalai tam priešinasi. 
Tas reikalas gyvai svarstomas apskričiuose 
ir kuopose. Spaudoje pasirodo ir protestų re
zoliucijos prieš socialistus. Centro valdyba 
renkasi, kad numalšinti kįlantį neramumų.

Socialistų dienraštis dėl to rašo: “Tai 
bus pirmas naujosios Pildomos Tarybos su-aaujo Europoje karo po Austrijos diktn

DolKuso nužudymo. Tada Central™ važiavimas ir veikiausia prasitęs iki pradžios 
pa pergyveno labai pavojinga momentu. "t*™"™ savaitės, nes reikalę, kurie turi 

i būti be atidėliojimo išspręsti, yra daug. Be 
Netenka abejoti, kad ir po šio baisaus tūli atžagareiviški elementai Wilkes -

>ykie, politiškų žmogžudysčių, labai daug 
JRVojų Europos taikai susidaro. Tiesa, Ju. 

įvijos karalius žuvo ne nuo prancūzo ra- 
bet nuo savo pavaldinio, tačiau jo žu 
skaudžiai atsilieps ne tik į vidujinę 

*» krašto politikų, bet ir į tarptautinius Eu
ropos valstybių santykius.

Nužudytasis karalius Aleksandras buvo 
Stipria jėga ne tik savam kfašte, bet visuose 
Balkanuose. Sakoma, kad nuo jo daug pa- 

taikos palaikymas tuose kraštuose. Be 
to, jis buvo diktatorium savoj valstybėj, kuri 

T aorMada iš dviejų fantų: serbų ir kroatų, 
r. karins tarp savęs veda kovų. Kroatai visto- 

; tBŠS jėgomis kovojo dėl savo nepriklausomy- 
į kėa- Savo aiku toji kova buvo tiek paaitrė- 
jna, kad taralius Aleksandras buvo privers
ta* panaikinti parlamentų, likviduoti politi- 
•ea partijas ir įvesti diktatūrų. Tuo dikta
torium buvo jis pats. Šis drastiškas kara- 

ė kana žygis kroatus privertė dar stipriau or-
fttizuotis ir veikti slapta. Buvusi net juod- 
pmkių organizacija,' kurios tikslas buvęs nu
badyti karalių. Dėl to spėjama, kad žmog
žudys ir buvo tos organizacijos narys.

Jugoslavija tikrai bus laiminga, jei po 
kaišau* įvykio išvengs civilinio karo. Tai 

iag pareis nuo to, ar atsiras kitas stiprus 
kuris galėtų užimti žuvusiojo kara

is - diktatoriaus vietų ir ar visa kariuo-liaus

i toot-rakas keičias
(Atsiminimų bruožai)

BįS' /(Tęsinys)

(»aila pasidarė tų laikų ir šir
dis ko tai nerimo, ko tai troško ir kų tai 
Jktttė, Atsiminė daug, oi, daug: — Čia 
didis šimtametis ąžuolas, o po jo Perkū- 
>9 stovyla. Baisus tas dievaitis, rūstus, 
•Saas, apaugęs plaukais ir savo slaptin
game veide kų lai reiškia, žmogui neiš-

^Spėjama — paslaptinga. Po ąžuolu dega 
<aasainoji ugnis, o jų vis kursto: .jaunos, į greitos, meilios mergaitės — vaidilutės. 
Jos visos ilgais plaukais ant galvos rūtų 
Vainikas, o veiilai meilūs, žavėjanfis — 
Viliojo — trankia prie savęs bernelius, 

jų neprisileidžia, nes tas.joms uždtaū- 
— tąip jos yra pasižadėjusios -r- ne-, 
!l. Kokiu paslaptinga ta vieta, žavė-

Iti. Rodo:. kad ten patektum, būtų ra 
hgden, lengviau ii vokiečio baisi, aštri ra-

gauti gerų advokatų, yra da
lykas, kuris turi būti pirm lai 
ko aprūpintas. Jei žmogus

Daug advokatų sųjungų dabai 
turi komitetus, kurie tokius 
reikalus aprūpina ir, pasitei

lauks tol, kol bėda jį užklups, I ravus, galima gauti visas in-
tuomet gali būti pervėlu.

J. A. Valstybėse advokatai
formacijas. Vienų dalykų rei
kia atsiminti, kad advokatas,

yra susiorganizavę į Advoka- i kuomet jis advokatu patampa, 
tų Sųjungų (Bar Asaociation). ' turi prisiekti, kad jis neužtęs
Kiekvienoje valstybėje randa
si valst. Advokatų Sujungs. 
Šios Sųjungos susideda iš or
ganizuotų advokatų, kurie, 
maždaug, kontroliuoja tuos, 
kurie prie jų sųjungos nepri
klauso. Geriausias būdas gau
ti gerų advokatų yra per tų 
advokatų sųjungų. Pirminin
kas ar raštininkas tokios drau 
gijos gali patarti.

ten būdu įerzino “jos uialony-įjų stebėtinų socialę organiza- 
bę-karalienę”. Ant syk jį už- cijų. Senovės istorijoje taip 
puplė pulkas bičių. Kelioms pat randame raštų apie bites, 
net pusiaekė įsigauti po jo už- &v. Raštas sako, jog Canaan 
dangalu ir gečai įkasti. buvo šalis “pilna pieno ir me-

Kitas vyras, kuris irgi pir- daus”

jokių reikalų vientik dėlto, 
kad nesama jokio užinokesnia i 
Taigi bile advokatas, ir visi 
geri advokatai, yra pasirengę 
pagelbėti žmogui, kuris jų pa
galbos reikalauja, nežiūrint ar 
jie už tai gaus užmokėti, ar 
ne.

mų kartų užsiėmė bitininkys
te, negalėjo suprasti apie bi
čių vogimų. Jis sėkmingai a- 
tėinė medų iš bičių avilių ir 
neužtektinai paliko ant žie
mos. Tų medų jis padėjo į tva
rtų, gana toli nuo bičių avi
lių. Atsikėlęs sekančių dienų 
ėjo į tvartų apsidirbti su me
dum. Žiūri — nėra medaus. Nu 
eina į bitynų įr pamato, kad 
bitės tų medų atgal parsiga
beno į savo vietas.

Bites lengvai susekė, kur 
bitininkas padėjo medų ir tū
kstančiai jų ėmėsi darbo, kol 
atgal susigabeno.

Senovėje bitės prie namų ar 
ba prie apgyventų vietų visai 
negyveno, bet tik urvuose, me 
džiuose ir bile kur, kur tik 
jos galėjo paslėpti savo me
dų. Bet su žmogaus išgalvo
tais’ būdais padirbti lentas iš 
medžių, pradėta išdirbti viso
kios dėžės ir po to gaudyti 
pulkus laukinių bičių. Kuo-, 
met mūsų kolonijos buvo tik^ 
vienų metų senumo, bitinin
kai, nežinodami, kaip atimti 
nuo bičių medų, jas užmušda
vo.

Moderniška bitininkystė, su
Tie atsitikimai parodo žmo- aviliais prasi,I,'.

gui, kad jei jis ketina užsi-
Reikia atsargiai išsirinkti 

advokatų, nes tos profesijos

jo 18 amžiuje, kuomet Hubo- 
ris, aklas natūralistas iš Švei
carijos, įvedė naujų būdų. Ši.i 
Huberto principas žymiai pa
gerintas ir šiuo laiku bitinin
kystė yra gana svarbi indus
trija beveik visuose pasaulio 
kraštuose. Vien tik mūsų kra
štas kasmet produkuoja 175,- 
000,000 svarų medaus.

Apie bitininkystę galima 
gauti įvairių knygučių iš J. 
A. Valstybių Žemdirbystės De
partamento. PLIS.

(javus gero advokato patar
navimų, reikia juonri protin
gai naudotis. Prieš perkant nn
mų, žmogus turi su advokatu 1 imti bitininkyste, turi visų pi- 
pasitarti. Prieš darant kokių Į nna susipažinti su visukuom,

pašaliais yra susigrupavę žmo nors sutartį, reikia su advo-1 kas liečia bites. Kitaip per bra 
kurie nėra advokatais, 'katu pasitarti. Bendrai, visuo- I ilgiai jam tas kainuos, nekal

bant jau apie pačių bičių įka
ndimus. Galima dirbti prie ir 
aplink bites ir nebūti įkastu. 
Patyrusieji bitininkai taip pat 
žino, kaip laikytį medų, kuo
met sykį jie tų medų paima iš 
avilių.

Nuo pat pasaulio pradžios 
žmogus kiek nors žino apie

nes.
Kartais, kai kurie iš tokių pre i dalykuose, kurie tik liečia

Barre’je pradėjo organizAcijoje daryti intri
gas, grasindami traukti SLA. teisman. Pildo
moji Taryba turės žiūrėti, kaip užbėgti už 
akių tam pavojui. Jeigu Kamarausko, Ragin 
sko, Gegužio ir Lopattos klikai nebus užkirs
ta kelias, tai Susivienijimas gali susilaukti 
ne tik didelės suirutės viduje, bet ir skaudžių
finansinių nuostolių’’.«

Socialistai kaltina tautininkų “klikų“ dėl 
kįlanehi neramumų SLA, tačiau'jie patys yra 
kalti. Nespėjo įsiveržti į organi^ijoš vado
vybę, kaip pradėjo radikaliskai keisti kons
titucijų ir sumanė kelti centrų į Pittsburghų, 
kur mano, kad jie ten stipriau galės įsigy 
venti, kad SLA vairo iš savo rankų nebe 
paleisti.

* * •
Laimingi tie amerikonai! Europoje sui 

rutės, politiškos žmogžudystės, žudoma kara
liai, ministeriai, vedami civiliniai karai, bet 
amerikonų daugumai tas nei šilta nei šalta 
Jų visas dėmesis nukreiptas į ‘worlds series’ 
ir futbolų. Gal taip ir gerai 1

• » •

Vis dėlto daug Amerikos lietuvių kolo
nijų nesusiorganizavo Spalių Devintosios pa 
minėjijnui. Tai yra didelis apsileidimas iš tų 
kolonijų veikėjų pusės. Nejaugi jiems tik 
tiek terūpi Vilniaus atvadavimo reikalai 1 
Gaila.

tenduoja prie advokatystės ir 
užsiima ta profesija savo nau
dai. Tokie žmonės save pava
dina sutvarkytojais, paieško- 
tojais, agentais ir kitokiais va
rdais. Kita grupė susideda iš 
notarij. J. A. Valstybėse no
taras neturi bes galės, kokių i mtis ant kitų patarimų.

įstatymus, reikia su advokatu 
pasitarti.

Jei Advokatų Sąjunga ne
gali advokato patarti, galima 
kreiptis prie kito atsakomin- 
go žmogaus. Norint gauti gerą 
advokatų, visuomet reikia re-

jis turi kitose šalyse. NeVisuo- [ 
met jis žino ir supranta įsta
tymus ir gali pridaryti daug 
blėdies. Paieškotojas, papras
tai, suranda advokatams dar
bų ir advokatai su juo pasi
dalina pelnų pusiau. Tokiame 
atsitikime, žmogus, kuris turi 
pavedęs savo reikalus advoka
tui, turi jam atiduoti 50 nuo-

FUS

ų RAIBA Iš LIETUVOS 
IŠVYKSTANTIEJI RUSAI

Lietuvoje gyvenantieji ru
sai dabar agituojami palikti 
čia gyvenamąsias vietas, savo
uždarbius ir važiuoti apsigv- 

iimčių visų pinigų, kuriuos jis venti Anwrikojc daugia„
atgauna ir jam mažai telieka 
naudos. Jei žmogus negali iš 
anksto advokatui užmokėti, y- 
ra daug teisingų advokatų, ku
rie sutiks ant atlyginimo ma
žesnio negu 50 nuošimčių.

Jei žmogus, turintis reikalų 
su advokatu su juo įsivelia į 
kokių nors keblių padėtį, rei
kia kreiptis prie Advokatų Sų
jungos. Ji turi komitetų va
dinamų Skundų Komitetų, ku

šiai Uragvajuj. Mat, ten jiems 
Uragvajaus vyriausybė yra 
paskyrusi didelius žemės plo
tus ir žada juos ten įkurdinti.

Rusų Lietuvoje atsiradimo 
istorija yra tokia: Dėl religi
nių nesusipratimų ir persekio
jimų dar Petro Didžiojo lai
kais daug rusų, ypatingai sen
tikių atbėgo į Lietuvą. Tačiau 
daugiausiai visokių rusų į Lie

kas Muravjovas rusinimo tik
slais. Tai buvo 1861 — H363 
metų laikotarpiu. Atvežtieji 
rusų kolonistai gaudavo už 
lietuviškų veikimų Sibiran iš 
tremtųjų lietuvių žemes, įvai
rių privilegijų ir gyvendavo 
dainuodami.

Išvykstantieji iš Lietuvos 
rusai pasakoja, kad Lietuvoje

klaidas, kalba išvykstantieji 
rusai. Vyksime į Afriką, Pie
tų Ameriką, susiorganįzuosirn 
ir gal būt dabartinė jaunoji 
karta atkovos mūsų seųųjų tė
vynę. Ar šiaip ar taip, bet se
nesniųjų rusų akyse matyti 
susirūpinimas ir baimė prieš 
nežinomų rytojų. Tik jaunimą., 
pilnas entuziazmo ir laukia, 

jiems buvo gera gyventi. Tai greičiau galėtų tas
tiesiog antroji tėvynė. Bet jie
į Pietų Ameriką ir Afriką va
žiuoja savo vaikų verčiami. 
Jie čia pardavė savo žemes ii 
kitokį turtų.

— Gerai dabar lietuviams, 
kad jie turi savo tėvynę, o ru
sams — neduok Dieve. Pusė 
tautos bastosi po visų pasaulį, 
vieni juos žmoniškai priima

tuvų atkraustė garsusis koriai kiti niekina už jų protėvių

pasakiškas šalis pamatyti.

— Et, vyksim ir gana. Bene 
žmogus žinai, kur laimę sura
si — kalba jie.

— Bet taip gerai, kaip bu
vo Lietuvoje vargu rasime. — 
kalba senesnieji. Lietuva tai 
mums buvo laimės šalis. Tsb.

PLATINKITE “DRAUGĄ’

kurios volais ritas gintaras ir nori žmo
gus jį paimt, bet negali. Jis sunkus, ne
pajudinamas. Atsisuki ir šiurpulys per
krova kanų. Žiūri Kęstutis tvirtai apsi
šarvavęs ant žirgo sėdėdamas kalbina ko
kių tai mergaitę. Kaip ji vadin&s. Rodos, 
kad žinau.., Žinau, nes tėvelis sakė. A! 
palauk, žinau... negaliu pasakyt. Ji... ji... 
mane pavergė... Negaliu!.. Vot! vot... vot.. 
atsiminiau. Ji vadinos Birutė, o dar vai- 
delytė. Oi, baisu. Kalėjimas.. Jogaila... 
mirtis... Baisu!... baisui..,

Pabundi žmogus iš svajonių. Atsime
ni praeitį ir visus mirusiuosius už laisvę. 
Nurieda ašara... ašara... gailesčio ašara 
|»er išdžinvuaį veidų... ir vėl priduoda 
gyvenimui spėkų ir vėl .jauti krūtinėj le
ngvumų, ramumą, bet ne visai...

Vėl rainu...
J,Leidos saulutė už tolimų girių ir, it 
atsd dėkodama, tardoma paskutinį syk su
diev, ko tai paraudonavo, iškaito ir greit 
visai pasinėrė, pasislėpė girioj. Jos raudo
nieji spinduliai dar ilgam laikui pasiliko 
ant vakarinio uangaus skliauto, it norė-

Nors šaltas pūtė vėjalis, bet vis tai nera
miai, lėtai, tarytum, kų tai, kalbėdamas 
—■ ir tai neilgai...* Po kiek laiko viskas 
visai nutilo, nurimo, o dangui užviešpata
vo žvaigždžių viešpatija. Jos ramiai aukš
tai mirguliavo, judėjo ir nieko neatbojo, 
kas žemėj dėjos. Sutūpė žvirbliai ir su

“abazus“. Negalėjo suprast, miesto gy
ventojai, žiūrėdami į vokiečius, kame da
lykas. Bet žiūrėjo, it ne savo akimis, kol 
viską aiškiai suprato. — Tai vokiečiai iš
važiuoja!... — prakalbėjo, koks tai, senas, i 
susikūprinęs ir pražilęs žydelis, bet ma
tė, kad važiuoja ir plevėsena baltos skare-

glaudę sparnelius kentėjo šaltį. Norėjo lės. Atsisveikina. Gaila pasidarė žmonėms

Lnkn nepajėgių pa-iokt, prispaust. Alai, 
kaip tai matai jūrą, putojanti jūra, ir. darni ką (ui pamatyt, ar kų tai jiasakyt

save apšildyt ir greičiau praleist šių ilgų 
ir šaltų rudens naktį. Varnos, žiemos ka
ralienės, sulėkė į bažnyčios bokštų ir ten 
ketino ramiai pailsėt. Triaukšti, triaukšti, 
triaukšt!... — suūžė šūvio balsai ir visos 
varnos, visi žvirbliai išsigando ir, neb- 
galėdami susilaikyt, krito žemėn, bet dar 
spėjo išskėst sparnelius ir susilaikyt šal
tame ore. Kas tai atsitiko!... kas išgųs 
dinoT... Tų jie negalėjo suprast, bet juto, 
kad šaltp ir ieškojo, kur nors, kitos šil
tesnės vietelės. Ir vėl visur tylu, Vėl ra
mu...

Nespėjo aifra pasirodyt, kaip visas 
miestelis pradėjo judėt, krutėt ir kas tai, 
nesuprantamo pasidarė žmonėms. Vokie
čiai bėgiojo apsitaisę, apsiginklavę. Nešė 
visus savo daiktus ir krovė į vežimus —

į juos žiūrint: kaip jie užsimąstę. Su
skaudo širdis... Nors buvo baisūs priešai, 
bet ko tai gaila, gaila, kad žmonės taip 
ilgai ir sunkiai vargino. Išriedėjo, ne vie
nam minkštaširdžiui žmogeliui, gailesčio 
ašara išleidžiant priešų. Gaila... tiek daug 
pragyvenom sy(iiu, tiek vargom, tiek nuo 
jų švarumo išmokom. Rodos, kad taip rei
kėjo jiems čia būt ir mus vargint. Oit.. 
sunku... sunku su savo priešu skirtis ir 
skirtis ant visados neatkeršijus. Nebma- 
tysiu jų daugiau ir jie manęs... Paliko 
daug vokiečiai žmonėms atminčiai daiktų, 
o daugiausiai, vargo.

Greit visi vokiečiai važiavo ir išva
žiavo, i Mieste vėl pasidarė tylu, ramu. 
Miestai tuščias, visai tuščias; nei vienas 
žmogų «nevaikščioja.

— Neilgai taip buvo, bet greit atva
žiavo iš rytų kiti vokiečių būriai, bet tie 
neilgai čia testovėjo, važiavo ir nuvažia
vo, ten kur jiems reikėjo.

• ♦ •

I*raslinko truntpas laikas ir Telšiuo
se {Misirodė policistų. Suskambėjo žodis 
Lietuva. Nesuprantamas tai atrodė kai 
kuriems žmonėms žodis. Nebuvo jie gerai 
apie tai girdėję. Pradėjo rinktis savano
rių vaikinų būreliai ir kas diena vis jų 
skaičius didėjo ir didėjo.

Mieste vėl užviešpatavo rami valdžia; 
tai ne ruso, ne vokiečio, bet lietuvio!...

Atsibudo Lietuva iš po ilgaus miego 
ir pradėjo gyvent ir, jei Dievas padės, 
gyvens ilgai. Tik reikia vienybės, artimo 
meilės, doros ir apŠvietos.

Virto kinninų išgriaoštas vokiečių 
medis ir niekas jo pajust nei nepajuto. 
Vietoj jo išaugo naujas Lietuvos medelis. 
Jis stengsis, kad visiems būtų saulės spiri 
tiulių, maisto ir leis savo šakose sukt ge
riems ukstelinius lizdus, kad jie naikin
tų kirmėles. Jis gyvens ilgai. Jis augs, 

Injiosis. (Daugiau bus) x
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-
Chieagos Vargonininkų Provincijos buvęs pirmininkas, 

kurs daug darbuojasi “Draugo” jubiliejaus paminėjimo ruo
šime. J komisijų, be jo įeina koinp. A. Pocius, ir J. Brazaitis. 
“Draugo” jubiliejinis vakaras įvyks lapkričio 18 d.. Lietu
vių auditorijoj.

DANTYS IR MAISTAS

Trigubos Kun. Igno Zimblio 
Sukaktuvės

Philadelphia. Pa. — Čia ir
visoj hpvlinkėj visų mylimus 
ir gerbiamas kunigas Ignas 
Zimblys, klebonas Šv. .Jurgio 
lietuvių katalikų pampi jos, šį
met mini savo net trigubas su
kaktuves. Rugsėjo 17 d. suka
ko 50 metų amžiaus, lapkričio 
29 d. sukaks bertainis šimtme
čio, kaip tapo įšventintas į 
Kristaus kunigų; o sekančiais 
metais sausio 7 d. sukaks ly
giai 15 metų, kaip klebonauja 
Šv. Jurgio parapijoj.

Koks gi skirtumas. Keletas 
dienų anksčiau, ar vėliau. Tat 
šįmet tas trigubas sukaktuves 
sykiu paminės. (Ji kad tinka
mai jas paminėjus, o ypač gi 
kunigavimo sukaktuves, Phila- 
delpliijoj, tarp jurgiečių, pas
kiausiu laiku įsikūrė komite-

KUN. IG. ZIMBLYS

jęs.į juos. Kuo didžiausiu ta 
čiau jo nuopelnu, taip apšvie 
tos, kaip ir katalikybės ir ka
rtu ir lietuvybės atžvilgiu, y- 
ra tas, kad pasirūpino, štatam 
naujų balnyčių, įkurti ir pui
kių katalikiškai - lietuviškų 
mokyklų! Anksčiau — prieš j, 
toje parapijoje vos vienus kle
bonas, būtent: kun. Antanas- 
Milukus, stengės rimtai, su pa
siryžimu įkurti parapijoj mo
kyklų ir, po didelių vargų, į* 
kovų su tamsūnais — priešai" 
katalikiškai - lietuviškos mo 
kyklos, jau buvo net ir sulip 
dęs užuomazgų. Bet jum išvu 
žiavus, viskas griuvo... Tr vėl

Žiūrint pro delną

Jei vožnas mano delnus 
iš Čikagos stačiai galėtų per 
mares pasiekti senų krajų, 
vai, šiurkščiai ten paglosty- 
čiau kaikurių katalikiškų ga-
zietų radzibatorius už tai, kad 

lietuvių vaikai buvo prispjrt, dažnai „avy,las
tuvių, krutėjimo Dėdės Šamolankyti viešąsias mokyklas, 

kuriose prarandama ne tik lie
tuvybė, bet ir tikėjimas. O 
kurie lietuvių vaikai, kaip čia 
dažnai atsitinka, būna siunčia
mi j lenkų, net ir į vokiečiu

sikų parapijoj iš tėvų, a. a 
Adomo ir a. a. Marijonos Zim- 
blių. Kada tėvas mirė, jis te- mokyklas, tai irgi praranda
buvo vos, regis, kokių šešių lietuvybę, o, iš dalies, ir jų

, metų amžiaus. Vyresnis brolis, 
tas, kiltis jau darbuojas, kad Jurgis, irgi jau įniręs. Matant
25 d. lapkričio suruošus Lietu
vių Muzikalėje svetainėje iš
kilmingų tų sukaktuvių pami 
nėjinių puikiu bankietu, jau
nimui šokių vakaru ir kitais

jame didelį troškimų būti ku
nigu, leido į mokslų.

Gimnazijos mokslų mokės 
privačiųi, o dvasiškųjį — Kau 
no Kunigų Seminarijoje. Ku-

girtinais pamarginimais. K-to nigu įšventino Žemaitijos die- 
valdybų sudaro: Kazys Žadei- cezijos vyskupas Gasparas Cir- 

tautas 29 d. lapkričio, 1909kis — pirmininkas, Tgnas Lė- 
pa — viee pirmininkas, Pet
ras Jeneliūnas — sekretorius, 
Julius Maslauskas — iždinin
kas.

m.

Rašo DR. C. Z. VEZELIS, dentistas
Sunkus yra uždavinys ir 

dažnai pamirštamas darbas 
dantis užlaikyti švarius ir svei 
kus. Kartais tas triūsas bū
na veltui, kuomet dantys turi 
prastų subudavojimų, susifor
mavimų.

Norint, kad kūdikio ir užau
gusio būtų geri dantys, reikia*w
kad motinos rūpintus apie at.- 
tinkamų maistų vaikui dar kū
dikiu esant. Kalbant apie to
kį dalykų, gal būt, tinkamas 
bus lietuviškas išsireiškimas, 
būtent, kų pasėsi, tų ir piau- 
si, arba, kaip pasiklosi, taip 
ir išsimiegosi. Reiškia, kūdi
kio laikini dantys bus tokie, 
kokius jam motina leis turė
ti. Aš turiu minty tai, kad 
motina bus t-^ia kukli, jog 
žinos tinkamumų maisto gerų 
dantų susiformavimui. Tuo 
ji kūdikį padarys laimingų ir 
sau sumažins rūpesčių.

žemėj ima iš visokių laisvų 
bimbalų gazietų. O žinome, ko
kias navynas tos atžagarei
vių gazietos drukavoja. Gal 
tie ponai radzibatoriai neats
kiria grudų nuo pelų, ha tos

zas, ai risis sėdi ir rūko pyp
kę. '

— Tamsta nematai, kad tas 
žmogus rūko, — sakau kon
duktoriui — Juk strytkary 
rūkyti draudžiama. Už ne
klausymų bausmė 25 dol.

— Jis jau bausmę, užmokė
jo, — atsakė konduktorius.

Kauno Valstybiniam teatre 
statant scenoje “Kornevilio 
Varpus”, kada vienoj scenoj 
jūrininkas, grįžęs iš tolimų 
kelionių, pažiūrėjęs tolumoje į

Z’-

■' i laisvų bimbalų gazietos, žino- Kornevilio pilies bokštus ir 
išgirdęs legendų apie Korae-tėvai. Pav., čia, arti Šv. Jur k , -v,’ ’ , inems apgauti, kaikada įsdru-

gio bažnyčios, yra lenkų Š'.i, , ... ," ’ . . kavoja net evangelijų arba

Po įšventinimo, du mėnesius 
vikaravo Svėdasų parapijoj, 
po to Luokėje apie metus ir 

Bažnytinis paminėjimas tų, i pusę ir Rygoje (Latvijoje) se- 
ypae kunigavimo, sukaktuvių I ptynis mėnesius. Kadangi ju-i 
įvyks 29 d. lapkričio, K) va- biliatas jau tada buvo uolus 
landų ryto, Šv. Jurgio bažny- gynėjas katalikybės ir lietuvy- 
Čioje. Bus gražios pamaldos — bės, tat rusai pradėjo perdaug 
iškilmingos šv. Mišios ir iskil- persekioti. Kad neatsidūrus Si 

bire, išvyko į Ainerikų.
Atvykęs 1912 m., 20 d. rug 

piūčio pas a. a. kun. Juozų 
Kaulakį, patapo Šv. Kazimie
ro parapijos vikaru, o sausio

je, ypatingai kiaušinio triny- 
je, piene, sinetonoj, svieste ir 
saulės spinduliuose. Supran
tama, saulės spinduliais žie
mos laiku negalima naudotis, 
tat reikia daugiau vartoti Cod 
Liver Oil.

Žodžiu sakant, dantų svei
kumas, pastovumas ir nornvi- 
liškumas tiesiog priklauso nuo 
tinkamo maisto.

17 d. rugsėjo, 11.884 m , 
ina palyginti su mūromūrini-Į sietuvoje, Mikėnų kaime? Sie-

mei pritaikintas pamokslas. 
Jubiliatas jran. Ig. ^imblys 
Prie progfof^’l^yniiu čia ir

Į keletu bruožų iš mūsų gerbti
nojo jubiliato kun. Igno Zimb
lio gyveninio.

Dantų ■ subudavojimų gali- i ne.)au, 17 d. n 
i palyginti su mūromūrini-Lietuvoje. Mik 

inu. Mūrininkas gali tik t lai

Vaitiekaus bažnyčia. Prie to 
lenkų bažnyčios dabar priklau 
so suvirs du šimtai lietuvių, 
kurie anksčiau ne lik kad bu 
vo Šv. Jurgio parapijos na
riais, bet daugelis iš jų net 
Šv. Jurgio bažnyčioje susituo
kę; iš pradžių .ir vaikus toje 
bažnyčioje krikštijo. Tačiau 
dabar prie jos nepriklauso, bet 
tik prie lenkiškos. Tat ir jie 
yra lietuvybei žuvę ant visa- 

(Tęsinys 4 pusi.)

metinę parapijos atskaitų. Jei, 
paprastų žmogų jos sumalki-i 
na, nėra didelio dvvo, ba kitas, I 
gal, ir skaityti nemoka. Ale 
kai mokytų radzibatorių ap
mauna, tai jau didelis dyvas. 
Bene priseis man j senų kra
jų važiuoti ir ten viską ant 
delno išvirožyti.

viliu varpus klausia:

— O kas yra tie Kornevilb 
varpai.

Uolus teatralas, negalėda
mas pakęsti tokio artisto neiš
manymo, piktokai atsiliepė:

— Kornevilio varpai — tai 
operetė. A. V.

i 7 <1., 1919 m.,' mirus kun. M. j 
Gimė, kaip jau aukščiau mi-1 šedvidžiui, paskirtas Šv. Jur-

mėt gerų ir gražų mūrų-sienų gių. Yra gerai -patirta, *kad 
subudavoti, kuomet jis gąunįa minkšti ir saldūs valgiui silp- 
tinkamos medžiagos. j vnina dantų sveikatų, vienok

Tyrimas parodo, kad sveiį- ! žmonės negali blogo įpročio 
kų dantų palaikymui reikalin-1 atsikratyti.

Taigi tėvai, žinodami, kad 
vaikams minkštas maistas yra

ga vitaminų A ir C.

Vitaminų A galima gauti 
špinakuose, kiaušiniuose, svie
ste, piene ir Cod Liver Oil. 
Vitaminas C nevien dantims 
gelbsti, ne vien juos stiprina, 
bet ir suaugusiems priduoda 
stiprumo. Vitaminų C galima 
gauti apelsinose, grape fruit,

Dantims formuojanties, 
svarbu, kad motina vartotų 
maistų, kuriame randas se
kanti medžiaga, būtent, vopnacitrinose ir pomodoruose. 
ir fosforas, tai yra du svar
biausieji dantų formavimosi 
dėsniai. Beabėjo, reikia nepa
miršti ir vitamino I), nes jis 
irgi nemažesnę svarbų turi 
dantų budavojime ir jų svei
katos palaikyme.

Vopnos (ealsium) daugiau
siai galima gauti sekančiuose 
valgiuose; piene, sūryje, gru
dų valgyje (eerea]), kiauši
niuose, daržovėse ir vaisiuose.
Pienas daugiausiai turi tos 
medžiagos. Kiekvienas vai
kas turėtų suvartoti bent vie
nų kvortų pieno į dienų.

Fosforo (phosforus) dau
giausiai galima gauti sekan
čiuose valgiuose.- piene, kiau
šinyje, slyvose, žirniuose, mė
soj, kvietinėj duonoj ir grū
dų maiste.

Vitamino D galima gauti se
kančiuose valgiuose: kiaušiuy-

Beveik keistus dalykas su 
žmonėmis. Ne vien vaikai, 
bet ir suaugę yra labai linkę 
prie saldžių ir minkštų va!-

nenaudingas dėl dantų, turėtų 
pareigos pratinti vaikus val
gyti kietus valgius, kurie rei
kalauja daug kramtymo. Ne
duokite vaikams duonų ar ką 
kitų kietų dalykų piene mir
kyti. Kramtymas padarys val
gį minkštų, o dantims bus ge
ra gimnastika; ne vien dan
tims ir žandų raumenims. Kie
tas maistas priduoda sveika
tos ir švarumo smegenims ir 
dantims.

gio parapijos klebonu.
Kiek jubiliatas gero nuvei

kė, o ypač pavargėliams,' Ba
žnyčiai, lietuvybei ir mūsų 
brangiajai- tėvynei — Lietu
vai, visko ir ant jaučio odos 
nebesutafytum... Ne veltui net 
ir Aršiadbi kunigų neapkentė-•« \.j
jai su pagarba apie jubiliatų 
igsireiškia. . ;

Būnant jam vikaru Šv. Ka
zimiero parapijos, ne tik kad 
rėmė iš paskutiniųjų pavargė
lius, bet uoliai platino ir lie 
tuviškųjų spaudų — knygas ii 
laikraščius ir skleidė idėjų ki 
lniosios abstinencijos — pil 
nosios blaivybės. Tapęs klebo 
nu Šv. Jurgio parapijos, ne 
žiūrint sunkios klebonavimo 
naštos, ir toliau neperstojo rė
męs pavargėlių ir skleidęs fcny 
gas ir laikraščius, bei raSinS-

Važiuoju anų dien1 srytka- 
riu. Išpurtęs, kai senas arbu-

Skaityk Kelionių Aprašymus Tų, 
Kurie Yra Toli Keliavę

i.
Vyskupo P. P. Bučio, M. I. C. “KELIONĖ APLINK 

PASAULĮ” arba kelionė į “EUKARISTINĮ KON
GRESU AUSTRALIJOJE”, su autoraus paveikslu ir pa
saulio žemėlapiu. Keliauti aplink pasaulį iš lietuvių gal 
tik vyskupui Bučiui teko. Jis moka savo kelionę vaizdžiai 
aprašyti; Puslapių 244. Audeklo apdarais $1.00.

n.
Kun. Pr. J. Vaitukaičio labai įspūdinga “KELIO

NĖ PO EUROPĄ” ir ypač LAISVOJE LIETUVOJ 2. 
Įdomių paveikslų net 48. Knyga turi pusi. 187. Audeklo 
aptaisais $1.50.

m.
Begalo įdomūs Kun. J .A. Pauliuko “KELIONĖS 

ĮSPŪDŽIAI” Jūrėmis, Azoro Salose, Šiaurinėj Afrikoj, 
Sicilijoje, Graikijoje, Syrijoje, Šventoje Žemėje, Egipte, 
Italijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Anglijoje, Belgijoje, 
Vokietijoje, Lietuvoje.

Knyga spausdinta ant brangios popieros ir turi labai 
gražių ir aiškių 300 paveikslų.

Kitas taip gražiai ir brangiai išleistas lietuviškas kny
gas begu kam teko matyti. Gražiais audeklo aptaisais. 
Kaina tik $2.00.

Kas pirks visas tris knygas sykiu, tai atiduosime 
už $3.50.

Naudokis reta proga išpildęs apačioje priruoštų laiš
kutį tuojaus siuskie mums.

Čia nuplėšti
Gerbiamai "Draugo" Administracijai:

Siunčiu su šiuo laišku f..........  už kuriuos prašau kuogrei'člausla
atsiųsti man sekančias Kelionių knygas-. x

VYSK. P. P. BOCIO KEUTONPI8 — »1.00 
KUN. PR. J. VAITUKAIČIO — 1.50
KUN. J. A. PAULIUKO — 2.00

arba:
Siunčiu ,3.60 už kuriuos atsiųskite man visas tris Kelionių knyffaa
Mano adresas:

Vardas. Pavardė

.Street
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KMIFE AMD COT 
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Nauja Galia Nusflpuslems 
Organams "

NUGA-TONE stimuliuoja nusilpusius 
organus. Tai pulkus pilvui tonikas 
gerinąs apetitą ir padedąs malimui. 
Skatina plaukimą syvų pilve ir žar
nose. Vidurių judėjimas pasilluosuo- 
Ja. NUGA-TONE veikme j 8lrdJ iš
šaukia didesnę energiją Jos įvai
rioms funkcijoms. Sveikstant po sun 
klos ligos, tai vra stebėtinas tonikas. 
Imkit NUGA-TONE šiandien. Persi
tikrinkite šio toniko Nauja gaila. 
Mėnesio trytmentas tik už Vieną Do
leri. Pasėkos garantuotos arba pini
gai grąžinama. Parduoda visi ap- 
tlekortai.

Nuo užkietėjimo Imkit—UGA-SOI, 
— Idealų I.iuosuotoją vidurių 25c 
Ir'' 80c.

TOLOSEFAT
Mm M. Ketoor af Brooklyn. N. T. 

wrftoa: uod Krautus for tbo
p*ot 4 montlu and bara not oaly tart #5 
poands bat focl >o maeh better in erery 
woy. Kven for pooplo ubo don't oaro ta 
radaea, Kraoebcn I* vondertal to keep 
thi ijitea fceolthy. I belng a noras 
ohoald kaow for fra trted aa many 
thlage bot enly Knuehea anaverad *H 
pqr>*»«»■•• (May U, 1M».

TO looe fat 8ARLT and HARMUBBS- 
tT, take * balt Uaapoonful of Kruochtn 
Balte in a glau of bot vater ln tbo 
morning bafora breakfaat—don’t mirs a 
morning—a bottle that lašt* 4 veeks 
cotte bot a trlflo—get Kruaehon Balte at 
aby drugstore ln America. It not }oy- 
fully aatlafled after tbe flret bottle— 
tnottty back.

This delicious cheese food is
DIGESTIBLE AS MILK 

IT8ELFI

Paslėptas Velveeta’s švel
niam skonyj yra svelkatą- 
saugojantlejl faktoriai vi
sokių maistų. Vaikučiams 
labai geras. Vartokit Kra- 
ft's Velveetą... ’ tankiai!

BOSS—o 
DO Alt THE

LEMES OF TWS 
BOOK STICK-

~TO &ETHER

~ r

Wl
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REDAKCIJOS ADRESAS: 

Pittsburgh’o Lietuvių Žinios
P. O. Box 542, Bridgeville, Pa.

KOŠTANTAS J. VAIŠNORAS, generalis agentas
2013 Carson Street, S. S. Pittsburgh, Pa. 

Teiephone Hemlock 2204

<•
•_« J Kritikams

Soeialistai, paprastai, laiko
si nuošaliai nuo tautiškų dar
bų labiau kreipdami dėmesio 
j klesų kovų, vienok ir jie mė
gsta pasigirti tautos naudai

nėjimas surengtas katalikų su 
tautininkais, o socialistui ne
tik prie to surengimo neprisi
dėjo, bet dar reagėja* pravar
džiavo. Kiek metų atgal ta

ĮSOMS PASIKAL
BĖJIMAI

PROTAS YRA SUB 
STANCIJA

tu visuomet toks buvai, kaip 
dabar t

MIKAS: — Ne, aš buvau 
mažiukas vaikas; buvan pie
muo; buvau vyras, o dabar 
pradedu pasenti.

JONAS: — Tiesų sakai, kad 
.Inuo kūdikystės iki šiai vatan-

I MIKAS: — Jonai, aiškinai 
'man apie daiktų substancijų 
•■Jeigu substancija yra pati pei 
■ save, tai tuomet nereik kito,',lai ,,u*jai daBK •‘"“i**- t*‘. 
'•kas j, tvarkytų t ka,la ,,uv,, ’ie5m,t ra<,‘M am

JONAS: - No, Mikui, no. iiaua ir <*••>"• " P*”
vsuklysk. Čia mes kalbamemes Rainame a- 
’pie daiktų susidėjimų, o ne 

^egzistavimų. Nei vienas daik- 
tas negali pats per save egzis- 
tnoti, be Palaikytojo, o dar 
mažiau nei vienas daiktas ne- 
gali atsirasti be Sutvėrėjo. Tik 
čia yra svarba, kad atskirti 
daiktų niainimųsi ir daiktų 
pastovumų. Daleiskime, štai. 

i tu čia stovi prieš mane. Ar

Mikas esi?

veikiamais darbais. Štai, Pitts rėjaa nelaimės boti Liet. Mo 
burghui taikomame socialistų kslo draagijee svetainėje, kar 
laikraštyje buvusia duonkepis l buvo nėra aepriklaasouybės 
su Bakanu daro priekaištusr------ 1
kunigams ir giriasi prof. Bir
žiškai surengtomis prakalbo
mis bei rengimu Lietuvos ne
priklausomybės ar Vilniaus už 
grobimo apvaikščiojimais.

Galima įsivaizdinti, kaip di
džiuotųs sočiai istukai, jeigu 
jie turėtų įstaigų, panašių vie
nuolynui, kurs yra mūsų lietu
sių kolonijos papuošalu. Ka-

MfKAS: — Tiesa, tas patsAda kunigai ir katalikiškoji vi 
JONAS: — Todėl, tavo ma- suomenė darbavosi statydami 

žumas, didumas, sunkumas, įr palaikydami mokyklas, kad 
jaunumas ir senumas yra ta-' tinkamai išauklėti jaunųjų ka-

ĮDOMŪS JUDAMIEJI 
v PAVEIKSLAI?

Pamatykite

ŠVC. PANELES 
f; APSIREIŠKI

MO VIETĄ
B --LIURDĄ
* Atėję į šiuos paveikslus pa

matysite tų garsųjį visame pa
saulyje Prancūzijos miestų

A LIURBI, kur 1858 metais 
;-Švenč. Panelė apsireiškė fcv.

Bernadetai. Tenai suvažiuoja 
iš viso pasaulio ligoniai nepa- 

„gydomoniis ligomis sergantie-
-u, kad gauti stekūkftagųjęer 

■’Svenč. Panelės užtarymų isgy- 
8 dynių.

Be to lar pamatysite:
1) Istoriškus paveikslus iš 

Lietuvos,
Si

vo mainimęsis, o tas tavo pa
stovumas yra substaneija, ku
ri nesiinaino.

MIKAS: — Jeigu mano pro 
tas yra substancija ir nesimai
nanti, kodėl, kada aš buvau 
vaikas, mažiau težinojau, ma
žiau supratau, negn dabar?

JONAS: — Mikai, nebūk 
paikas! Būk žmogns protau 
jantis. Pasakyk man, ar dau 
giau vandens tilps į stiklinę, 
ar į statinę? Ar obelė kų tik 
išdygusi galės tiek vaistų ne
šti, kaip obelė dvidešimt metu 
seniūno ?

MIKAS: — Čia aišku, kad 
statinėj daugiau tilps vandens, 
negu stikTe. Tiesa ir su obete 
— suaugusi daugiau neš vai
sių, negu jananie.

JONAS: — Taip yra ir su 
mūsų ptota. Kuomet jaunutis, 
menkutis negali tiek priimti, 
suprasti, kaip subrendęs ir pa
tyręs. Tie visi patyrimai ii 
mėginimai tai yra mainimųsis,

rtų ir palaikyti lietuvybę, ka
da toji visuomenė aukomis iv 
kitais būdais šelpė Lietuvą 
prie kiekvienos progos, socia
listai diskusavo Markso teo
rijų, o dabar giriasi.

Prof. Biržiškos prakalbos bu 
vo garsintos bažnyčiose, todėl

apvaikšėiojinas dalyvaujant 
Šulams ir •• tautiš

kos'’’ parapijos neaaltežarakų 
galvai. Patys tautininkai pri
pažįsta, kad teks “apveiks
člojimas” daro lietuviams sar 
matų. Kalbėtoju buvo pats 
socialistų redaktorėmis, knrs 
dabar bando katalikus kriti
kuoti. Jo kalba ant tiek nesu 
tiko su dienos iškilme, kad va
karo vedėjas keletu kartų ba
ndė jį sustabdyti, tik jis ne 
pasidavė. Išėjo iš apvaikščio 
jimo jomarkas, betvarkė. Prie 
to dar pridėjus nezaliežninkc 
šlykščius nieko bendro su iš
kilmėmis neturinčius išsireiš
kimus, žmonės išsiskirstė la
bai sugadintu ūpu. Vis tai pri 
giminus reikia stebėtis, kaip 
drįsta tie patys sočiai istukai 
kitus kritikuoti.: kam, girdi,

gražiai jis vartoja lietuvių ka
lbų! Klausykis ir gerėkis. Jei 
mes turėtume daug tokių lie
tuvių jaunimo tarpe, — gale 
tume drųsiai žiūrėti į ateitį.

Kun. V. Sadauskas, Dzūki 
jos krašto vaikas ir payerg’ 
tos žemės sūnus, įrodinėjo, 
kad Vilnių atgausime dole
riais, spaudos galybe ir pa
saulio galiūnų pagalba.

Kiekvienų kalbų sekė dai
nos (solo) ir smuiko grieži
mas. Pittsbnrgliui netrūksta 
talentų. Ponios A. Medonienės 
smuikavimas stačiai žavėjo. 
‘ Zigeunerweisen (Gypsy Aies) 
Sarosote’ ir “Mazurka - Mu- 
sion” išėjo labai galingai. Gra 
žiai pasirodė ir V. Vaišnoriū- 
tė. Smuikų ji valdo ne blogiau 
už pijanų. Gerui sudainavo so
lo Zelenauskaitė “Kur bakū
žė samanota” ir Girienė — 
“Plaukia Nemunėlis” — Va
nagaičio ir “Bernužėli nevesk

nebuvo) vilniečių 
surinkta 35 dol.

Spalių 7 d. V ilniaus gedulo 
paminėjimo vakaras suteikė

reikalams mūsų parapijos mergaitės ir 
moterys. Spalių 7 d. Moterų 
Altoriaus draugija sureagd 
five hundred, “66” ir bingo.

mūsų sielai gražaus peno, Ii- I Spalių 21 d., trečių vai. popiet 
rdiiai kilnių jausmų, vaizduo [sodalietės rengia didžiulę card 
tei —- geriausių įspūržių.

Vilimas

PRASBEBA PRAMOGOS
BridgeviDe, Pa. — Orui at 

vėsos visur prasideda pramo
gos šiltose salėse. Subruzdo ir

party parapijos svetainėje ‘vi
sam sutvėrimui’. Girdėjau, kad 
jau rengiasi pas mus atvažiuo
ti svečiai iš West End, South 
Side, North Side ir kitų ko
lonijų. Gražūs praizai pilnai 
atlygius už sugaištų laikų ir 
padarytų kelionę.

(Tęsinys 5 pusi}

L I g T P V IAI DAKTARAI: 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS kABTAT-

■.P.ATIftBNAS•
DENTISTAS

1440 80. 4MM CT., CICERO, ILL. 
ctar., Ketv. a- Pėta. lt—9 vai.

11« 80. lAUTtD ST., Cmi'AGO 
Paaed. Sered. Ir SubaL S—9 vai.

TeL CANal G2S7
Res. niOspet-t 4454

Darisoz ir Girėno išskri 
ritmo ir turimo vietų — Sol- arba kokybė, bet tas pats pro
tino miškų

3) Pasauline Parodų (Werlds 
Tair>,

4} Komedijų, kur dalyvauja 
darbe Chaplin

Paveikslus rodys A. PEL- 
Dtrus sekančiose vietose:

Pėtnyčioje, špalioOct. 12 d. 
Lietuvių svetainėje, Cleveland, 
Nedalioje ir
lio-Oct. 21 ir 22 d., Kun. A
KaruftiŠkio parap. svstateėje, 
CleveLaari, Ohio.
Įjfeaga 28c Vaikams 10c. 
Visur pradžia 7:05 vai. vak.
Užsisakant šiuos judamuo

sius paveikslus reikia adreeuo- 
ti: A. Peldžius, 7685 S. Pkir- 
fleid avė., Chicago, Į1L

pačios
daugiai

katalikai didžiumoj jose ir da- į nepakvietė tautiškos parapijos 
lyvavo. Tų prakalbų progra- prie tautiško apvaikščiojiino. 
mos vedėju buvo dr. Weberis, I Ačiū. Ne mūsų kaltė, kad jū- 
buvusis A.L.R.K. Susiv. dakjsų “tautiškos” parapijos gal 
taras kvotėjas; tai bereikalo va neturi nuovokos, kas tinka 
socialistai laiko tų prakalbų [ momento svarbai, kas netinka
surengimų savo nuopelnu. Tin
kamai surengti paminėjimai 
.Lietuvos nepriklausomybės at 
gavimo užpelno pagyrimo. To 
kiu paminėjimu buvo pereitų

tas suaugusio yra stipresnis, 
aktyvesnis. Todėl proto sub
stancija pasilieka ta pati, o 
ypatybės mainosi.

MIKAS.: — Ar protas ir at
mintis yra tas pats daiktas?

JONAS: — Taip ir ne! Taip: 
Protas ir atmintis yra tos pa
čios dūšios apsireiškimas, bet 
yra skirtumas tarpe jų. Pro
tas yra dūšios apsireiškimas 
kuris pasako, kas yra gera ii 
kas bloga. Protas pasako: Ge
rbk savo tėvus, daryk gerai 
visiems. Teisybė už teisybę.

SKAITYKITE
ĮDOMIAUSIUS LIETUVIŠKUS KATALIKIŠKUS 

LAIKRAŠČIUS

“DRAUGAS”, vienintelis Amerikos lietuvių katalikų dien
raštis, išeinąs 2334 S. Oakley Avė., Chicago, III. Me-

I tams $6.00.
•‘DARBININKAS”, Lietuvių Sv, Juozapo Darbininkų Sųjun- 

gos organas, išeina dukart į savaitę, 366 W. Broad- 
way, So. Boston, Mass. Metams $4.00. Pusmečiui $2.

“GARSAS”, L. R. K. S. A organas, savaitraštis, 73 E. So. 
Street, Wilkes Barre, Pa. Kaina $2.00 metams.

Mes nenorim, kad tokie gai- 
valai iš rimto apvaikščiojiino 
padarytų komedijų, mat jie 
net savo maldnamyje papratę 
pamėgdžioti, lošti katalikų pa

metų nepriklausomybės pami- Į maldas. Bakano kramtikis

Atmintis yra — persistatyti telio, suplaukusio iš visos Pi 
paveikslų iš praeities ir atsi- ttsburgho apylinkės. Bendra i 

deja suvedė į kyūvų žmones į 
vairaus užsiėmimo, pažiūrų ii 
nusistatymo. Po salę sukinė-

“LAIVAS”, savaitinis Tėvų Marijonų žurnalas, 2334 So. Oak
ley Avė., Chicago, Ulinofe. Metama $2.00.

“STUDENTŲ ŽODIS”, A. L. K. Studentų organikeijos Žur-Į- 
nalas, 366 W. Broaduay, So. Boston, Mass.‘ „'tetarus I 
$2.00.

“MOTERŲ DIRVA”, A. L. R. K. Moterų Sųjuigos mėneui- 
nis žurnalas, 2334 So. Oakley Avė., Chicago, III., ke
tams $2.00.

minti, kad bus bausmė už blo
gus darbus o vainikas už ge 
rus. Protas yra jūra, iš ku 
rios visi vandenys kyla aukš 
tyn ir padaro šaltinius (vers
mes), o versmės padaro upe 
liūs, kurie pildo jūras. Dūšit 
yra jūra, o protas ir atmintis 
yra versmės ir upės visokių 
psichologinių apsireiškimų.

MIKAS: — Ar žmogaus jar 
smai taip gi yra substancija 
būtybės ?

JONAS: — Ne! Ir visiškai 
neLNes jausmai yra nepasto 
vus dalykas: Kartų žmogns pi
ktas, kartų garas, kartų link- 
stnas. Tie visi: piktumas, link 
smumas, gerumas nevisade 
toks pat tame pačiame žmo 
guje. Todėl jie nėra substan 
cija, bet žmogaus kokybės 
Bet proto galybė yra suprati
mas gero ir blogo. Ir tas yra 
žmogaus proto substancija, k u 
ri atskiria žmogų nuo visų ki
tų gy vūnų ir padaro galingu 
žemės kunigaikščiu. Nes pro
to galybė žmogus pasikinko 
gamtos galingas jėgas tarnau 
ti jam. Suvaldo miško žvėris, 
jūrų ditižuves. Tas protiagas 
žmogus yra, kaipo žemės die
vaitis, o visa jo galybė yra 
Protas, Zfcnintiu, kurie gyvai 
apreiškia dūšios buvimų.

j. v a

YUMIS GEDKO DE- 
, NŪS MINĖJIMAS

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

“AMERIKA” savaitraštis. Leidžia Lietuvių Universalia Bi 
v ras, Ine. Kaina metams $1.50. 423 Orand Street,

Brooklyn, N. Y. __ ________

Vilniaus užgrobimo ųriaėji- 
mas spalių 7 d. praėjo dideliu 
pasisekimu. Didžiulė Piliečių
klūbo salė buvo kupina evie-

— Aleksio. Buvo ir 
išlavintais balsais so

listų, dainavusių angliškai ir 
itališkai.

Muziko V. Medonio choras 
sutartinai ir galingai užtrau
kė “Į Tėvynę”, “Kaltyšius” 
ir “Vilnius”. Per pertrauką 
sklandžiai griežė lietuviškas 
polkas Vainausko orkestrą.

Vakaras baigta Lietuvos hi-

Dllfi Tol. LAFayette 6788 
Naktinė* Tol. CANal 44499M L J. JAVOS
Office: 2643 W. 47th Street
Tat: J liti S popiet, 7 Iki 9 vak. 

Mcdėk'ojo pagal nutarti

OtRae *ld REPnbHc 7844
Rea Irt. GROvehlU 4417

7*17 S. FAlRl’ULD AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
W. MARQUETTE ROAD 

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Vai. 2-4 ir 7-9 vak. Ketv. 9-19 ryto 

NedėljJoJ susitariu
mnu.

Negalima praeiti tylom pro Tcl 
vienų faktų: Piliečių klubo na 
įių patrijotiškumų. Kiekvie 
nani tautiniam parengimui jie 

j duoda veltui savo gražių sve- 
Į tainę. Bravo!

Girdėjau, kad aukų (įžangos

. CANul 4122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Oermak Road
(Kampas Dcavitt St.) 

Valandos; Nuo 9 iki 12 ryto 

Nuo 1 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATOIIIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

1821 SOtTB RAISTE© STREET 
RezMrm Ųu 4400 So. Artestea AvA

Valandos; 11 ryto iki 3 popiet r 
6 Iki 8 v. vakare

Tel. LAJfayette 7650

DR. F. C. WWSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4140 Archer Arenu®
▼ai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare

Res. 2136 W. 24th St.
Tel. CANal 4442

Office l’hone
PROspet-t 1028

Res. and Office 
2354 So. Eeavitt St.

CANAL 0704

DR. J. J. KOWARSKAS
I’HYSICIAN and SURGEON

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

to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appointment

josi dvasininkai, biznieriai, 
profesijonatai ir šiaip patrijo- 
tiniai nusiteikę vyrai ir mote
rys. Dar niekada šio krašto 
lietuviai taip skaitlingai ir 
iškilmingai nebuvo apvaikšti- 
nėję Vilniaus gedulo dienos, 
kaip šiemet. Kur Katalikų Fe
deracija prikiša savo “dvyle
kį”, tenai pasisekimas užtik
rintas.

Programų vedė J. Tamkevi 
čins rengimo komisijos pirmi
ninkas. P. V. Medonio chorui 
sugiedojus Amerikos himną, 
prasidėjo kalbos, vokaliai ir 
instrumentų solo, dainos. Pįr- 
mas prabila J. Mažukna, S. L. 
A. vice pirmininkas. Kalba 
gražiai ir įspūdingai. Primena 
Vilniaus vargus ir priespaudų, 
kuri, anot kalbėtojo, jra daug 
Sunkesnė ir žiauresnė už anų 
laikų rusų caro priespaudą. 
Dėlei Vilniaus netekimo, Ue- 
tuvos ekonominis gyvenimas 
tebesąs suparalyžiuotas po 
šmi dienai.

Antras kalbėjo kun. J. Mi
gius, “lenkų klebonas ir dide
lis lietuvių patrijotas”. — 
Šiandien ne vien liūdėsi?, bet 
ir vilties diena,— sako mūsų 
gražbylys. Amerikiečių kapi
talas prigelbėjęs atgauti tau
tos nepriklausomybę, tas pat) 
kapitalas išvaduosiąs ir Vil
nių. j

P. Pivarūnas ragino užsira
šyti “Mūsų Vilnius” ir pasi- 
pirkti ženklelių ir pasų.

įdomiai kalbėjo J. Bulevi- 
čius. &is jaunuolis yra ^Ameri
koje gimęs ir augęs, bet kaip

Tcl. LAFayettc 3037

DR. A. BACHUS
GYDYTOJAS, ir/CHIRURGAS

X—SPINDULTAI 
3051 West 43rd Str.'

(Prie A-rcher Avė. netoli Kedn'e) 
Valandos: nuo 2 iki 8 vai. vakaro 

Seredomla ir nedaliomis pagal 
sutart)

Ofiso Tcl.: EAFayette 3650
Kcz. Tel.: VIRstnia 06G9

DR. V. E. SIEDIINSKIS
DENT19TAS

GAS X - R A Y
4148 ARCHER AVENl'E 

Kampas Francisco Avė.

DR. V AITUS H, OPT.
LIETUVI8

OrTOMETRfCALLY AKIU 
SPECIALISTAS

Ptatenffvins aklų itemptmg, kuris 
sstl priekastlml galvos skaudėjime, 
svaigimo aklų aptemimo, norvuotu- 
mo, skaudamų aklų kartti, atitaisė 
trumparegystę Ir toltregystę. Priren
gta teisingai aklslue. Visuose atsiti
kimuose egaamlnavimas daromas su 
elektra, parodančia meilausiąs klai
das 8peelal« atyda atkreipiama | 
mokyklos valkus. Kreives akys atk 
talaomoa Valandos nuo 10 Iki S v. 
NedilfoJ nuo 10 Iki 12. Daugely at- 
eHCktmg akys atitaisomos be akinių. 
KsĮrtm Diliau Italo olmUaiL.4712 S0 AS&LAND AVĖ. 

Phone Bonlevard 7589

25 METV PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių.

/z

TeL CANal 4123

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

2201 W. Cerniak Road
Valandos 1—3 Ir 7—8 vak. 

Seredęmis ir Nedfiilomis pagal sutarti 
REZIDENCIJA

6631 S. Califoniia Avė.
Telefonas RKTabUc 7848

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak. 
Nedėliomis pagal sutart) 

Ofiso telef. BOLTcvard 7820 

Namų Tcl. PROtų>ect 1930

Ofiso: Tel. LAFayette 4017 
Res.: TeL HEMlock 42M

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVĖ.
Ofiso valandos: 2-4 ir 4-8 vai. vak. 

Rezidencijos Ofisas: 2454 W. «9th St.
Valandos: 10-12 Ir 8-9 vai. vak. 

Beredomls Ir Nedėllomis pagal sutarti

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4157 ARCHER AVENUE

Tel. 
Ofiso vai.: 2-

NsdtUomis
Ir 8—8 p. m. 

gal sutarti

Tel. Ofiso BOI'Levard KPI] 
Rea. VICtory 2344

-14

DR. A. J. RERTASH
Ofiso vai. nuo 1-8: nuo 8:14-8:80

756 W. 35th Street

DR. JONN SMOANA
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kamp. 18 st.

2 aukštas
Pastebėkit mano iškabas

Valandos nuo 9:30 ryto iki 
8:30 vakaro. Nedėliomis nėra 
skirtų valandų. Room 8.

Fhone (tasai 0623

Fel. BOI'Levard 7442

DR. G. Z. YEZR’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.; nuo 8 Iki 8 vakare
Seredoj pagal sutarti

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas

2515 WE8T 69th ST.
Of. ir Rez. Tel. HEMlock 6141

Valandos:
2-4 popiet; nuo 6-8 vakarais

Office Tel. Wentworth 8188
Res. Tel. Hyde Park 8888

DR. SUSANA A. SLAKIS
MOTERŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTft
6900 SOUTH HALSTED ST.
Valandos: 1 iki 4 po pfetų. 7 Iki S vak. 

Ilakvroe Uersdoms

ĮVAIRŪS D A K T A R A

OFISAS
So. Ashland Avė.

2 lubos
CHICAGO, ILL.

OFI8O VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 vai. ryte, nuo 2 Iki 4 
vai. po pistų Ar nao 7 Iki 8:20 vai.
vakaro. Nedėliomis nuo 18 Iki 12 

valanda* dienų.
Telefonas lfcl>way SIMO

Ofl-to Tcl. (Mum c t M43
Res. Tel. DREsel 4191

DR. A. A. ROTH
Rūmas Gydytojas Ir Chirurgas

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir 
visų chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas 31st Street 

Valandos: 2—4 popfet, 7—9 vai. vak. 
Nedėliomis ir Šventadieniais 10—12

Res. Phone 
E9tGleweod 4011

Offi’ce Phono
TKIantele 0041

DR. A. R. McGRADlE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

7850 So. Halsted Street 
ROOM 210

VaL;-3-4 ir T-l vai. vakaro

DR. MADRICE KAHN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. VARdt O»»4 

Re*.: Tel. Pl.Aza 2IOO
Valandos:

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 Ir 7-8 v. v.
NedeUleaiala nue 10 iki 12 MN®
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Pittstiurghfl Ziims
PRASIDEDA PRAMOGOS I

(Tt.i„y« iš 4 pu»l.) I » kolonija atažynu !«■!«• 
• prastu veiklumu parapijos la- 

Sodiečių atstovės ii aose--^ yos ,ikui ,6v Vincento

IŠ WEST END PITTS- 
BURGHO PADANGĖS

rų rėmėjų seimo, Mt. ITovide 
nce grįžo geriausiais įspūd
žiais ir pasiryžimu pasidar
buoti seserų Pranciškiečių ge
rovei. Visos lubai patenkintos sureI1gtį
sesučių vaišingumu ir malo
numu. V.

NUSISEKĘS ŠV. PRAN
CIŠKAUS RĖMĖJU

pijoa rėmėja. Plačiai buvo pa
žįstama, tat per viri trisde
šimts automobilių, tirštai pri
kimštų palydovų, palydėjo jų 
į kapus.

Lai Dievas suteikia jai am
žinų atilsį.

TRIGUBOS KUM. IG. ZIMB 
UO SUKAMTUVAS

Moterų klubas užbaigė savo 
sėkmingų darbuotę prie baza- 
ro ir vakarienės, jau ir kitos 
moterėlės atsirado ir nuspren- 

• Maskaradinį ” 
Imlių sjmlių 30 d., parapijos 
labui. Jos nusistatė aplankyti 
savo gerai pažįstamus ir biz
nierius, parinkti dovanų, kad 
tiktai sėkmingiau pasisektų jų 
rengiamas balius. Klebonas iŠ 
sakyklos prašė, kad ir klūbie- 
tės, jei tiktai bus reikalingos,

Spalių 7 d. klebonas iš sa
kyklos ragino skaitlingai at
stovauti seserų seimelyje ir 
taipgi visiems nuvykti į Pi
liečių svetainę, kurioje buvo 
paminėjimas Vilniaus užgrobi
mo. Vėpla

SOUTH SIDE
Prisirengimai prie metinio 

parapijos bazaro eina sparčiu1prigelbėtų toms naujoms ren-
gėjoms. Tų viskų daro, kad žingsniu pirmyn u jau visai 
tiktai sėkmingiau stumtis lai- baigiami- Manoma, kad šįmet 
ke šios bedarhės su bažnyčios
ir mokyklos reikalais.

Šv. Vincento Lyceum vaiki
nai, matydami nepaprastų tų 
darbščių moterėlių veiklumų, 
jie nutarė lapkričio 27 d. su 
rengti didelę pramogų — card

ra-1 party i1' iš anksto išparduoti 
daug “čensų” dėl kalakuto. 
Taip čionai visokios rūšies 
pramogos viena kitų seka.

Spalių 7 d. po iškilmingi) 
koplyčioje pamaldų, 1 vai. j>o- 
piet atidaromas trečias rėmė
jų seimelis. Sukalbėjus kun. 

»d. Skripkui maldų, lapai įdo
mių kalbų pasako kun. J. Mi
siąs iš Bentleyville, Pa. J pre- 
zidijumų patenka. A. Račkau
skienė iš Chicago, 111. — pi
rm., J. Bulevičius iš Home- 
stead, Pa. — viee pirm., B. 
Paliliūnaitė iš Chieagos
štin., A. Stankūnas — jos pa- 
gelbininkas,. A. Sutkaiuiūtė, 
Tumasonienė ir Katiliūtė — re 
zoliueijų komisijom

Delegatų užsiregistravo a- 
pie 70 iš įvairių kolonijų, jų 
tarpe 3 kunigui: J. Misius, A. 
Jurgutis ir J. Skripkus. Su oa- 
sveikinimais prisiųsta $643.75 
dovanų. Padaryta keletas sva
rbių nutarimų ir pasižadėta 
remti sesučių sumanymas i- 
kurti rytuose kolegijų.

Į naujų valdybų išrenkama: 
A. Marčiulaitienė iš Pitts- 
bnrgh, Pa. — pinu., A. Rač
kauskienė iš Chieagos — viee 
pirm., J. Bulevičius iš Ilome- 
stead, Pa. — rašt., jo pagel- 
bininkė — MartinaiČiūtė.

Po seimo buvo surengta ga
rdi vakarienė, akademikių ko
ncertas ir kiti painarginimai, 
bet šių žodžių rašytojui nebe
teko tenai būti. R.

G A RSIN KITĖS 
“DRAUGE”

liatui kun. Ignui Zimbliui at
siųsti sveikinimų, arba suteik
ti kokių nors dovanų, tai gali 
padaryti siunčiant tiesiog jam 
arba per komiteto pirmi
ninkų, Kazį Žadeikų adresu: 
2619 E. Ontario St., Phila, 
Pa. (Kun. Igno Zimblio adre 
sas: 3580 Salnion St., Phila., 
Pa.).

Lapkričio 25 d. pavakary, 
Kaip tas atsitiko? Visiškai Lietuvių Muzikalėje svetainė-

Prierašas: Kas norėtų jubl- nkės lietuviai, surengdami di-
dingų išvažiavimų, suteikia žy

Jo ypatingos palaimos ir gau
sio atlyginimo visiems gerh, 

savo kun. klebonams, gerb. komisi-
(Tęsinys iš 3 pusi.)

dos; daugelis jų visomis ke
turiomis ginasi net ir nuo lie
tuvybės šešėlio, nors kaip ka
lba lenkiškai, klausant jų kal
bos, teisingiau tanus vambrės, 
mokančiam gerai lenkų kalbų, 
stačiai gėda darosi.

paprastai. Kada jų vaikai pa
augo, jie troško jiems suteikti 
katalikiškai - tikybinį išauk
lėjimų. Kadangi lietuviškos 
katalikiškos mokyklos nebuvo, 
leidžiant vaikus į lenkiškų ka
talikiškų mokyklų, ir patys tė
vai buvo prispirti prie lenkų 
parapijos prisirašyti, nes vie
tiniai lenkų kunigai ne savo 
parapijiečių vaikų į mokyklas 

.'nebepriima. Tat kartų pristo-
bazaras bus labai triukšmin 
gas, nes visi laimi uoliai ren 
giasi. Dienos parengtos visie-, JV Prie ,enklb su laiku Jie ir 
ms patogiausios: spalių 15, 18, taP° Romanais; daug kartų 
20, 22, 25 ir 27. Laike bazary aršesniais lietuvybės priešais, 
“card parties” spalių 21 ir 25 neSu tikrieji lenkai. Todėlei,

Spalių 5 d. sodalieijos mer
gaitės laikė mėnesinį susirin
kimų. Nors per durų skylutę 
man teko pasiklausyti ir pasi
žiūrėti į susirinkusias, bet gi
rdėjau, kad visos džiaugiasi iš 
paskutinės pramogos — card 
I>erty, nes per virš šimtukų 
uždirbta parapijos labui. Ga
rbė joms, kad mato ir užjau
čia parapijos ir mokyklos rei
kalus.

mių finansinę paramų 
vienuolynams. Šiais metais, Į jai ir visiems dalyvavusiems,
k uoliu* t įvairios sunkenybės 
spaudžiu, žiūrime į tų aukų, 
kaipo į tikrų Dievo dovanų.

Spalių mėnesyje švenčiame 
mūsų globėjo Šv. Pranciškaus 
šventę. Žinodamos, kad Jis 
tuo laiku vro ypatingai duos- 
nus savo malonėmis, melšime

kurie prisidėjo ar tai darbu, 
rūpesčiu ar auka prie pelnin
gos Lietuvių Dienos.

Dėkluos,
šv. Pranciškaus Seserys

PLATINKITE “DRAUGĄ*

dd., o šokiai spalių 29 d. Do 
vanų prikolektuota ir rankų 
išdirbinių pagaminta gražiau
sių ir brangiausių. Dabar rei
kia tik, kad publika tų visų 
įvertintų ir koekaitlingiausiai 
atsilankytų.

Praeitų pirmadienį prava
žiavo pro mas žymus misijo- 
nierius Tėvas Bonaventūra ir

įsteigęs kun. Ig. Zimblys ka
talikiškai - lietuviškų mokyk
lų, įkūrė, taip sakant, lietu- jy 
vybės tvirtovę.

Jubiliatas Lietuvoje turi dar 
dvi sesęris našles, Marijonų ir 

’ Onų. Sužavėtas prof. dr. My
kolo Biržiškos prakalba, tapo 
entuziajazmingu kovotoju už 
atvadavimų Vilniaus. Įgijęs 
nuo Generalinio Lietuvos ko
nsulo Žadeikio apsčiai Vil-

je privalėtų būti kiekvienas 
Philadelphijos ir apylinkės lie 
tuvis ir lietuvė, jei ne bankie- 
te, tai bent nors šokių vakare, 
kad tuo pagerbus gerb. jubi
liatų jo trigubų sukaktuvių 
progų.

Teko sužinoti, kad komite
tas deda pastangų, jog tame 
bankiete dalyvautų ir kų tik 
iš Lietuvos atvykęs vyskupas 
kankinys, Teofilius Matulio
nis.

Be komiteto pastaruoju lai 
k u prisidėjo ir Kazys Dryža 
Tai didelis pliusas, nes jii 
vienas lengvai gali pavaduo
ti net dešimts paprastų veikė-

PADŽKONt

A.

K. V. Į

PADĖKA

laikė Mišias šv. mūsų bažny 
čioje. Kalbama, kad jisai mū- niaus vadavimo pasų ir ženk- 
sų bažnyčioje duos misijas," lėlių, prie kiekvienos progos
bet dar nieko nežinome nei 
kada, nei kaip ilgai. Tai bus 
didelė naujiena.

SV. KAZIMIERO MOKYK
LOS ŽINUTĖS

tų medžiagų kovai už Vilnių 
ir skleidžia tarp visuomenes. 
Ir kiek tik skambučių jis iš 
to surenka, tuoj jis juos ir 
siunčia Generaliniam 
lui.

Pittsburgh, Penui. — šv.
Pranciškaus Seserys dėkoja 
visiems gerb. klebonams, de
legatams ir delegatėms daly
vavusiems Schuylkill Co. Lie
tuvių Dienoje, 15 d. rugpiūčio, 
1934 m., iš kurios gauta $614.- 
50 aukų.

Visuomet giliai įvertinom 
šių suteiktų paramų, bet šįmet 
nerandame žodžių, kad išreik-

konsu-jšti savo dėkingumų, nes gerai 
Į suprantame,1 ‘ Jog buvo reikali-

K. Vidikauskas! nKas nemaža^ pasišventimas iš 
____________ ' Jūsų pusės šiais sunkiais ine-

ZEN0NAS LĖKIS
kuria nn'rė rugraėjo 29 d.. 1934 
m., ir tapo palaidotas spalių 3 
d.. 1934, o dabar Ilsis Av Ka
zimiero kapinėse amžinai nc- 
tlięa ir negalėdamas atidėkoti 
tiiuns. kurte sutei'kė -jam pus- 
kutin| patarnavimą ir palydėjo 
jj J tą neišvengiamą amžiny
bės vietą.

Mes atmindami Ir apgailėda
mi jo prasišalinimą i'ž mūsų 
tarpo dėkojame mūsų dvasiš
kam tėvual kun. kleb. pralo- 
tul M. L. Krušut, kun. .šlau- 
llnakui ir kun. Petrauskai, ku
rie atlaikė įspūdingas pa’nal- 
das už jo sielą.
\ Dėkojame Sv. Mi'Stų aukoto

jams, gėlių aukotojams Ir gra- 
bneSiama.

Dėkojame graboriul S. P.
Mažeikai, kuris savo geru ir 
mandagiu patarnavimu garbin
gai nulydėjo J) j amžinastj. o 
mums palengvino perkęsti na- 
liūdvmą ir rūpesčius. Dėkoja

mu© grabneMams ir visiems, ku
rte paguodė mus mūsų nuliū
dimo valandoje ir pagalios, dė
kojame visiems dalyvavusiems 
laidotuvėse žmonėms; o tau 
mūsų mylimas vyre ir tėveli, 
lai' Dievas suteikia amžiną at
ilsi.

Nuliūdę lieka;
Motelis Ir Valkai

ALEKSANDRAS 
DVELIS

Mirė spalių 6 d. 1934 TO., 
11:45 vai. vakaro, sulaukęs pu
sės amžiaus. Kilo ii Šiaulių 
apskrido, Žagarės parap., Sto- 
ngių kalino. Amerikoje išgyve
no apio 2 5 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
pusseserę Gabrilaltlenę, drau
gus ir pažjslamus; o Lietuvoj 
seserį ir giuiinea

Kūnas pašarvotas 5533 S o. 
Kolin Avė. Laidotuvės jvyks 
ketvlrtadi'esj. spalių 11 d., iŠ
namų 9 vai. bus atlydėtas J 
St. Hichard's purapijos bažny
čią. 50th St. ir Kostner Avė., 
kurioj Įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į Sv. Ka
zį nler.v kapines.

NuoAlrdžiai kvieėi'ain© visus 
gimines, druugus-ges ir pažys- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūd* : Vts-eseič, Draugai
ir Pažį t tnri.

Laidotuvėms patarnauja gra- 
bortus t J .c.cu.,a.
BOUlev&rd 520 3.

ROSELLI BROTHERS, INC-,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

Spalių 6 1. buvo nepapras
tos laidotuvės š. a. Pranciškos 
Aukštikalnienės. Velionė, pa
laidojus birželio 20 d. savo 
mylimų vyrų Jonų, pati pasi
mirė spalių 2 d., palikdama 
nuliūdusias dukreles: Emilę, 
Julę ir Viktorijų ir sūnelį Jo 
nų. Buvo gera ir pavyzdinga 
šeimynos motina, kuri dorai 
ir krikščioniškai išaugino sa
vo vaikelius. Buvo gera para-

Pasisvečiavę ir apžiūrėję Pits- tais, kad tiek pelno surinkus. 
Jiolburghų, grįžo namo. J. B. T. Kasmet Schuylkill Co. apyli-

Važiuojam!
Jau prasideda įdomios, rudeninės ekskursijos į 

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

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

Labai malonu mums buvo, 
kuomet mūsų mokyklų aplan 
kė svečiai iš Chieagos. 
girdėjo apie mūsų aukštesnę
mokyklų ir, turėdami progos., Į 
atsilankė pažiūrėti, kų tokio i 
nepaprasto pittsburghiečiai su 
manė. Sekančios viešnios buvo 
atsilankiusios: B. Paliliūnaitė. 
Vyčių Centro raštininkė, O. 
Žilienė, Vaičkauskienė, Rač
kauskienė ir Kazragienė iš Ne 
kalto Prasidėjimo parap., Bri- 
ghton Park, ir Pukelienė su 
savo dukrele iš Šv. Jurgio pa- j 
rapijos, Bridgeport. Sykiu su ; 
jomis buvo atsilankęs ir kun. 
Skripkus, seserų Pranciškiečių 
kapelionas.

Pereitų ketvirtadienį moky
klos vaikučiai turėjo liuosų. 
dienų, švenčiant Šv. Pranciš
kaus, seserų Pranciškiečių glo 
bėjo šventę. Visi susirinkę j 
bažnyčių išklausė iv. Mišių ir 
sykiu pasimeldė už savo mo
kytojas. Po šv. Mišių susirin
ko į mokyklų. Tų dienų jie pa
siryžo pasidarbuoti parapijoj 
baiarni. Tai buvo pirmas jų 
žingsnis prie to darbo ir žada 
dėti pastangų, kad sėkmės bfl ■ 
tų kuogražiansios.

SVEtilAI

Spalių pirmom ig dienomis 
pas J. B. Tamkcvičių svečia
vo* iš .Clevelando Jonas Pot- 
kns su savo žmona ir uošve. 
Su Petkum vienu automobiliu 
buvo atvykęs Vasiliauskas 
savo žmona pas savo giminai
čius Martynų Radzvifavičių.

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
Ir Gnbnamlti 

o
Diditauata paminki

CSticagoj
lq dirbtuvė

Bovlri kO metų prityrimo

Pirkite tiestai U dirbtuvės Ir 
taupykite plnlgtu

Mes atlikome darbą daugeliui žymes
nių Chicago. Lietuviu.

527 N. WESTERN AVĖ.
Arą

Telefonas SEEIey BIOS
», Illinois

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
UUDOIAM PIGIAU NEGU KITI

' ji* -į * *♦
Ambuknce Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F.EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

Alfred RoseB,

Specialistai Iškalime Ir išdlrbi- 
me visokių rūšių pumliA'.Ų Ir gra- 
buamių.

Mūsų šeimyna specializuoja Sia
mo darbe per šešias kartas.

Veskite paminklų reikalus tie
siai su pačiais išdirbėjai^.

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE J

Vienas blokas 1 rytus nuo 
didžiuliu vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai: .

lies. FET7SAOOLA »Otl 
HEIjMONT S48&

, Office: IULL81DE JUtak 
Vlnuent Rusei 11, aeer.

GRABORIAI:
LACHAWICH 

IR SONOS
LIETUVIAI GRABORIAI

Patarnauju laidotuvėse kūoplglausta 
Reikale meldžiu atsltauktl. o mane 

darba būsite užganėdfnti 
VeL OAJNal Mik arba Mik

2314 W. 23rd PL, Chioago

1439 S. 49th Ct Cicero, HL
Tei. cictoo keyr 

TU. LATsyette »573

J. LiulevKius
Grabo ritu 

ir
lUI-Mmil įtojas

Patarnauja Chica 
goję Ir apylinkėje.
. Didelė Ir graži . 

Koplyčia dykai
40#2 Archer Are.

TdcfoDM YARds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
0RAB0RIU8

Turiu automobilius visokiemc 
reikalams. Kaina prieinama. 

3319 Lituanica Avenue 
Chicago, III.

ANTANAS PETKUS
0RAB0RIUS

Koplyčia dykai
1410 SO. 49th COURT . m*

Cicero, Illinois
Phone Cicero 2109

I,J. ZOLP’

ORABOR1U8 Ir LAIDOTUVIŲVRDRJAS
1646 Weat 46th Street 
Tel. ROUIevard kMS—MIS

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė. .
Tel. Boulevard 4139

JUOZAPAS EUDEIKIS 
IR TĖVAS

Jeigu norite dailumo 
ir nebrangumo laido
tuvėse... Pasaukite...

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avė.
(Neturime sąryšių su firma 

tuo pačiu vardui

SIMON M. SKUDAS
QRABORIU8 Ir BALRAMUOTOJ AH 

Patarnavimas geras Ir nebrangus
718 West 18th Street

Telefonas MOMroe SS77

J. F. RADŽIUS
Ino.

LIETUVIŲ ORABORIUl 
Palaidoja už *25.00 ir aukMlan

Modsrntkka koplyčia dykai 
MC W. l«th St TW. OAAai 0174

Chicago, m._____
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Spalių Devintoji Gražiai 
Paminėta

BRANGUS SVEČIAS

zikos. Pradžia 8 vai. vakaru 
Bilietas tik 25c asmeniui. Rap

Grali puota pas Linkevičius
Šį mėnesį senų West Side 

gyventojų Linkevičių vientur
tis sūnus įstojo į’ moterystės 
luomų. Gražios vestuvės buvę

Draugo” redakcija aplan- J“““'>jo-tėveliu namuose.
Kadangi Linkevičienėkė gerb. kun. Antanus Milu

kas, žinomas rašytojas ir vei-

Retai didžiulėn McKinley 
parko auditorijon suplaukiu 
tiek svieto, kiek jo buvo su
plaukę spalių 9 d., minint Vil
nijos užgrobimo 14 metų su
kaktį. Net sėdynių neužteko kėjfas. 
ir komisijai prisėjo iš visų1 
kampų rankioti kėdes ir nešti

Programa pradėta lygiai S 
vai. Federacijos komisijos spa 
lių 9 d. paminėjimui rengti 
nario P. Čižausko kalba. Po 
įžanginės kalbos L. V. “Dai
nos” choras, vedamas muz. J.
Saurio, sugiedojo Lietuva, tė
vynė mūsų ir dar vienų dainų.

Graži, gerai priruošta Fe
deracijos centro pirm .Dr. Ra- me ^®P° ^r*nkta tos Sųjungor- 
kausko kalba apie Vilniaus pirmininku. Tum džiaugsmui

VAKARĖLIS VARGONI
NINKU SĄJUNGOS 

PIRM. PAGERBTI

yra
viena veikliausių Moterų Sų- 
gos 55 kuopos narių, tat svu 
rbaus jų šeimynos gyvenime 
įvykio paminėjimui, praėjus}

I sekmadienį į savo namus pasi
kvietė visas M. S. 55. kuopos 
nares ir gražiai pavaišino. Be 
sųjungiečių puotoj dalyvavo ir 
keletas pašaliečių svečių bei

Aušros Vartų viešnių. Per vakarienę paša 
kyta eilė gražių kalbų - linkė
jimų taip jaunavedžiams, taip 
ir vaišingiems jaunojo tėve-

West Side
parapijos bažnytinis choras nu 
džiugo sužinojęs, kad jo vedė 
jas, varg. ji. Brazaitis šių me-

DIENRAŠČIO "DRAUGO”
METU JUBILIEJA

-NOV. 18 D., 1934

LIETUVIŲ AUDITORIJOJ, 3133 South Halsted Street
tų Vargonininkų Sųjungos sei5 liains. Paskui dainuota, žaista.. ŠV. JURGIO PARAPIJOS

reikšmę Lietuvai ir kokiu bū
du mes, amerikiečiai lietuviai, 
turim jį vaduoti, palydėta 
trukšmingu rankų plojimu.

Po to sekė kalba Lietuvos 
konsulo Kalvaičio, kuris na-
n’tojo kaip Lietuva, bfl- 

mažytė, iš visų veik pu
sių apsupta priešais, nežiūrė
dama skundų Tautų Sujun
gei, grųsininaų, jau 14 metų 
kai vieningai stovi už Vil
niaus neatsižadėjimų. Lietu
va, sakė, nelyginant kaulas, 
kurį norėtų šuneliai kiekvie
nas sau pagrobti, bet kiekvie
nas bijo pajudinti. Ragino, 
kad Amerikos lietuviai dėtų
si prie švietimo Vilniaus kra
što lietuvių, nes juo paverg
tojo krašto lietuviai bus la-

pareikšti, ir naujų V. S. pir 
mininkų J. Brazaitį o sykiu ir 
buvusį pirm. Vladų Daukšų 
pagerbti, rengia jaukų vaka 
rėlį šeštadienį, spalių 13 d., 
AušroR Vartų parap. salėj. ] 
vakarėlį pakviesti visi Chica
gos Provincijos lietuviai var
gonininkai. Kviečiami taip pat 
visi muzikos — dainos meno 
mėgėjai ir Juozo Brazaičio 
draugai-ės, bičiuliai.

Vestsidiečiai, kurių parapi
joj J. Brazaitis gražiai dar
buojasi, tikimos taip pat skai
tlingai susirinks. Po kukliom 
vakarienės, kurių paruoš cho 
ristės, ir trumpos programos 
kurių išpildys svečiai menini 
nkai ir Aušros Vartų parap 
choras, bus pasilinksminimas

biau susipratę, apsišvietę, tuo' prie choristų Šarkauskų (bro 
lengvesnis bus ir Vilniaus at-’ lio ir sesutės) akordinų mu 
vadavimas. * ' •'

Po konsulo kalbos K. Sa
bonis gražiai padainavo solo.

Pralotas M. Krušas rimto
je kalboje ragino susirinku- * 
šios diegti tėvynės meilę ne 
tik tuose lietuviuose, kurie, 
išsižadėję tikėjimo, baigia ir 
nutautėti, kuriems niekas dau 
giau nerūpi, kaip tik bute
liukas ir stikliukas, bet ir sa
vo jaunojoj kartoj, leidžiant į 
lietuviškas mokyklas, nes jei 
mūs jaunoji karta bus tauti
niai susipratus, ir Vilniaus į 
vadavimas Am. lietuviuose ne 
bus užgesęs.

L. V. “Dainos” chorui pa
dainavus vienų liaudies dai
nų ir “Vilnius” (Žilevi
čiaus), pakviestas svečias iš 
New Yorko kun. A. Milukas, 
kuri s kaitėjo apie “Aušros” 
gadynę ir tų laikų lietuvių 
veikėjų kovas už lietuviškų 
žodį. Ragino visus į vienybę.

Ant galo trumpų, bet pil
nų, <taip sakant, ugnies kal
bų pasakė “Draugo” red. L.
Šimutis,

J. Dimšai pasiūlos vienbal
siai nutarta, kad būtų paruo
šta šio skaitlingo susirinkimo 
protesto rezoliucija, pasiųsta 
Tautų Sųjungai ir paskelbta 
spaudoje.

Per programų daug parduo 
ta Vilniaus pasų ir ženklelių.

Siuvėjų lokalo 269 A. C.
W. of A. susirinkimas įvyks 
penktadienį, spalių 12 d., A- 
malgamated centro name, 333 į 
So. Ashland Blvd., 7:30 vai. 
vak. Yra daug svarbių reika
lų, malonėkite visi dalyvauti. 

t. Pruste, sek r.

tadienio vakare, spalių 27, Katauskui, V. Černauskui ir katalikybę ir lietuvybę mūs

Neseniai Linkevičiai minėje 
savo vedybų sidabrinį jubi
liejų. - ' . Buvęs

ŠĮ VAKARA KUN. MILU
KAS PAS MUS

Šį vakarų visi brightonpar- 
kiečiai renkas į N. P. P. 6. 
parapijos salę pasiklausyti ku 
nigo Miluko iš New York įdo
mios paskaitos apie “aušrini
nkus”. Bus ir muzikalė dalis; 
kurių išpildys dainininkė Ona 
Piežienė ir varg. Justas Ku
dirka. Programų tvarkys Sta
sys Pieža, kuris taipgi dėklė- 
muos “aušrininkų” parašyt 
tas eiles. Rap

“DRAUGAS”
Katalikiškas!

Lietuviškas!
Pa triot iškasi

$1,000,000.00 
PASKOLOMS ANT

PIKNIKAS
i Bridgeport. — Sekmadienį,1 
1 spalių 14, Šv. Jurgio parapi
jos piknikas Vytauto darže. 
Piknike bus visokių pasilink
sminimų. Jaunimas pasidžiau
gs Metriko orkestrą. Prie pa
silinksminimo bus irgi foot- 
ball lošimas. Šv. Jurgio para
pijos CYO. football tymas žais 
prieš pasižymėjusiu Šv. Alo 
yzaus parapijos tymu. Žaidi
mas prasidės 3 vai. popiet. 
Ęus proga visiems pamatyti 
football žaidimų: Kviečiame, 
visus į mūsų piknikų. S.R P

1934, Lietuvių Auditorijoj, 
3133 So. Halsted St.

Lyga deda visas pastangas 
vakaro pasisekimui Lyga no
ri, kad visi lietuviai demokra
tai atsilankytų į tų vakarų 
Bus šokiai, graži programa 
ir daug gražių dovanų atsi- 
lankusjems. Taipgi susipažin
sime su visais demokratų kan 
didatais, už kurioą bus balsuo 
jama Lapkričio 6 d.

Taigi, lietuviai demokratai, 
nepamirškime šio vakaro

Rap.

P. Lukošiui už atsilankymų. 
Dėkojame visiems gerb. klebo
nams už paraginimų savo pa 
rapijonų remti parengimų.

Rėmėjų rūpestingai vedėjai, 
A. Nausėdienei, mūs brangio- 
msdarbininkėms rėmėjoms ir 
darbščiai komisijai: K. Game- 
kaitei, F. Burbienei, Z. Jono- 
kienei, A. Vaišvilienei ir O. 
Vasaitei, visoms širdingai dė
kojame už uolų pasidarbavi-

augančioj kartoj.
Jūsų nuoširdi parama padės

mums plėsti Kristaus meilės; 
darbus, kurti gražių laimingi} 
ateitį Bažnyčiai ir Tėvynei.

Viešpats teatlygina Jums 
gausiai!

Dėkingos,
Šv. Kazimiero Seserys

REIKALINGAS bučeris. A 
tsišaukite: 1845 Wabansia Av. 

mų ir pasišventimų mūsų la .Tel. BRUnswick 2545. 
bu i.

Aukotojams už gražias an
ūkas, nuoširdžiai dėkui.

LIET. DEMOKRATAI REN
GIA DIDELI VAKARA

j Chicagos lietuviai demokra 
, tai, susimetę 'Lietuvių De-

"t^,1 mok ratų Lygų Gook Apskri- 
I ties (Lithuanįan Democratic 
'League oLL’ęųū Qbhnty), ren
gia, didelį polajinį vakarų, Sęš-

m»f»i

Nuošimtis tik už liku
sių sumų, ant lengvų at- 
mokėjimų nuo 5 iki. 20 
metų. Įstojimų ir jokių 
bausmių nereiks mokėti.

Įstok į šių draugijų si- 
stematiškai taupyti pini
gus. Draugija moka divi
dendų nuo 4% iki 6% kas 
6 mėnesiai. Taupymo sky
rių gali pasirinkti, pavy

zdžiui: ant $1000.00 gali mokėti po $5.00 į mėnesį arba 
po kiek nori, kolei sumokėsi $1000.00. Draugija mokės 
dividendų už sumokėtų sumų.

Ši Draugija yra po U. S. Government priežiūra ir Val
džia deda pinigus į šių Drailgijų. Dėl platesnių žinių 

kreipkitės į Draugijų.
2324 8. LEAVITT ST 

TeL OANal 1678

JUSTUI

" 4V.

EDERALoAVINGS
(ANO LOAN AUOCIATION 

OF CHICAGO
MACKIEWICH

RaAttninkM

BUKITE VISI LINKSMI!
GERKITE AMBROSIAN ALŲ

Nes šio alaus skonis jus visus patenkins nuo pirmo po- 
ragavimo. Reikųlankite visi ir visur AMBROSIAN 
BEER.

•ioa kokybės Ambrosi&n alų išdirba.

SOUTH SIDE BREWING CO.> r •

Urmu — vrholesale parduoda ir pristato į alines kom
panijos dalininkas ir atstovas

U M. NORKUS
3225 So. LituanicaAve.

Tai. Tante 2084 ----------- arba-------------Boulevard 7179
4*

PADĖKA MOSįĮ GERA
DARIAMS

PARSIDUODA
Bučernės ir grosernės fixtu- 

j Skaitlingas suvažiavimas r.; riai parsįduoda pigiai. (Ar 
i mėjų ir geradarių, suteikė vi- ba partneriai paieško dėl

bučernės biznį.)I siems daug džiaugsmo.
Stengsimės atsilyginti Jums 

savo darbais ir maldomis, jvy- 
kdindamos Jūsų troškimus, 
nes Jūsų troškimai yra mūsų

Nuoširdžiausiai dėkojame v. 
siems už parodytų prielanku
mų ir už atsilankymų į suren
gtų pramogėlę, Vytauto dar- troškimai, būtent: “Palaikyti 
že, seselių naudai.

Reiškime -Htibšifdų dėki n 
gumų J. M. didžiai gerb. pra 
lotui M. Krušui ir gerbiamie 
ms kunigams: A. Baltučiui, J.
Paškaųskuj, .J. Šaulinskui, P.

’l'A > f

BANKAS
LIETUVIAMS

3316 So. Union Avė., 
Chicago, 111.

P. CONRAD
FOTOGRAFAS 

Atsidarė nuosava, mo- 
dermėka studto su Hol- 
lywood\ Šviesomis.

420 WEST 03t<1 ST. 
Englewood 5840—588S

SĮ SPALIŲ-OCT. 14,1934

VYTAUTO DARŽE;
115-tos gat. tarp Crawford ir Cicero Avss.

a? ŽlL*' * "■ • • • •Paskutinė proga šiais metais jaunimui pasišokti ant
tyro oro, senesniems pasisvečiuot. Bus įvairių žaislų: 
football game, bo^ling allev turnamentas, įvairių valgių 
ir gėrimų. Įžanga tiktai 10c. Visas pelnas šio pikniko 
skiriamas vietinėms seserims, vietiniai mokyklai, t. y., 
biedniems mūsų parap. vaikučiams, kad jie galėtų nau
dotis lietuviška, katalikiška mokykla. Visi sekmadienį 
į paskutinį piknikų.

PRADŽIA ŠOKIŲ 1 VALANDĄ 
Kviečia

KLEBONAS ir KOMITETAS

Reikalaukit

VImm AHbIm 
Mutual Trtfo

LUtuvUkuu

Mutual LiquorCo,
4707 S. Halsted St

T.L TARDS

J

Taupykit savo pinigus 
šiame banke

HALSTED EICHANGE 
NATiONAl BANK

Halsted SJ. ir 19th PI.
Narys FEDERAL 

1NSI KAM E KORPORAt ĮJOS

JOHN B. BORDEN
Lietuvis Advokatas

2201 W. Cermak Road 
(West 22nd St.)

(Metropolitan State Bank Name) 
Valandos Kasdien nuo 9 Iki B 

Panedėlio, 8eredo8 Ir PėtnyCloa
va k a ra (a I Iki 9 

Telefonas CAHal 1175

Namai: 8459 S. Rockwell St.
Telefonas REFublIc ®«OO

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

, Chicaro, m.
TEb. REPCBLIC 84M

Katrie perkate anglis IS 
dralverlų, siųskite Juos Į 
CRANE COAL CO. Gausite 
geresnes anglių. už mažiau 
pinigų.

f /-

Naujoj Vietoj

Tiunonis Coal Co.
12100 So. Halsted St. 

Telefonai:
Pullman 8296 ir 80921

INSURANCE
NOTARY

PUBLIC

PERKAM 
LIETUVIŠ

KUS BONUS

REAL ĖST ATE SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite į Mūsų Spulkų. Teisingumu Pamatuotas Biznis

2608 WEST 47th STREET TeL LAPayette 1083

ALEX ALEŠAU6KAS and SON

ČbA

Purniture and Piano 
Movers

Seniausias Lietuvis
Moveria Chicagoje
71OO ao. TALMAN srr 

71M 80. ROCKWEI.Ii ST. 
N. REPohilc 50M-4051
Mes parduodam anrlls že

miausiom kainom P nešiu ni
tas M. R. 87.00 tonas.
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