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Svetimšaliai komunistai gali būt ištrem
MEKSIKO! VYKSTA KATALIKŲ 

KUNIGŲ AREŠTAVIMAI
KESINTASI PRIEŠ BUVUSĮJĮ VENGRI

JOS MINISTERĮ PIRMININKĄ

Bolševikai tikisi susiartinti su prancūzais ir 
lenkais

VYKSTA KUNIGŲ AREŠ
TAVIMAI

MEXIC0 CITY, spal. 20. — 
Meksikos raudonoji vyriausy
bė puolėsi žiauriau spausti ka
talikų kunigus. 10 kunigų su
imta Jalisco valstybėje. Kito
se valstybėse taip pat vyksta 
kunigų ir pasaulininkų arės- 
tavimai. Girdi, jie areštuoja
mi už “sąmokslus” prieš vy
riausybę. Ištikrųjų gi kunigai

KESINTASI PRIEŠ BUVU- 
SĮ PREMJERĄ

BUDAPEŠTAS, Vengrija, 
spal. 20. — Buvusiojo žemės 
ūkio ministerio privatiškas 
sekretorius L. Eskudt čia vie
nam teisme kėsinosi prieš bu
vusįjį Vengrijos premjerų gra 
fų' S. Bethlenų. Jis norėjo bu
vusįjį premjerų durklu nudu
rti. Tačiau policininkas, laiku 
pastebėjo Eskudt’o žygį, pa-

Hover’io užtvankos Colorado upėje vieni milžiniški plieno vartai jau padirbdinti. Už
tvanka dirbama laukų drėkinimo reikalams.

200 ADVOKATŲ KLAUS* 
ŠV. MIŠIŲ CHICAGOJE LENKAI PRIEŠ VO

KIEČIUS

areštuojami dėl jų protestų šoko, jį sugriebė ir nuginkla- 
prieš katalikų engėjus. Paka- vo. 
nka kunigui ar pasaulininkui 
katalikui vienų kitų nepalan
kų žodį tarti ajiie neteisingų 
vyriausybę, kad atsidurti ka- 
lėiiman.

BOLŠEVIKAI TIKISI SU
SIARTINTI SU IfENKAIS

MASKVA, spal. 20. — So

KINAI TURI PAKANKA
MAI RYŽIŲ

NEW YORK. — Anų dienųĮ 
Šv. Andriejaus bažnyčioje, Ci
ty Hali place, buvo laikytos 
katalikų advokatams taip va
dinamos Raudonosios Mišios*

vietų vyriausybė labai nepa- _ W1 .x
. i • j i i • • • i - j Iv* J. V V hite.tenkinta, kad jai nepasiseke
padaryti nepuolimo sutarties 
su Rumunija taip, kaip buvo

JIE NETURI TEISES KELTI REVOLIU
CIJOS I. VALSTYBĖSE

J. Valstybių apeliacinis a- prendė jį deportuoti. Jis buvo 
pygardos teismas vakar Clii-1 kaltinamas tuo, kad priklau- 
cagoj paskelbė svarbų nuos- so organizacijai, kuri dirba už

,T. .v, . . , .šio krašto vvriausybės sugrioprendi. Jis pareiškė, kad pn- . J J, . i vinių.
klausantis komunistų partijai I , . _ , . „* d I Kjar kreipės teisman. Pra-
svetnnsalis gali būt deportuo-!, ... ,. t x-i. „ Jaunėjęs apeliavo. Ir šįkart
jamas iš šio krašto. Sis auks-1 praĮ0;^
tesnysis teismas tuo būdu pa- Į ... . . , , .J r i Apeliacinis apygardos teis

mas tarp kitko pareiškia, kad 
antagonizmas gali gyvuoti

tvirtino žemesniojo teisino nuo 
sprendį.

Prieš vienerius metus Clii- k rašte tarp vyriausybės ir pi-
cagoj krašto i vyriausybės age- liečiu (nacionalų), bet ne tarp 
ntai areštavo Danijos pilietį j vyriausybės ir svetimšalių. A- 
komunistų agitatorių Christi- peliuotojas Danijos pilietis ne 
an Mikkelsen Kjar, 35 m, amž.' turi teisės kelti revoliucijos 
Darbo sekretorius Doak nūs- prieš J. Valstybes.

Į Chicagos vokiečiai minėda- 
imi vokiečių dienų rugsėjo m. 
! 2G d. padarė rezoliucijų prieš 

Chicagos demokratai prade- DanciS° karidoriu.
Šiomis dienomis prieš tai 

išjudo Chicagos lenkai. Bai
sybė, kas darosi. Rodos, kad 
jie gyventų kur Lenkijoj..

DEMOKRATŲ POLITINĖ 
KAMPANIJA LIETUVOJE ŠILTINĖ VILNIUJE

“Kur. Wil.” rašo, kad Vil
niuje prasidėjusi šiltinės epi
demija. Šiomis dienomis užre
gistruota 15 susirgimų vidu- 
rių šiltine ir du susirgimai dė-' 
mėtųja šiltine.

Taip pat pranešama iš Vil
niaus — Trakų apskrities,

PAŠVENTINTA NAUJA 
BAŽNYČIA GARDAME

jo intensyvesnę politinę kam 
Bažnyčioje buvo daugiau kaip panį^ savo kandidatų naudai. 
200 narių, prikasančių Ka- Jiemg pagalbon atvyko Mary.

Advokatų gildijai. Sv. i&ndo valstybės gubernatorius 
Mišias laike Amerikos Kata- Rįtchįe, įžymus šios partijos 
likų Universiteto prof. kun. vadas ir žinomas kovotojas

prieš prohibicjų.
Suprantamas dalykas, demo

kratai, kiek gali, akėja res
publikonų partijų, jų progra
mų ir kandidatus. Šie gi a- 
niems ir gi gerai atsako.

BEDARBIUS PAKVIETĖ 
Į ATLAIDUSŠANCHAJUS, spal. 20. —|suplanavusi Prancūzija, kad 

Kinai ryži, pirkliai snvažia. tuo būdu apsaugoti lykiją. q
vinie padare rezoliuciją. Jie Sovietu komisarai tačiau rei 15 _ gy Juozapo bažny.

škia vilties, kad jiems pasi- įios k,cbonas Meade ga.
seks ir be rumunų susiartinti

reikalauja vyriausybės, kad ji 
neimti} bargan Amerikos kvie 
čių. Pirkliai pareiškia, kad 

šiemet Kinijoj buvo didelis 
ryžių derlius ir kinai ryžiais 
gali prasimaitinti be Ameri
kos kviečių importo. Tik rei
kalinga kraštui tvarka. O ši 
priklauso nuo vyriausybės.

su prancūzais ir lenkais.

KAŽ KUR BŪDAMAS 
TURI BALSĄ

NETIKO VARDAS

DU SMURTININKAI 
NUŠAUTI

Užvakar vienas, o vakar ki
tas policijai žinomi smurtini
nkai rasti pamestuose automo 
biliuose nušauti..

PAKVIETĖ NAMO 
AMBASADORIUS

TOKIJO, spal. 19. — Japo
nų vyriausybė nusprendė su
daryti naujų savo politinį nu
sistatymų užsieniuose, taip 
kad jis būtų daugiau atspa
resnis. Tuo tikslu namo pa
kviesti penki ambasadoriai. 
Kai kuriems gal bus pakeis
tos vietos, o kiti gal bus pa
likti namie.

LONDONAS, spal. 19. — J. 
Valstybių plieno pramonės mi 
lijoninkas C. M. Schwab čia 
parenškia, kad jis stovi už 
Hoover’io išrinkimų preziden
tu. Girdi, šiandien toki blogi 
laikai, kad neverta keisti 
krašto vyriausybės.

RIAUŠĖS KANADOJ

PORT ARTHUR, Ont., Ka
nada, spal. 19. — Keli šimtai ( 
bedarbių susirinko demons^ 
truoti priešais miesto majoro 
namus. Įsikišus policijai, kilo

vo parapijos bedarbius, vyrus 
ir moteris, pakvietė į 40 va
landų atlaidus ir davė jiems 
“darbų” — būti garbės sar
gais išstatytam Švenčiausia
jam Sakramentui.

BEDARBIŲ RIAUŠĖS 
LONDONE

LONDONAS, spal. 19. — 
Vakar vakarų čia įvyko dide
lės bedarbių riaušės. Bedar
biams, kaip paprastai, vado
vavo stovintyje užpakaly ko
munistai. Prieš policijų šie 
raudonieji vadai patys nėjo, 

i bet stūmė kitus.
Daug riaušininkų sužeista. 

Daug parduotuvių langų iš
daužyta ir nemažai visokių

IEŠKOMA ĮRODYMŲ

ŠVENTOJO TĖVO SU
TEIKTI POŽYMIAI

PARYŽIUS, spal. 19. — 
Šventasis Tėvas Pijus XI sa
vo pontifikato aukso medalius i , ,f ................... paskelbė apie savo nuveiktuspaskyrė dviem {žymiem pran

riaušės. Vienas vadų suirztas, daiktų pagrobta.

DIEVIŠKOJO ŽODŽIO DR-JOS MISIJO-
NIERIŲ NUOPELNAI KINIJOJ

__________ '

TECITNY, UI. - Dieviškojo . 158 krikščionis Poličvange. O
Žodžio misijonierių draugija! Šiandien ten yra jau kelios 

dešimts tūkstančių katalikų.

cūzų katalikam: maršalui Ly- 
autey ir admirolui Lacaze.

darbus svetimų kraštų misijo- 
įse. - .

Prieš 50 metų šiai draugi-

50 metų laikotarpiu Dieviš
kojo Žodžio misijonieriai Ki
nijoj pakrikštijo daugiau kaip 
150,000 asmenų.

Ši draugija savo misijonie- 
rius turi Japonijoj, Olandų

CERBNCE, Manche, Pran-j jai pirmoji misija buvo skir- 
cūzija, spal. 19. — Netoli čia ta pietų Šantungas, Kinijoj, 
keleivinis traukinys užlėkė Tai buvo draugijos darbo pra Rytų Indijose, Filipinuose, 
ant prekių traukinio. 7 asme-.džia. Nuvykę ten šios draugi-.Naujojoj Gvinėjoj, Pietų Ame* 
nys žuvo. joą misijonieriai terado vos ‘rikoj ir Indijoj.

GARDAMAS, Tauragės ap. 
Š. m. rugsėjo mėn. 25 d. šia
me miestelyje minint D. L. K. 
Kęstučio sukaktuves buvo ka-
rtu pašventinta ir naujai pa-1 kad ten plečiasi vidurių šilti- 
statyta bažnyčia. Bažnyčių' nes epidemija. Atskiruose vai-
pradėjo statyti kun. Ignata
vičius, atvykęs į Gardamu

sčiuose iki šiol užregistruota 
18 susirgimų. Disnos, Brasla-

1925 m. Viso padaryta 113,000 vos ir Švenčionių apskrityse 
litų išlaidų vien sienoms (mū- {užregistruota apie 30 susirgi- 
rinėms). Altorių dar nėra, tik'mų tuja liga.

Ties 159 gatve ir Torrence 
avė. apskrities miškely yra 
iškastas tvenkinys maudimui- 
si ir iki šioliai buvo vadina
mas “molio duobė”. Šis var
das nepatiko Ilarvey’o mies- dos. 
telio moterų kliubui. Jos pa
reikalavo, kad ta “molio duo
bė” būtų pakeista vardu “ža
liojo ežero tvenkinys.” Jos lai
mėjo.

Federaliam teisme advoka
tai S. Insull’io rekorduose ie
ško įrodymų, kiek daug do- 
venų Insull’is yra davęs poli
tikieriams, kad turėti sau nau-

Vyriausybė griebiasi visų 
galimų priemonių užkirsti Ii-

SUTIKO PASITEIRAUTI 
APIE SVETIMŠALIUS

Chicago majoras nusprendė 
dėti pastangų, kad Real Es- 
tate Taxpayers organizacijai 
uždrausti naudotis radijo sto
timis didelių mokesčių klausi

amu.
i, . _

Cook’o apskrities gerovės j 
komiteto narys Kelly sutiko 
ištirti, kaip daug Cbicagoj

DIDŽIAUSIAS PASAULY 
LAIVAS

laikini įtaisyti. Iš vyriausybės 
gauta 10,000 litų pašalpa, ki
tos lėšos iš aukų. Klebonas, gos plėtimosi kelių. 
Ignatavičius yra plačioj apy
linkėj visų mylimas ir gerbia- ŽYDI VYŠNIOS IR ALYVO0 
mas, kaip tikras, nepartinis
kunigas. Į bažnyčios pašven
tinimo iškilmes susirinko da
ug žmonių, net iš tolimų apy
linkių.

Bažnyčios pašventinimo pro 
ga klebonas savo ir bažn. ko
miteto vardu pasveikino J. E.

SKIRSNEMUNE, Raseinių 
aps. Paskutinuoju laiku esant 
šiltam orui, Nemuno krantuo
se matyti žydinčių vyšnių, že
muogių ir alyvų. Gyventojai 
daro iš to įvairias išvadas. 
Vieni sako, kad bus šalta žie-

Respublikos Prezidentų, dėko- ma, o kiti — atvirkščiai, kad
damas už gausių paramų.

SUMAŽĖJO LAUKINIŲ 
ANČIŲ

ŠEŠTOKAI, MarijampolėsPARYŽIUS, spal. 19. —
viešai šelpiama svetimšalių, Spalių mėn. 29 d. St. Nazaire j aps. Prieš keletu metų esan 
prieš kuriuos nusisuko ateivy- .bus įleistas į vandenį didžiau- įčiose apylinkėje didelėse pie
stės biuro direktorius. Komi- j sias pasauly prancūzų kelei- 
teto narė Anielia Sears parei- vinis laivas “Nonnandie.” Šis 
škia, kad šis žygis prieš sve-; laivas yra 1,020 pėdų ilgas 
timšalius yra tuo tikslu, kad

NAUJAS ADVOKATŲ SĄ
JUNGOS PREZIDENTAS

TURI DIDELES PAJAMAS
------------- ! WASIHNGTON, spal. 19.

Cook’o apskrities prokuro-'— Krašto advokatų sųjungos 
ro ofisas patyrė, kan S. Tn- (American Bar Association) 
snll’is, jaunesnysis, kurs yra!prezidentu išrinktas adv. C. 
Paryžiuje, dar ir šiandien iŠ E. Martin iš Martinsburgo, W. 
keturių viešosios naudos ko^Va., 50 m. amž., įžymus kata- 
mpanijų gauna 100,000 dole- likas veikėjas. 1929 m. Šven- 
rių algos per metus. Šių kom-tasis Tėvas Pijus XI jį yra 
panijų skaičiuje yra gazo ir paskyręs Šv. Grigoriaus orde-

duoti darbo 15 — 30 agentų.

vose būdavo daug laukinių an
čių. Dabar kai kada tik ma
tyti aukštai ore pralekiančių 
ančių būreliai. Mat, apylinkė
je atsirado daug “medžioto
jų n

elektros kompanijos. no vyčiu komandieriu.

VEIVERIAI, Marijampolės 
apskr. Šiomis dienomis baigti 
meksfalto darbai. Remontavo 
19^8 metais išmeksfaltuotų 
plentų. Prie remonto darbų, 
dviejose partijose dirbo 35 žm. 
Dabar baigta taip pat ir nuo 
Veiverių ligi Mauručių 2 klm. 
plento remontas — duobių už
lyginamas.

žiemos visai nebūsiu, o bus 
— tik ilgas ir šiltas ruduo.

GYDYTOJAI TURI MA
ŽAS PAJAMAS

ROCHESTER, N. Y., spal. 
19. — Monroe apskrities me
dikų draugijos susirinkime dr. 
M. M. Davis iš Chicago pra
nešė, kad nors krašto gyven
tojai 1929 metais už medika- 
lius patarnavimus išleido apie 
vienų bilijonų dolerių, tų me
tų 100,000 gydytojų pajamos 
buvo apie 5,300 dolerių kiek
vienam. Kiekvienas gydytojas 
iš savo pajamų profesiniams 
reikalams turi išleisti apie 40 
nuošimčių.

ORO STOVIS

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Šiandien rytų numa
tomas lietus; balčiau.

I
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Laisvamanių remiami nezaležninkai ma
to, kad Amerikos lietuvių tarpe yra dar to
kių tamsių, neapšviestų kampelių, kur dar 
nepasiekė katalikiškojo organizuoto veikimo 
ir katalikiškosios spaudos spinduliai, dėl to 
rengiasi tų kampelių tamsumų išnaudoti. 
Mūsų plačioji katalikų visuomenė turi pasirū
pinti, kad visi kampeliai jų darbu būtų ap
šviesti, kad neliktų vietos, kur lietuviai be- 
pasiduotų visokių netikėlių ir klaidatikių iš
naudojimui. Kas iš mūsų šiandien nepriklau
so nė prie vienos katalikiškos organizacijos 
ir neskaito nė vieno lietuviško katalikiško 
laikraščio, tas neprisideda prie tos kilnios 
kovos, kokių reikia vesti su besiveržiančių 
nesusipratusių lietuvių tarpan laisvamaniz- 
mu ir bolševizmu ar jis ateitų tiesioginiu ke
liu, ar per laisvamanių ir jų spaudos globo
jamus nezaležninkns.

Kis Verda Kirti Moksteimi Organizacija

PABTABtLŽS

DIENOS KLAUSIMAI
LAISVAMANIAI IR NEZALEŽNINKAI

Laisvamanių spauda beveik vienbalsiai 
užgyrė savo šulo J. Liūto “įsišventinimų” j 
nezaležninkų pryčerius. “V-bė” pirmoji Liū
to žygį pasveikino ir išgarsino. “Dirva” pra
nešė: “Jis (Liūtas — “Dr.” Red.) buvo žino
mas kaipo visuomenės veikėjas per porų de- 
sėtkų metų; žmogus laisvų pažiūrų, vedęs, 
išauginęs šeimynų (Mūsų pabraukta — “Dr.”
Red.). Ir dėl to “D-va” pabrėžia: “Imant 
Jonų Liūtų kaipo dvasiškį nereikia suprasti 
jį kaipo paprastų kunigų bet reikia pažiūrėti 
plačiau.” Taigi, taigi, kitaip ir negalima da
ryti, kaip tik plačiau pažiūrėti į laisvų pa
žiūrų žmones, virtusius nezaležninkų- dvasiš
kiais tam, kad griauti tikėjimų. Nors “D- 
va” ir pranašauja, kad bus tokių, kurie 
“spjaus į veidų mokytojui” ir “Jis galės 
ir nieko neatsiekti toje srityje,” tačiau pa
sako, kad “reikia palinkėti jam geriausios 
kloties.”

“S-ra” taip pat gina buvusio sandarie- 
čių pirmininko naujų “stonų.”

Šiek tiek kitaip pažiūrėjo, “T-nė” į Liū
to žygį. Pažymėjus, kad jo “šventinimai” į- 
vyko lenki) nezaležninkų bažnyčioj Harrison,
N. J., pastebi, kad: “žinantiems p. Liūto 
nusistatymų sulig tikybos dar taip netolimoj . 
praeity, vis tik begalo nuostabus šis jo žy
gis. Be abejonės nusistebės kiekvienas p.
Liūtų pažįstantis Amerikos lietuvis šitų ne
paprastų įvykį sužinojęs.” -

Laisvamanių spaudos pritarimas naujam 
lietuvių “pry ceriui” yra aiškiai supranta
mas. Juk toji spauda ne tik nesmerkė vadi
namųjų nezaležninkų sąjūdžio, bet pritarė ir 
jų veikimų garsino. Aišku, kad ji negali ne
pritarti savo vadui, įstojusiam į “nezalež
ninkų dvasiškių” tarpų.

Susipratusioji lietuvių katalikų visuome
nė gerai supranta ką reiškia tokie, anot “T- Daug Lietuvos veikėjų šiejnet mini 50 m. 
nes” nuostabūs laisvamanių šulų žygiai. Vi- amžiaus sukaktį. Jų tarpe yra prof. M. Bir- 
siems yra aišku, kad tai naujas kovos būdas žiška, premjeras Tūbelis, M. Šleževičius ir 
prieš Katalikų Bažnyčių ir nauja priemonė keletas kitų. Iš to išeina, kad jie visi vienu 
bedievybei platinti. • laiku “kiaules ganė.” .

“Darbininkas” rašo: “Kad bolševizmas 
yra suvalstybintas kapitalizmas — tai aišku. 
Kad socialistai sarmatyjasi bolševizmo — tas 
suprantama, nes kas jo nesisarmaty tų ? Bet 
klausimas, ar tie karingi social-demokratai, 
nugalėję buržuazijų, sukurtų geresnį prole
tariato židinį už bolševizmų? Tenka abejoti.” 
Mat, anot “Darb.”, kamienas tas pats. Iš 
kur gali atsirasti geresnės atžalos.

Daug kartų tautininkų vyriausybė trau
kė teisman savo buvusį vadų prof. A. Volde
marų. Bet teisinas vis jį išteisindavo. Bet pa
klausykit, kas dabar atsitiko? Prof. Volde
maras iškėlė bylų vyriausybei! Reikalauja 
pusės milijono litų, nes besibilinėdamas tū
lė jęs tiek nuostolių. Tikrai Voldemariškai.

(Studento K. Vengro paskai
ta, skaityta Moksleivių 

Seime, Thompson,
Conn.).

Lietuvių tautos dalis, atsi
skyrusi nuo tikrosios motinos 
Lietuvos, dejuoja po sunkiai 
slegiančia anierikonizino lete
na. Ji vos alsuoja. Vos bepa
jėgia kvėpuoti, kad palaikytų 
krūtinėje gyvybės sultis.

Tikslų norįs atsiekti, gerai 
apsišarvavęs, nuožmus prie
šas geidulingai žiūri į jų, be- 
rods, jausdamas laimėjimų.

Argi tautos dalis, padėjusi 
savo motinai pasikelti iš sun
kaus miego, turės žūti? Argi 
mes, gimę iš tos tautos dalies, 
leisim žūti tai kalbai, kurių 
motina į mus pirmiausiai pra
bilo? Ar leisim?

Negalima!
Reikia kas nors daryti!
Ir ko greičiausiai!
Beliko viena, visai nevarto

ta jėga prieš tokį priešų.
Jei kas gali jį partrenkti 

ir išgelbėti lietuvių tautų A- 
merikoje, tai tik moksleivija. 
Jos ginklas — mokslas. Jos 
raumenys — kilnūs įvykinti 
pasiryžimai. Jos jėgos, subur
tos į vienaty, išgelbės lietu
vius nuo ištautėįiino, atseit, a- 
merikonizmo. Ji yra Dievo 
siųsta pagalba, pilis apsaugo
ti tautų nuo pražūties. Todėl 
ir atsirado reikalas, gyvas

ra pasakęs, jog “tautos švie
timo susipratimo ir galybės 
židinys yra aukštoji mokyk
la arba kolegija. Ir tokioj mo
kykloj yra ruošiami tautai a- 
teities darbuotojai.” Štai, ko
dėl mes ir steigiame naujų mo 
ksleivių organizacijų, tiesa sa
kant, ne naujų, nes keli metai 
atgal ji buvo. Mums svarbu 
katalikiškai lietuviška vado
vybė. Nes kur gi dings bandų 
be piemens? Ir, štai, pažvel
gus į jus, galima drąsiai tvir
tinti, jog lietuviai, jūsų tėvai

Lietam StaMi 
Seimo Rezofiodjos
1. Del Visuomenės Vadų 

Auklėjimo Rezoliucija

šviesuomenę su lietuviais kal
bėti lietuviškai ir remti visa, 
kas yra sava, kaip spauda, or
ganizacijos ir įstaigos.

3. Lietuvių Tautosakos Kny
gos Viešuose Knygynuose

Kadangi Amerikos miestų
Kadangi mums Amerikos kn>g>nai teikia did

lietuviams trūksta vis..n,npn-ls žiaUsil* ^gvalų skaitančiajaivisuomenes 
vadų, kurių ateityje visai ne
simato, kas vadovautų tam 
lietuviškam katalikiškam da
rbui;

Kadangi mažai kas šių bū
simų vadų paruošimu tesirū
pina; ir

Netrukus bus šio krašto rinkimai. Tenka 
pastebėti, kad žmonės jais ir dabar ne per 
daug domisi. Mat, vis labiau įsitikina, kad 
ar viena ar kita partija laimės, būties daug1 neatidėliotinas reikalas, steig- 
nebepablogins. Toks nusistatymas nėra svei- 'ti moksleivių draugijų, Ameri-
kas. Politika reikia domėtis, balsuoti taip 
pat reikia ir tai ne bile už kų, bet kandidatus
reikia parinkti dideliu atsargumu.

* * *
Lietuviai per mažai šio krašto politikoj 

dalyvauja. O jei kur ir dalyvauja, tai neor
ganizuotai, be tinkamo plano, susiskaldę į 
grupeles. Dėl to partijų vadai su mumis ir 
nesiskaito. Rodos, jau laikas būtų susiorga
nizuoti ir rimtai į politikų eiti, kad iškovojus
lietuviams tinkamų pripažinimų;

♦ * *

“V-bė” rašo: “Kolegai p. Grigaičiui bus 
vietoj suteikti trumputę pamokų iš Jungti-

koje.
Šiandien tas ir sutraukė 

mus į šį suvažiavimų-seimų.
Pirmiausiai, ši draugija su

trauks išblaškytus lietuvius 
moksleivius po visų plačiųjų 
Amerikų į vienų bendrų darbų 
Dievui ir tautai. Tos organi
zacijos tikslas; auklėti jaunuo 
sius moksleivius, būsimus vi
suomenės vadus, katalikiškai 
tautiškoje dvasioje, kad jie, 
baigę mokslus, būtų tikri ka
talikai lietuviai, ištikimi Ame-

nių Valstijų istorijos...” Mat, p. Grigaitis, rikos piliečiai
rašydamas “N-se” apie šio krašto konstitu
cijų prirašęs: “Kas sakinys, tai didžiausia 
nesųmonė!” Vadinasi, toks tokį istorijos pra
dėjo mokytL

Ig. Jooyaas ,

Ktstatis
»J

550 METŲ MIRTIES. SUKAKTUVIŲ 
PROGA

(Tęsinys)
Jų ryšis su Lietuva greičiausiai reiš

kėsi materiališkai — duoklėmis. Šiomis 
sąlygomis Algirdo ir jo brolių sūnūs, bū
dami toli nuo tikrosios Lietuvos ir nema
tydami šios sielvartų, turėjo pamažu ati
tolti nuo savo tautos. Gyvendami tarp 
rusų ir patys priėmę rusų tikėjimą, jie 
rusėjo ir darėsi daug artimesni tam kraš
tui, į’kur buvo juos pasiuntęs jų likimas, 
o ne tam, su kuriuo jie buvo surišti krau
jo ryšiais. Patys surusėję, jie pamažu per
siėmė ir rusų pažiūromis į valdžią ir pa
veldėjimų, o rusuose tuomet vyravo nu
sistatymas, kad valstybė priklauso val
dančios šeimynos nariams, kaipo jos nuo
savybė, ir kad ji gali būti padalinta pa
veldėjimo teisėmis tarp visų brolių; vy-’

resniajam broliui' turėjo tekti pirmenybė 
ir ryšy su tuo svarbiausia krašto sritis. 
Algirdas, susitaręs su Kęstučiu, numatė 
savo įpėdiniu Jogailą, o Kęstutis — Vy
tautų. Mirus Algirdui, 1377 metų vasarų, 
Jogaila be jokių kliūčių įsiviešpatavo Vil
niuje. Kęstutis jį palaikė savo dideliu au
toritetu. Pats būdamas senas, jis atvyk
davo iš Trakų Vilniun tartis su savo bro
lėnu Vytauto pasakymu, Kęstutis darė 
visa, kad žmonės priprastų prie Jogailos, 
kaipo prie didžiojo Lietuvos kunigaikščio.

Tačiau prieš tokių santvarkų tuojau 
pakėlė savo balsą vyriausias iš Algirdo 
sūnų, valdęs Polocke, Andrius. Jis, kaip 
ir kiti Jogailos broliai, buvo gavęs iš nau
jojo didžiojo kunigaikščio formalinį pasi
žadėjimą raštu, kad nebus visiškai pa
liestas, reiškia*, galėsiąs ramiai pasilikti 
kunigaikščiauti Polocke, bet tuo nesiten
kino.

Kaip kitados buvo padarę Jaunutis 
su Nerimantu, Andrius ryžosi užimti di
džiojo kunigaikščio sostą su svetimųjų 
valstybių pagalba.

Kadangi be jų gręsia Ame- 
nenusivils. Jie susilauks tikiu) rikos lietuvių ilgų metų suku- 
savo sūnų ir dukterų. Todėl,
į darbų.

Uždavinys jums teks sun-Įms’ 
kus, bet kilnus. Jūsų uždavi
nys bus išlaikyti lietuvių kal
bų bei papročius, žodžiu, iš- do-ie’ kviečia Amerikos lietu- 
auklėti tikrų lietuvį Amerikos ,vili visuomenę remti šių mok- 
pilietį. Nekalbėsime apie tos sieivių organizacijų, padėti 
kalbos grožį, turtingumų, nes 
jūs žinote ir kiekvienas ling
vistas jums tai pasakys. Ir 
jūs taip pat aiškiai jaučiat, 
jog jūsų tėviy kalbai ir tuo 
pačiu tikram lietuviui gręsia 
rimtas pavojus žūti anieriko
nizino bangose. Reikia gelbė
ti. Už tat jūs, moksleiviai, bū
dami apšviesti žmonės, turit 
suprasti reikalingumų gelbėtis 
ir gelbėti nuo ištautėjimo, o 
kaipo busimieji savo žmonių 
vadai, turit tuojau imtis dar
bo.

Kiekvienos tautos ateitis y- 
ra neaiški. Jei galėtumėm pra
skleisti tų viskų dengiantį šy.

šviesuomenei, Įsigydami reika 
laujamų knygų;

Kadangi per viešuosius kny 
gynus yra lengva supažinti A- 
merikos visuomenė su lietuvių 
tauta, jos istorija ir literatū
ra; ir

Kadangi viešieji Amerikos 
knygynai gali žymiai patar
nauti mūši) jaunuaĮuenei, pa
keldami jos susipratimų; —

Todėl Seimas nutaria, kad 
visi organizacijos nariai, su
siskaldę į kuopas, stropiai ir 
nuosekliai rūpintųsi didinti 
mūsų tautosakos turinį šios 
šalies viešuosiuose knygynuo
se.
4. Lietuvių Kalba Aukštosio

se mokyklose

Kadangi lietuvių kaiba tu
ri didžiausios reikšmės filolo
gijoje;

Kadangi lietuviai jaunuo
liai, lankantieji valstybines 
mokyklas, neturi galimybės iš 
mokti gimtosios kalbos; ir

Kadangi lietuvių kalba yra 
leistina Amerikos aukštosiose 
mokyklose; —

Todėl Seimas nutaria, kad 
skaitlingesnieji būriai lietuvių 
jaunuolių, lankančiųjų aukšta 
sias mokyklas, paduotų savo 
vyresnybei pareiškimus, pra
šydami, kad būtų jiems įves- 

ja liaudį ir ypatingai jaunuo-J tos lietuvių kalbos pamokos.

rtam darbui išnykimas ir jų 
turto atatekimas svetimiesie-

Todėl Moksleivių Seimas, 
šių skaudžių davinių akyvaiz-

moksleiviams visuose miestuo
se sukurti savas kuopas ir rei
kšti didelio palankumo kiek
vienam sumanymui, kuris sti
printų mūsų jaunimo kataliky
bę ir tautybę.

2. Del Gimtosios Kalbos 
išlaikymo Rezoliucija

Kadangi jaunoji Amerikos 
lietuvių karta gimtosios kal
bos taisyklingai nemoka ir to
dėl jos nepaiso;

Kadangi šiuo nepaisymu y- 
j ra užsikrėtusi beveik visa A- 
merikos lietuvių šviesuomenė, 
tuomi teikdama neigiamų pa
vyzdį jaunuomenei; ir

Kadangi tasai gimtosios ka-
dų ir pamatyti, *kų mums a- paneigimas aukštesniuose 
teitis neša, gal būt lengva i JUOmuose stačiai demoralizuo- 
rastumėm būdus kaip kovoti
prieš nelemtųjų Tikimų. Bet,
(lėja, negalime. Už tat reikia 
kaip galima geriau pasiruoš-

menę, kuri yra pratusi visa 
me sekti tų aukštesnį luomų ;- 

Todėl Seimas, skelbdamas i
ti, kad nebūtumėm užpulti iš tautinio susipratimo idėjų, ra 
netyčių. Reikia sudaryti at
sparų amerikonizmui. Toji at
spara, tos barikados kaip tik 
bus ši steigiamoji moksleivių 
organizacija. Nes, dabar iš-

Be to, ši moksleivių orga
nizacija stengsis palaikyti ta
mprius santykius moksleiviuo 
se: žodžiu, ji bus tas magne
tas, kuris jungs vienos tautos 
vaikus į vieną seimų.

Ir tokia susiburusi organi
zacija iškels lietuvių mokslei
vių vardų pasaulio akyse.

Tūlas lietuvių rašytojas v-

skaldytoms moksleivių eilėms, 
susibūrus į vienų katalikiškai 
tautinę organizacijų, bus len
gviau galima kovoti prieš be
siplečiančių deehristianizacijų 

ir ištautėjimų.

Tat, “petys j petį, na, vy-

5. Protestas Lietuvos 
Vyriausybei

Kadangi mokslas stovi au
gina visų Amerikos lietuvių Į kščiau politinių partijų;

Kadangi jokia politinė jė
ga neturi teisės pavergti žmo
gaus proto ir jojo dvasios; ir

darbas niekad nenueina vel
tui. i * - į <

Pradžia bus sunki, bet kas 
mums gali pastoti kelių? Nes 
“Ei, jaunystė, tu garbinga, 

tu linksma šviesi audringa, 
kaip žaibai dausų. Nieks tau 
kelio neužtvenkia. Tau pasau
lis galvų lenkia.”

Ir atminkit, kad “jei pasi-
rai, kas gali” j nelengvų, bet svensi jaunystei, kas pasaulyj
kilnų ir garbingą darbų! Ar 
tas darbas duos teigiamų vai
sių ateitis parodys. Tačiau su 
tvirtu pasiryžimu dirbamas

Apie pirmutinę Andriaus kivirčo su 
Jogaila stadijų, šaltiniuose nėra žinių. Ži
nomas yra tik Andriaus pašalinimo iš 
Lietuvos faktas. 1378 metais Andrius ne
laukiamai pasirodė Pskove ir ten buvo 
priimtas kunigaiksčįauti, iš šito miesto 
jis nuvyko Naugardan, o iš ten Maskvon 
pas did. kun. Dimitrų ir šio buvo labai 
draugingai priimtas. Vokiečių kronikinin
ko Vygando Marburgiečio liudymu, An
drius Pskove buvęs priimtas Livonijos 
ordino magistro pasiūlymu ir jo parėmi
mu. Tatai atrodo, juo nuostabiau, kad 
1376 — 1377 metais ėjo ypatingai stip
rūs lietuvių susirėmimai su Livonijos or
dinu ir kad 1378 metais Andrius ir Kęs
tutis buvo iš dviejų vietų įsiveržę j Livo
nijos ordino žemes ir jas terioję. Apie jo
kias kovų paliaubas su Livonijos ordinu 
negirdėti. /Jei 1378 metais Livonijos ma
gistras taip aktingai palaikė kun. Andrių, 
tai matyti, jis Įmatė jame patogų įrankį 
saviems planams. Kunigaikščiui Andriui 
nuvykus Maskvon, ten imta tuojau ruoš
tis prie karo žygio prieš Lietuvą. Tai

Kadangi dabartinė Lietuvos 
vyriausybė tramdo švietimo 
darbų, neleisdama kurtis Ka 
talikų Universitetui —

Todėl Seimas reiškia griež
tų nepasitenkinimų dėl nekul
tūringo žygio ir smerkia savo 
tėvų šalies vyriausybę, kuri

gųl išdrįsti jos mėginti jėgų ?” į skriaudžia savo tautų, josios 
Už tat, tik tvirtesnį žingsnį, > moksleiviją ir ruošia tamsių

tik drąsiau į priekį, o Dievas 
laimins.

ateitį lietuvių tautai ir vals

tybei.

buvo 1379 metais.
Tuo pat laiku, 1379 metais, Vokiečių 

Ordinas suruošė prieš Kęstučio valdomų 
krikščioniškąjį Palenkį net tris didelius 
karo žygius, pasibaigusius didelio belais
vių skaičiaus išvedimu.

Kadangi Ordinas ankščiau puldinė
davo tik lietuvius pagonis, tai toks įžū
lūs Lietuvai priklausančio pravoslavų 
krašto puolimas tenka sugretinti su kun. 
Andriaus akcija. Tarp Andriaus žygių ir 
Ordino veiksnių yra neabejotinas ryšys.

Kun. Andrius etnografinei Lietuvai 
buvo pasidaręs svetimas. Jis joje net ne
buvo gyvenęs. Pasiremti lietuviais savo 
kivirče su jaunesniuoju savo broliu jis 
nieku būdu negalėjo. Jis galėja bandyti 
pasiremti tik Lietuvos valstybės rusiš
kuoju, pravoslaviškuoju gaivalu. Vokiečių 
Ordino puolimai pravoslaviškųjų Lietu
vos sričių galėjo būti daromi apskaičia
vimu parodyti Lietuvos pravoslavams, 
kaip yra negi ra priklausyti pagoniškiems 
valdovams, ir pastūmėti juos krikščioniš
kojo pretendento į Lietuvos sostų glėbin.

Labai yra galimas daiktas, kad buvo ve
dama rusų pravoslavų tarpe atatinkama 
agitacija. Apie jų šaltiniai nieko nekul- 
ba, bet apie jos esimų galima spręsti ne
tiesioginiai iš to fakto, kad 1381 m. po- 
lockiečiai, ligi tol vieni iš ramiausių Lie
tuvos pavaldinių, užsispyrė greičiau pa
siduoti katalikiškajam Livonijos Ordinui 
negu pagoniškajam Lietuvos kunigaikš
čiui Skirgailai. Čia lengva įmatyti sve
timos propagandos atgarsiai.

Kun. Andriaus akcija turėjo sukelti 
ne maža rūpesnio Vilniuje Jogailai ir vi
sai jo šeimai. Jo planas kovoti prieš Jo
gailą pasiremiant Pskovu ir Maskva (a- 
pie Naugardo dalyvavimų koalicijoje nė
ra žinių) ir Lietuvos rusais ir gal net Or
dinu turėjo atrodyti Jogailai labai pavo
jingas. Prieš Andriaus koalicijų reikėjo 
ieškoti sau sąjungininkų. Vieninteliu są
jungininku galėjo būti Auksinės Ordos 
totoriai.

(Daugiau bus)

*
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Du Zuikiai
Jauna katalikė mergaitė A- 

licija draugavo su protestonu 
Rolandu. Jis norėjo ją. vesti, 
žadėdamas nekliudyti jai pil
dymą jos katalikiškųjų parei
gų. Taip pat žadėjo daryti vi
ską, ką Bažnyčia reikalauja 
kas link maišytų moterysčiij. 
Bet ji, tvirta tikėjime, sakė, 
kad to negalėsianti padaryti.

Jis toliau jai sakė, kad ne
galįs tikėti į viską, ką Kata
likų Bažnyčia mokina, kad jei 
tik vardo užtektų, jis tuoj pa- 

sivadintij kataliku. Mergaitė 
jam išaiškino, kad ne varde 

reikšmė, tiktai tiesoje, kuri 
yra reikalinga.

Pasakius tai, numovė nuo 
piršto žiedą ir ištiesė jam at
gal. Jis žiedo neėmė, bet pa
sakė, kad kurią nors dieną ji 
turi su juo apsivesti. Mergai
tė negalėjo atsakyti jo prašy
mui ir leido vėl jam užmauti 
žiedą ant savo piršto. Tačiau 
ji jautės, kad niekuomet ne
galės su juo apsivesti iki jis 
netaps kataliku. Ta intencija 
ji kas dien meldės ir laukė.

Vieną dieną besėdint jiems 
po medžiu, jis išsiėmė laikro
dėlį. Mažas, sidabrinis papuo
šalas dabino retežėlį, kurį A- 
licija paėmė į savo rankas. Ji 
paklausė, kas tai yra. Jis at
sakė, kad tai masonų ženklas.

— Ar tai jūs masonas? Jei 
mane myli, išsižadėk masony- 
bės. Duok man tą netikusį da
lykėlį; aš jį įmesiu į upę.

Norėdamas jai patikti Ro
landas padavė tą ženklelį, o 
ji įmetė į upę. Vietoj to, ji 
prikabino prie retežėlio sida
brinį Šv. Panos Marijos meda
likėlį, kurį liepė gerbti ir my
lėti.

Buvo jau vėlu, kai Rolan
das važiavo namo. Jo mintys 
klaidžiojo. Jis daugiau mąstė 
apie Aliciją, negu apie save. 
Staiga greitai sukdamas kam
pą, įvažiavo į kitą automobi
lių. Pasibaigė visos jo svajo
nės.

Dvidešimts minutų vėliau 
jis dar be sąmonės gulėjo vio 
name ligoninės kambaryje. 
Dvi slaugės ir gydytojas pri
žiūrėjo. Jie patėmijo, kad ka- 
bojo medalikėlis ant jo laik
rodėlio retežėlio.

Manydami, kad jis ilgai ne
gyvens gydytojas ir slaugės 
kalbėjo, kad reiktų pašaukti 
kunigas, nes medalikėlis rodė 
jį esant kataliku.

Praėjo dvi valandos iki Ro
landas atidarė akis ir paklau
sė, kur esąs. Kunigas tada bu
vo prie jo lovos ir apsakė, 
kaip jis susižeidė ir pašauktas 
čia suteikti Sakramentus.

— Kas jūs esate? — pa, 
klausė Rolandas. — Aš esu 
kunigas. '

—' Bet aš nesu katalikas.
Tuomet jis vėl prisiminė A- 

liciją ir pasakė apie ją kuni
gui.

— Ar tai ji katalikė? — pa
klausė kunigas.

— Taip, dėl to mes negali
me apsivesti.

— Ar aš mirštu? paklausė 
jis-

— Gydytojas mano, kad iš- 
gysi, — atsakė kunigas.

Kai kurį laiką Rolandas ty
lėjo. Paskui, atsikvėpęs, tarė 
kunigui:

— Kas tik atsitiks, pasaky
kit jai, kad aš tikiu į Katali
kų Bažnyčią. - X Pora savaičių atgal pa- ■

Alicės malda nebuvo veltui. Lietuvos Povilas Tru
_ Ln įiolr r, I « n a. M ?   - Ankstį rytą' kunigas pakrikš- Iškauskas. Jis parvežė naujau-

J • • • TT»1į 1 -a A 1* • « *1111 *71Tlin 1 kJ TOVimnO I llCG jo jj. Vėliau atvyko Alicija 
ir melsdamosi laukė kol pasi
baigs operacija, kuri turėjo 
nulemti ar jis pasveiks, ar mi
rs. Per kelias dienas po to nie
ko nebuvo girdėt. Paskui ligo
nis pamažėl pasveiko.

Pasveikęs pradėjo naują gy
venimą. Jis nesigailėjo nume
tęs masonišką ženklą, nes ką 
jis jo vietoj gavo, buvo bran
gesnis. Dabar nebuvo jokių 
kliūčių tarp jo ir Alicijos; ir 
be to, per medalikėlį jis gavo 
brangią dovaną tikrą tikėji
mą. S.

SOUTH SIDE
Šv. Kazimiero R. K. para- - - v ~ .

pijos bazaras eina visu smar- baudas uždeda, bet ir šiaip
kurnu. Ir ko ten nėra. Vos tik sau negali nieko ^sitarti nei ,Jrenaa
. _ . t Al cnrLAo n -v r 4-i _  Klfl. Ii
įeini pro duris, tuojau patin 
ka Jurgis Stankevičius su sa
vo ratuku. Tai prašmatnas da 
lykas! Padedi ant stalo dešim
tuką, Jurgis pasuka ir už tą 
dešimtuką išmoka pusę dole
rio. Einant namo nėr nei vie
no nelaimėjusio. Eini toliau, 
Jonas J. Blažaitis prie kito 
stalo vėl viską dalina už de
šimtuką. Pasisuk biskį po kai
rės, “Rūtos” klubas vėl po 
dešimtuką dalina gražiausius 
savo rankų išdirbinius, kad 
net miela žiūrėti. O kas ten 
dedasi prie “Marijos Vaike
lių” mergaičių ir mokyklos 
vaidučių stalų, tai nei pečiais
negali prisigrūsti. Pas juos vo gimines Homestead, Pa.
tavoras nuo “one penny and 
up.” Galop kaip jau nueini 
prie Sikorskio krautuvės, tai 
nieko daugiau negirdi tik “bi- 
ngo,” “bingo” ir “bingo,” 
lig kas kas iš armotų šaudy
tų. Prie “bingo” ir-gi “Ma
rijos Vaikeliai” mergaitės uo
liai darbuojasi. Matosi jųjų 
pirmininkė Aleksė Pocevičiū- 
tė su raštininke Elena Jaškū- 
naite vadovauja visoms. Tre
tininkai užkampyje šinkuoja į- 
vairius užkandžius ir gėri
mus. Tame skyriuje darbuoja
si Klimaitienė, Stankauskienė, 
Sikorskienė, Rožėnienė, Gra
fienė ir kitos, kurių nei var
dų nežinau. Daugumas klau
sinėja, kur sako ..šįmet choras 
dingo su kauliukais. Ir aš ap
sidairiau, na, ir niekur choro 
su jokia “būda” šįmet nepa
sirodė. Rodos, kad sautsaid’ė- 
je nemažas choras gyvuoja, 
bet bazare nėra, tai kur jis? 
Lipu aukštyn, sutinku Petrą 
Barškėtį, sako, kad ten šoka, 
kad trempia, tai net dulkės 
rūksta. Nenorėdamas surūkti, 
tai abudu nuėjova pas treti-

■
ninkus juodo “Štout” išsige- kramentą ir maldauti Viešpa-
rti. Po kvarabų, gardus 

Kitą savaitę bazaras spa
.. n. ,, TT», . StUllUIKH. J.S IUK1OSlių 24, 25 ir 27 dd. Užbaigai,., ; ....

, ... T » t-, i daleles šventes, kunigai kvie-su kazinavimu. Los Eucbre
500 and 66. Rodos, kad bus 
lošiama ir žioplys, nes mūsų 
klebonas kun. Kazėnas labai 
tą lošimą myli. Tai dar ar
šiau, kaip “Old maid.” Pra- 
dzia labai gražiai pasirodė, na, , ,
užbaiga turėtų būti dar ge- J
resnė, ypač kaziriavimas. O- 
na Martinaitė, mūsų nursė, gi
rdėjau, jau turi čielą kapą ti- 
kietų išpardavus. Eisim pažiū
rėti, kaip kun. Kazėnas su ka

pelionu kun. Skripku žioplį 
loš. Ui, tai bus gražu.

S. S. Reporteris

šių žinių iš tėvynės. Jis išbu
vo Lietuvoje metus ir pusę.
Patyrę daug žingeidžių daly
kų. Pasakoja, kad ir ten blo
gi laikai, ypač ūkininkams, i \as jaunimas atsidurs su šių 
Viskas brangu pirkti, o par-
duoti viskas labai pigu. Šei
mynos tiesiog negalima pasi
samdyti, nes neturi kuo apmo
kėti. Valdiškais mokesčiais ir 
gi gana sunkiai apkrauti. Tat 
žmoneliai taip ir vargsta ir 
kaip kurie vis dar tebesvajo
ju apie Merikos aukso kal
nus. Sako, kad ir bedarbė Ą- 
merikoje, bet vis tiek ten ge
riau ir liuosiau, kaip Lietu
voje. Kaip kur esą jau aršiau 
beveik kaip prie caro. Ne tik
kunigus už pamokslus areš- tas savo prakeiktas “campes. . - .. ... ii __ .. vtuoja, į kalėjimus kiša ir pa- i§trūk°, pradėjo gerti munšai- 

nę, kaip veršiai pieną — dar

teisybės pasakyti. Žiūrėk, jau 
protokolą ir stato, girdi, prieš 
valdžią susirinkimus daro. Tie 
siog be leidimo negali nei pir
što pajudinti.

X Gerb. Truškauskas neuž
miršo nei savo klebono kun. 
Kazėno. Aną dien buvo pas jį 
atsilankęs ir gausiai apdova
nojo iš Lietuvos parvežtais 
baravykais ir sūriais. Geri 
žmonės niekad neužmiršta sa
vo dvasios vadų ir, progai pa
sitaikius, moka atsakančiai 
juos pagerbti ir apdovanoti. 
Truškausko pasielgimas tegul 
būna pavyzdžiu visiems.

X Šiomis dienomis pas sa

vieši iš Chicagos p-lė Juzė 
Katauskaitė. Ji atlankė Šv. 
Pranciškaus Seserų Vienuoly
ną ir Sautsaidę. Ji yra viena 
iš žymesniųjų Šv. Jurgio pa
rapijos veikėjų. Pittsburghie- 
čiai ir apylinkiečiai vaišingi ir
moka svetelius priimti. Pra-'.

ja jos ir stengiasi ko greišome ir daugiau atsilankyti. 
Mums malonu ką nors naujo 
išgirsti bei sutikti.

X Spalių paskutinį sekma
dienį Kristaus Karaliaus šve
ntė pas mus bus švenčiama 
nepaprastomis iškilmėmis. Bus 
Švč. Sakramentas išstatytas 
visą dieną. Per visas Mišias 
šv. pamokslai bus sakomi pri
taikinti tai šventei. Trečią va
landą popiet bus giedama “Su 
plikacijos” ir kitos pamaldos, 
kalbama Rožančius, Litanijos 
ir 1.1. Vakare 7:30 vėl pamal
dos, pamokslas ir užbaiga su 
procesija. Toj procesijoje da
lyvauja visi Vardo Jėzaus 
draugijos nariai ir bendrai 
vyrai su žvakėmis. Taip pat 
per ištisą dieną, sulyg mūsų 
vyskupo patvarkymo, privalo 
visi vyrai adoruoti Švč. Sa-

tį Jėzų, kad atitolintų blogus 
laikus, kad suteiktų žmonėms 
santaiką. Iš priežasties tokios

čia ko daugiausiai tą dieną 
eiti išpažinties ir prie šv. Ko
munijos. Išpažinčių klausys, 
kaip paprastai, tik vaikų šeš
tadienį antrą valandą popiet. 
Jiems uždrausta vakarais, ar- 

mai-
šytis su suaugusiais. Report.

X Prie Adomo Jaškūno du
rų du sustoję kalbasi lietuviš
kai:

— Klausyk Džio, tai užėjo 
laikai, kerta algas, valdžia ke
lia mokesčius, varžoma ir siau 
rinama žmogaus gyvenimas 
ant kiekvieno žingsnio.

— Tiesa, Čali, kad viskas 
siaurinama ir varžoma, vien 
tik pasilinksminimai ir lepus 
gyvenimas, tai nei kiek nei 
varžomas nei siaurinamas.

— Taip, taip, DŽio, ir kur

dienų pasilinksminimais.
— Nugi, Mayview, arba “pe

kloję” (Mayview bepročių na
mas. Red. prierašas). O kas 
kaltas, ar ne ta prakeiktoji 
prohibicija. Kas, Čaliuk, anais 
laikais girdėjo, kad vaikiščiai 
bei mergiščios 16, 17 metų ge
rtų svaiginančius gėrimus, o 
šiandien paprasčiausias daly
kas. Žiūrėk, mūsų Laisvės Bof- 
sai (gal Lyceum Boys) kol ne
buvo išvažiavę į “camp’es”, 
viskas buvo gerai, kaip tik į

nei pirštuko nerei
kia. Ir mano vaiką išvedė iš 
kelio tie latrai, kad dabar jau 
nebegaliu susikalbėti — ir jis 
jau maukia pasislėpęs tą ‘mu- 
nšaikę,’ na, ir ką aš jam pa
darysiu. Subariau aną dien, 
tai kaip šoko, sako: šiarap, 
gerk ir tu, kas tau neduoda. 
Tai laikai, tai laikai. Abudu 
pamatė Jaškūną su Antanai
čiu pareinant, palingavę gal
vas abudu persiskyrę nuėjo 
savais keliais. Akis ir Ausis

X Mūsų mokyklos gydyto
jas, Dr. Walz, yra labai su
sidomėjęs lietuviais. Tik nese- 

’nai paskirtas prižiūrėt mūsų 
mokyklą, o jau šiek tiek moka 
lietuviškai kalbėti. Kur tik 
pamato kokį lietuvišką žodį 
tuoj klausia ką jis reiškia ir 
kaip jis skaitosi, čia mūsų 
lietuviams pavyzdis. Jis sve
timtautis, o vis tiek nori iš
mokti lietuvių kalbą. Gi mū
sų lietuvių dauguma nevarto-

čiausiai pamiršti
X Birželio mėnesį, 1932 m., 

mūsų mokyklą baigė devynio
lika mokinių. Iš to jų būrelio 
trys bernaičiai lanko kataliki
škąją Higli School, o kiti au
kštesnes viešas mokyklas.- Te
ko sužinoti, kad ir ten pasi
žymi savo gabumais. Mokslo 
metas tik prasidėjo, o jau tri
jų mūsų mergaičių vardai pa
teko ant “Honor Roll.” Pasi
žymėjusios yra: Adomaitė Re
gina, Bačvinskaitė Marė, Ži- 
mnickaitė Lilijana.

NEPAPRASTAS BAZARAS

Tai bus bent bazaras. To
kio dar, tur būt, nebuvo. 
Sautsaidės lietuviai parodys, 
ką jie gali. O vaikučių bruz

dėjimas neišpasakytas. Jie jau 
iš anksto pradėjo darbuotis. 
Nuo mažiausio iki didžiausio, 
nuo pirmo iki aštunto sky
riaus vaikučiai bėginėja, la- 
kstinėja po namus pardavinė
dami tikietus kad tik kaip 
norints prisidėti prie parapi
jos bazaro. Jie net turės savo 
atskirą būdą, kurioje turės į- 
vairių įvairiausių dalykėlių. 
Nuoširdžiai visų prašo atsila
nkyti ir kiek galint parapijos 
reikalus paremti. Nepamiški
te visi.

Vaikų Reporteris

WEST END PITTSBURGH
/ESPLEN)

Kas penktadienis Šv. Vin
cento parapijoje mokyklos sve 
tainėje eina kaziriavimai pa
rapijos naudai. Vakarėlius re
ngia keletas pasišventusių mo
terėlių, kurios eina ir kolek- 
tuoja įvairias dovanas, kurias 
paskui išdalina laimėjusiems 
ir tokiu būdu patraukia žmo
nes. Taip pat ir pats mūsų 
klebonas kun. Vaišnoras daug 
dirba, kad tie vakarai būtų 
įdomūs ir sėkmingi. Pats va
žinėja pas ūkininkus su Mr. 
Plikiu ir kolektuoja vaisius, 
daržoves, vištas, žąsis, antis, 
kalakutus ir panašius produk
tus. Tai vis bazarui, kad šiaip 
taip palengvintų sunkią skolų 
naštą. s.

X Seserys mokytojos su pa
galba gerų moterėlių beturčių 
vaikučiams suteikia valgių, 
kuriuos gauna nuo geradarių 
Bayer’s pieninyčios, Braūn’s 
keptuvės, Hankey’s iš McKees 
Rocks. Taip pat iš Pelecko ir 
Žvegždo krautuvių. Visi jie 
žada ir ateityje seserų darbą 
paremti. Apie 62 vaikučiai 
gauna kasdien pavalgyti. Lai 
Dievulis padeda visiems gerą 
darbą ir toliau dirbti!

X Spalių 7 d. šv. Vincento 
parapijos mokyklos vaikučiai 
šventė didelę Šv. Rožančiaus 
šventę. Visi ėjo tą dieną prie 
šv. Komunijos ir jų intencija 
klebonas atlaikė šventas Mi
šias. Altoriai gražiai buvo pa
puošti, ypač Švč. Jėzaus Šir
dies. Per mišias visi vaikučiai 
gražiai giedojo.

Kaip gražu ten, kur seserys 
vaikučius mokina ir tvarko. 
Taip vaikučiai žada per visą 
metą pirmuosius mėnesio pen
ktadienius apvaikščioti ir mi
šias šv. užsisakytų. Dieve pa
dėk gerus norus išpildyti.

Vaikų Reporteris

BRIDGEVILLE, PA.• ...

X Spalių 9 d. kun. A. Jur
gutis buvo išvažiavęs į šv. Pra 
nciškaus vienuolyno 'rėmėjų 
seimelį.

X Mūsų sodaliečių atstovės 
džiaugiasi atsilankiusios Mt. 
Providence. Labai patenkintos 
seselių svetingumu ir nuošir- 
dumit. Parsivežė daug gražių 
įspūdžių iš įvykusio seimelio. 
Visos žada pasidarbuoti vie
nuolyno naudai. Gaila, kad S. 
L. R. K. A. 112 kuopa, dėlei 
finansinių sumetimų, nepasiu
ntė savo delegato. Mat, tie, 
kurie galėjo važiuoti pareika
lavo po $2.00 už savo “dar
bą.” Susirinkę draugai į eks
tra mitingą nepanorėjo tiek 
daug mokėti savo atstovams 
už jų “kruviną procę.”

X Eidamas pro šalį pama
čiau bestovinčius prie klebo
nijos du fain automobilius:
Buick’ą ir Mormon’ą. Paskui [kol aplankė kiekvieną seserį, 
sužinojau, kad tai kun. Jonas Jos mokytoja pradėjo net bi- 
Vaišnoras su kun. J. Pikučiu ’ joti, kad mažytė mokinė iš di- 
buvo atvažiavę atlankyti mūsų delio mandagumo nenueitų 
kleboną. įprie altoriaus ir ten “Geru

X Viena ausim nugirdau, rytu” nepasveikintų gerb. ku-
kad “Marijos Vaikelių” na
rės rengiasi prie kažin-kokio 
šurum-burum. Žadančios pa
daryti savo klebonui didelį 
surprise. Lauksime.

X Monika Mickūnieng pri
sodino apie kleboniją įvairių 
gėlių. Kaip kitą pavasarį jos 
visos sužydės, visi gėrėsis ant 
jų akį užmetę.

X Vincas Juškevičius ant 
Stankaus fanuos papiovęs 200 
metų ąžuolą, pačiam šeimini
nkui ir jo vaikams padedant 
supjaustę ir suskaldę, atvežė 
klebonui vežimą malkų “pra
kurai.”

X Kur dingo Treveskyn Ju
rgis Gražbys, Pranas Stankis 
ir Jonas Kazlis iš Bridgeville? 
Seniai nebematau jų bažnyčio
je. Jei kas žino kokia “kva- 
raba” prie jų prikibo, prašau 
pranešti Bridgeville’s Dėdulei.

X Spalių 9 d. įvyko mėne
sinis susirinkimas S. L. R. K. 
A. vietinės kuopos. Sekreto
rius pranešė, kad yra prisių
stas laiškas kap. Dariaus oro 
kelionės į Lietuvą reikale. 
Kuopa kelionę užgyrė, bet fi
nansuoti nepajėgia. Visi nu
stebo kai ligonių lankytojai 
pasisakė neturi naujai susir
gusių ligonių. Na, na, tai, tur 
būt, ne prieš gera. Pirma, bū
davo, uodui įkandus į nykš
čio galą, narys guldavo į pa- 
talą... ligonių lankytojui į du
ris pasibeldus.

X Praeitą sekmadienį soda- 
lietės ėjo prie šv. Komunijos 
“in corpore”, porom, gražiai 
ir tvarkingai. Reporteris

ŠV. KAZIMIERO MOKYK
LOS PIRMOJI KLASĖ

Šv. Kazimiero mokykla, kaip 
bičių avilys. Mokiniai tik bra
nda, darbuojasi; mokslas spar
čiai eina pirmyn. Stebėtina pa 
įžanga moksle daug priklauso 
nuo užsiinteresavimo didž. ge

rb. klebono kun. Magno J. 
Kazėno, kuris vaikučiams įtai- 

|Sė žemą ir ilgą smėlio stalą 
|(sand table); knygyno stalą 
su 12 mažomis kėdėmis ir da
ug visokių knygų; kelias skry 
nutes visokių spalvų medukų; 
|ketvirtainiškų medinių bloksų 
ir daug kitų moderniškų įtai-

,symų.

Vaikai visados užimti dar- tfts- 
bu ir dėlto labai mandras. Sy- Sūnus tada RUPrftto, kad t 
kį paprašyti sudėt vardą pelių ;j° motina ir abu nuėjo į Txi
slasto iš trijų raidžių (lietu
viškai bus iš keturių raidžių). 
Mokslą baigusios mergaitės 
negalėjo sudėti, o pirmos kla
sės vaikai mąstė, mąstė ir, pa
galiau, susekė, kad gyvas pe
lių slastas yra katė; ir sūdė- 
jo c-a-t.

Pirmosios klasės vaikučiai 
yra labai klusnūs. Vieną die
ną mokytoja pamokino vaiku
čius, kad reikia būti manda
giems, reikia pasveikinti gerb. 
kun. kleboną, mokytojas ir ki
tus “Geru Tytu.” Tą* pamo
kinimą ypatingai įsidėmėjo 
viena maža mergaitė. Ant ry
tojaus, prasidėjus šv. Mišioms, 
toji mergaitė įeina į bažny- 
čią, labai rimtai ji prieina prie 
pirmosios sesers ir pasveikina

ją žodžiais “Gerą rytą,” pas
kui pakelyje sustojo prie ki
tos ir ją pasveikino, ir taip

nigą kleboną. S. E.

Buvo Pražuvus ir 
atsiraito

Vienai linksmai šeimynėlei 
atėjo liūdna atsiskyrimo vala
nda.- Mylimasis jų sūnelis tu
rėjo stoti į kariuomenę. Išleis
dama jį motina, neįmanydama 
ką suteikt atminčiai, pamąs
čius, nusiėmė nuo savo kaklo 
rožantėlį ir padavė jam saky
dama: “Nepamiršk, vaikeli, 
kad šis rožančius bus tavo 
prietelius ir jį kalbėdamas, at
simink savo vargšę motinėlę.” 
Sūnus paėmė rožančių, įsidė
jo į kišenę, žadėdamas nepa
miršt savo motinos. Atsisvei
kinęs su visais, iškeliavo.

Ilgą laiką nebuvo nieko a- 
pie jį girdėt. Visi manė, kad 
jis karėj žuvo. Motina kasdien 
kalbėjo rožančių už jį ir mel
dėsi prie Šv. Antano, kad jei 
jos sūnus yra gyvas, kad dar 
prieš mirtį galėtų jį sutikti.

Vieną dieną besimeldžiant 
jai, kažkas širdyje paragino 
važiuoti į Lourdes, kur Šven
čiausioji Panelė pasirodė Ber
nadetai. Taip toji mintis ra
gino ją per kelis mėnesius. Su 
sitaupius gana pinigų kelio
nei, galutinai išvažiavo ir nu
vykusi ten karštai meldėsi, 
kad prieš mirsiant galėtų ma
tyt savo sūnų. Pasimeldus, grį 
žta į viešbutį, kuriame ketino 
perleisti naktį. Grįžtant pama
tė labai suvargusį, nudriskusį, 
sėdintį prie kelio elegetą. Pa
sigailėdama vargšo, išsiėmė 
pinigėlį, priėjo arčiau ir pa
davė jam. Duodama pinigėlį, 
patėmijo kad rankoje jis laiko 
rožančių.

O Dieve! — ji sušuko, — 
ar tai ne tas rožančius, kurį 
daviau savo sūnui, jam sto
jant į kariuomenę.*

Prisiartinus prie pavargėlio 
paklausė, kur jis gavęs tą ro
žančių. Jis pasakė, kad tai jo 
motina jam suteikus, kuomet 
jis į kariuomenę stojo.

Išgirdus tai motina puolė 
ir, apsikabinus jį sušuko:

— Atradau, mano sūnelį! O! 
'Šv. Antanai, būk pagarbin-

rdes prie Švenčiausios Pan< 
lės sykiu sukalbėjo Tožanč.ii 
kaipo padėką už tokią* brangi 
malonę. Maitot

PIVARUNŪ
DUON-KEPYKLA

1426 Juntata St.,
N. S. Pittsburgh, Pa. 

Gaminu sveikiausią ir ska
niausią duoną. Reikalaukite 
mano duonos nuo savo krau- 
tuvninko.

FRANK DARIGIS
VALGOMU DAIKTŲ KRAUTUVĖ 

914 CHF.ATAU 8T.,
N. S. PITTSBURGH. PA. 

Užlaikau pirmos ruftiea valgomų 
daiktų krautuvę.



DRAUGAS BOKING NEWS

Draugas Boxing Inrnant
Tickets on Sale Now!
Tickets for tire Preliniinaiies and Finais are 

now on sale at tire Draugas Publisliing Com- 
pany.

General Admission $0.55 and ringside seats 
$1.10.

G et your tickets early by applying- direet 
or mailing in your reųuest together witb 
check.

Draugas Puhlishing Company
2334 So. Oakley Avenue

CHICAGO, ILLINOIS

'Roseland.

SIXTY-TWO FIGHTERS 
WAIT FOR GONG

After tbe entries liave been 
closed and cbecked ,* we štili 

have sixty Lithuanian bovs 
from all over tbe city and a 
few outside boxers tliat \vill 
take part in tbe Draugas Litb- 
uanian Boxing Tournanient.

All of tbe boys liave been 
training bard and promise to 
be in good sliape for tbe preli- 
minaries on Nov. 3rd at St. 
Agnės Gymnasium.

llere are tbe entries:

112 lbs.

1. Zaleckis, St. Antbony’s, 
Cicero.

of Vilna, West Side.
4. Stuparas, St. George’s, 

Bridgeport.
5. Zalatoris, Our Lady of

2. Markevičius, St. Georgei Viln»’ West Side-
6. Rubins, Our Lady of Vil

na, West Side.
7. St. Buginųis, All Saints, 

Roseland.

Bridgeport.
3. A. Žostautas, Our Lady 

of Vilna, West Side.
4. Žilinskas, All Saints,

Roseland.
118 lbs.

1. Ališauskas, Rockdale.
2. Grismanauskas, St. Ant

bony’s, Cicero.
3. Gailis, St. Antbony’s, Ci

cero.
4. Blunias, St. George’s 

Bridgeport.
5. Petrulis, Our Lady of Vil

na, Vest Side.

126 lbs.

1. Sbedwill, All Saints, 
Roseland.

2. Martišauskas, Immaculate r 9. Litvanavičius, St. Ant-
Conception, Brigbton Park.

3. Sandere, Immaculate Con
ception, Brigbton Park.

4. liaudis, Immaculate Con
ception, Brigbton Park.

5. Astrauskas, St. George ’s, 
Bridgeport.

6. Dačiolas, Our Lady of 
Vilna, West Side.

7. Buginnis, Ali Saints,

bony’s, Cicero.
10. Albertauskas, St. Geor

ge’s, Bridgeport.
11. St. Grimelis, Our Lady 

of Vilna, West Side.
12. Dailiniunas, St. Joseph’s, 

So. Chicago.
160 lbs.

1. Kezis, Ali Saints, llose- 
land.

2. Žemaitaitis, Detroit, Mi-
8. Stuporas, St. Antbony’s cbigan.

Cicero. j 3, Behekaitis, Innnaculate

9. Antonitis, St. Josepb’s, Conception, Brigbton Park.
So. Cbicago. 4. Landžius, Innnaculate Con

135 Tos. ception, Brigbton Park.
1. De Jule, Rockdale. 5. Petkus, St. Antbony’s,
2. Johnson, St. Antbony’s, Cicero.

Cicero. 6. Kiscellus, St. Micbael’s,
3. Jobn Grimelis, Our Lady No. Side. KALĖDŲ EKSKURSIJA

147 lbs.
1. Sedeikis, Rockdale.
2. Mockus, Innnaculate Con

ception, Brigbton Park.
3. Kulnis, Innnaculate Con

ception, Brigbton Park.
4. Norusis, Immaculate Con

ception, Brigbton Park.
5. Yuknis, St. Antbony’s, 

Cicero.
6. Vaičiūnas, St.-Antbony’s,

Cicero. i >
I 7. Bagdonas, St. Peter’s, 
Kenosba, Vis.

8. Jisky, Detroit, Mieli.

7. Muskus, St. Antbony’s, 
Cicero.

8. Ranis, St. George’s, 
Bridgeport.

9. K. Žostautas, Our Lady 
of Vilna, Vest Side.

10. Joselanas, Nativity B. V. 
M., Marąuette Park.

11. Vadaika, Innnaculate 
Conception, Brigbton Park.

12. Kukeckus, St. George’s, 
Bridgeport.

13. Jakunskis, Immaculate 
Conception, Brigbton Park.

175 lbs.
1. Rungaitis, Rockdale.
2. Jobn Speedvvillis, Nativi

ty B. V. M., Marąuette Park.
3. Kasi ynas, Nativity B. V. 

M., Marąuette Park.
4. Baranauskas, St. Geor

ge’s, Bridgeport.
5. Žukas, Our Lady of Vil

na, Vest Side.

6. Tankas, St. George’s, 
Bridgeport.

HEAVYWEIGHTS

L Kabzinskas, Detroit, Mi- 
cliigan.

2. Joe Speed\villis, Nativity 
B. V. M., Marąuette Park.

3. Žilvitis, St. Antbony’s, 
Cicero.

V ’
4. Grybas, Immaculate Con

ception, Brigbton' Park.
5. Bakutis, St. George’s, 

Bridgeport.
6. Keturakis. Our Lady of 

Vilna, Vest Side.
7. Sakalauskas, lloly Cross,, 

Tovvn of Lake.

Kalėdos ir Naujieji Metai 
yra reikšmingiausios metinės1 v o

j šventės, reiškiančios žmonijai 
džiaugsmą!

Lietuvių Lai
vakorčių Agen
tų Sąjunga A- 
merikoje, gruo- 

zdžio 2 diena, š. 
m. rengia Ka
lėdų Ekskursi
ją į Lietuvą 
(per Klaipėdą) 
Švedų Ameri-

vi. p. MiKin-kas kos Linijos, lai
vu S. S. ‘DROTTNINGIIOLM’ 
per Gotbenburgą, Švediją. Lai 
vas iš New Yorko išplauks 3 
vai. po pietų, iš llalifax iš
plauks gruodžio 4 dieną.

Ekskursijos palydovas bus 
Švedu Amerikos Linijos Cen
tral inės raštinės Amerikoje,

lietuviu skyriaus vedėjas p. 
Vladas P. Muč-inskas, kuris 
ekskursui inkus palydės iki 
Klaipėdos ir. Kauno.

Platesnių informacijų ir lai
vakorčių kreipkis j minėtos 
Sąjungos narį, arba bet kurį 
autorizuotų Švedų Amerikos 
Linijos agentų. Taip pat gali
ma gauti informacijų asmeniš
kai ar laišku iš bet kurios šve
dų Amerikos Linijos raštinės. 
Centralinė raštinė Amerikoje, 
21 State St., New York, N. Y. 
Gaukite brošiūrėlę “Kalėdų

Jaunystės Stiprybė
Dr. Magnus Hirschfeld, gerai žinomas Sexalogijos autorite

tas ir Direktorius Institute for Sexuai Science of Bcrlin, Germa
ny sutverė

TITUS - PEARLS
pagelbėti milijonams žmonių, kurie yra praradę arba pradeda 
prarasti gyvingų fizinę Jėgų. 3 5 m. praktikavimo ir tyrinėjimo 
taip pat parodė, kad šitokis silpnėjimas yra priežastis daugelio 
kiti} bėdų: Didi kraujo priespauda, užkietėjimas arterijų, fizinis 
n‘uvarginia.s darbe, galvos svaiglnimas, sloginimas, neurastlicnija, 
ir taip toliau.

Visus šitas bėdas galima prašalinti su Titus—Pearls. bau
stina gydymų buvo įvykinta per Dr. Hirschfeld, Berlyno Insti- 
(Ute.

L. S. (Valstybės Ofieialas; 60 m. vedęs) skundėsi fiziniu nuo
vargiu, svaiginimu ir drebėjimu. Lengvai pailsdavo. Minties ga
lybė nerangi ir silpnai veikianti. Trukumas fizinėj jėgoj per 5 
metus. Didi kraujo priespauda. Duotas 2 Titus—Pearls 3 kartus 
dienoje. 2 savaitės vėliau medikalls raportas buvo šitoks:— Abel- 
nai sveikesnis, daugiau spėkos, svaiglnimas sumažintas ir jėga 
grąžinama. Gydymas nepaliautas, po 2 savaičių L. S. raportą ši
tokį išdavė: nuovargis ir pailsimas dingo, kraujo priespauda su
mažėjo ir CO-tose metuose atgavo fizinę jėgą ir vyriškumą, kurį 
turėjęs pradžioj gyvenimo.

Pradėk atgauti jaunystę dabar, šiandien. Po 2 savaičių jausi 
naują vyriškumą savyje. Prisiųsk $5.00 (cash registered arba ar
ba money-order) už 2 savaičių gydymą.

Pasisaugok klaidų išpildydamas šį kuponą:

TEUTONIA IMPORT & EXPORT SERVICE CO., f>PT. 9396 
211-Fourth Avenue, New York City, N. Y.

Gentlemen; I’lease forvvard to the follovving address...............

Boxes Titus-Pearls, for which I enclose $...............................

My name is............................................................ City.................... ......................................

My address is............................. .. .. ................... State...........................................................

Ekskursija į Lietuvų” ir “Be
ndros Informacijos Kelionėje 
į Klaipėdą.” Tėmykite skel
bimą šiame laikrašty. V. M.

LYDA VENAI, Raseinių ap. 
čia siautusi nepaprasta audra 

1 sn perkūnija ir lietum daug 
nuostolių pridarė. Lietus iš
plovė didelius rugių plotus, o 
perkūnija pudegė keletą tro
besių. Varklių kaime sudegė 

Į javų ir pašaro pilnas Gudau- 
jsko kluonas. Ir kitur tą naktį 
matėsi gaisrų pašvaistės.

Z
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! Draugui’Reikalinga 200 Kontestininkų-Agentų Į
B
I “DRAUGO VAJUS” PRASIDĖJO SPALIŲ 15 DIENĄ

!

I

AR NORI DARBO?
STOK Į “DRAUGO” VAJAUS KONTESTĄ. Užtikrintas pelningas atlyginimas su do

vanomis.
Agentas neružgema, bet išsilavina. Išbandyk savo gabumus.
Neužmiršk, kad stodamas i “Draugo” Vajaus Kontestą daug gero padarysi sau ir vi

suomenei.
“Draugas'* yra vienatinis tikybinis lietuvių dienraštis Amerikoje.

v

PARAPIJOS—DRAUGIJOS
Kiekviena parapija tepasirupina bent vieną kontestininką įstatyti į “Draugo” 

Kontestą. Kur dar nėra lietuvių parapijos, tenai “Draugo” skaitytojai teišsirenka vie
ną ir jis tepasldarbuoja išplantinti “Draugą, kad būtų galima lietuvių žinias visur išne
šioti kasdien. M-

Kiekviena draugija ir organizacija tepasirupina vieną kontestininką įstatyti į 
“Draugo” Kontestą.

DOVANOS:
I. Laivakortė ir Geležinkelio tikietas į Lietuvą ir atgal arba $200.00 už nemažiau 

kaip 3,000,000 baisų.
II. Kelionės ir automobiliaus išlaidos iš Chicagos per Pittsburgh, Mount Provi- 

dence (aplankant Šv. Pranciškaus Seserų Vienuolyną,) YVashington, Philadelphia, 
(Aplankant šv. Kazime’ro Seserų naują mokslo įstaigą,) New York, YVaterbury, 
Hartford, Thompson, Conn. (aplankant Šv. Marijos Kolegiją,) YVorcester, Boston, 
Quebec, Montreal, Toronto, Detroit ir atgal į Chicagą arba $100.00 už nemažiau kaip 
2,000,000 balsų

III. Tik automobiliaus Ekskursijos išlaidos per 2-roje dovanoje minėtas vietas ar
ba $50.00 už nemažiau kaip 1,000.000 balsų.

IV. Radio arba $20.00 už nemažiau kaip 500,000 baisų.
V. Laikrodėlis arba $10.00 už nemažiau kaip 300,000 balsų.
VI. {vairios dovanos suskirstytos sulig Kontestininkų nuopelnų.

PASTABA: Pirmą dovaną gaus tik vienas. Kiti pasiekę 3.000,000 balsų gaus $150.00. 
Antrą, trečią, ketvirtą ir penktą gaus visi, kurie pasieks pažymėtą, skaičių balsų.

B

i

Registruokitės Tuojau Gausite 5,000 Balsų Dovanai! s
I
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KAS BUS LAPKR. € D.

Jau yra žinoma, kad did
žiulis Vyčių “Dainos” choras 
lapkr. G d. ruošiasi prie sezo
no atidarymo, t. y. didžiulio 
koncerto ir šokių, kuris įvyk
sta Meldažio svetainėj.

Kas matėte ir girdėjote 
Į Vyčių “Dainos” chorų prieš 
.metus, ar du, dabar atsilankę 
turėsite tikrų “suprais,” nes 
choras keleriopai padvigubėjo 
ir dar vis auga.

Choro vadovybės ir pačių 
choristų nusistatymas padary
ti šį chorų vienų iš didžiausių
visame lietuviškame pasauly-

’ soms kuopoms bus išsiuntinė
ta laiškai su mandatais.

Toliau išklausyta įvairūs 
pranešimai iš sporto Lygos ir 
“Dainos” choro. Į lygų jau 
užsiregistravo 8 tymai žaisti 
krepšiasvaidį. Kurios kuopos 
dar nėra įstoję, tai artimiau
siu laiku gali tai padaryti.

Choras dabar visu smarku
mu ruošiasi prie sezono ati- 
darymo-koncerto, kuris įvyks 
lapk. G d., buv. Meldažio sve
tainėj. Choras yra gana dide
lis. Kas dar nori įsirašyti, ga 
Ii ateiti į pratybas, kurios į- 
vyksta kas penktadienį. Į sus-
-uų buvo atsilankęs Apskr. je. Kas tik turite lietuviškų , . , ,". .. . , . ./.dvasios vadas kun. Maciulio-, širdį, kas branginate lietuviš

kų liaudies dainų ir jos gra-

TeL Cicero 6756

DAKTARAI:

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 S. 49th CT., CICERO
Vai.: 10-17 ryto: 2-6 ir 7-9 vakare

Phone Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė.
Arti 47th Street

Tel. Canal 6122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
Nuo 1 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį

Tel. Canal 6764

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

X—SPINDULIAI
Ofisas: 2130 W. 22nd St.
Valandos: nuo 2 Iki 8 vai. vakaro

Rez.: 3051 W. 43rd St. 
(Prie Archer Avė. netoli Kedzie)

Vai.: nuo 9 Iki 11 vai. ryto 
Tel. LAFAYETTE 8057

I Office I'hone Res. and Office
| Prospect 1028 2859 So. Leavitt St.

Canal 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2 to Į. and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appointmeut

DR. S. A. DOWIATofisas Tel. Grovehill 8617
Rea 6787 S. Arteslan Avė. ____

TeL Grovehill 0617 GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
4729 WEST 12th PLACB 

Vai.: 7 Iki 9 v. v. lšaklrlant Seredoa 
ir Pėtnyčioe, kuriomis dienomis jis 
bua

8924 W WASHINOTON BLVD. 
Kitos vai. ant Washlngton Blvd. 

4:80 — 5:80 kasdien 
Telefonai: Kedzie 2450 — 2451, arba 
Cicero 642. Res. teh Cicero 8888

DR. J- J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

8428 West Marųuetts Road 
VaL: 8-5 ir 7-9 P. M- Ket. 9-18 AM. 

NedėUeJ

KASTAS SABONIS, įžymiausis ir pla
čiai žinomas dainininkas-bari tonas, kuris dai
nuos Moterų Sųjungos Chicagos Apskrities 
koncerte, sekmadienį, spalių 23 d., Šv. An
tano parap. salėje, Ciceroje. Dainininkui pi
jami akompanuos įžymi pijanistė p-lė Sylvia 
Sabonytė. Be to, K. Sabonis dalyvaus ir M. 
K. 11, poseiminės vakarienės programe, Auš
ros Vartų parap. salėje.

G R A B O R I A 1:

- J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIAI LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE .
Laidotuvėm* pa

tarnauju geriausia 
U* pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų ii- 
dirbystės.

OFISAS
668 West 18 Street 
Teief. Ganai 4174 
SKYRIUS: 8118 8. 
Halsted Street, Tel. 
Ylotory 4188.

LACHAVICH 
IR SŪNUS

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiautsla. 
Reikale meldžiu atuišauktl, o mai 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Rooeevelt 161b arba 1618 

2314 W. 23rd PL, Chicago

1439 S. 49 Court, Cicero, HL
TEL. CICERO 1117

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nee neturi
me Išlaidų ailaikymai 
•kyrlų.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

8307 Aitam Avaaaa

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18th STREET

Tel. Roosevelt 7532

.i

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas 

Turiu autoinubilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUE

Chicago, I1L

žių, skambančių kalbų, ateiki
te į Vyčių “Dainos” choro 
koncertų, o būsite sužavėti 
gražiomis dainelėmis, nes cho 
ro mokytojas muzikas Saulis 
tikrai moka parinkti gražių 
dainų — žymiųjų mūs kompo
zitorių, k. t. Žilevičiaus, Sas
nausko, Tallat-Kelpšos, Nau
jalio ir kitų.

Kad gerai prie ko nors pri- 
siruofcus, reikia daug laiko pa
švęsti. Taip yra ir su Vyčių 
“Dainos” choru, kuris, besi
ruošdamas prie koncerto, da
ro pratybas net tris sykius į 
savaitę: vyrai atskirai, mer
gaitės atskirai ir vienų sykį 
bendrai. Choristai nuovargio 
•nejaučia, nes tikisi visų para
mos; tikisi lapkr. 6 d. matyti 
visų lietuviškų visuomenę įve-1 
rtinant jų pastangas ir pasi
šventimų; tikisi matyti visus 
senus ir jaunus savo didžiu
liam koncerte. Būkime visi.

Lietnvytis

uis, kuris kvietė vyčius į die
nraščio Draugo Boxing kon- 
tęstų. Susirinkimas kvietinių 
maloniai priėmė ir pasižadėjo 

raginti visas Apskr. priklau
sančias kuopas, kad pasisten
gtų sudaryti tymus ir stotų 
į kontestų, taip pat, kad Vy
čiai dalyvautų ir kitus ragin
tų jame dalyvauti. Be to, su
sirinkimas labai nudžiugo, 

kaip kun. Mačiulionis prane
šė, kad ketina dalyvauti ir 
pasaulinis bokso čempijonas, 
mūsų organizacijos garbės na
rys Juozas Žukauskas—Jack 
Sharkey.

Toliau nutarta, kad kiek-’ 
viena kuopa, kuri nori pri-

Boulevard 7589
Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Nuo 10 ryto iki 8 vakareVai.

Tel. Cicero 1260 X—RAY

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Vai.; kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 
valandai vakare

Nedėliomis ir Seredomis susitarus
4847 W. 14th St. Cicero, 111.

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTAS 

Utarn i n kais, Ketvergeis ir Subatomis 
2420 W. Marųuette Kd. arti W«Htern

Avė. Phone Hemiouk 7828 
Paneddliais. Seredomis ir Pštny&iomls 

1824 So. Halsted Street

Tel. Republic 2266

DR. t DRANGEUS
DENTISTAS 

2403 W. 63rd STREET

I. J. ZOLP

IŠ VYČIŲ CHICAGOS APS 
KEITIES SUSIRINKIMO

TEL. LAFAYETTE 7660

DR. F. C. WINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas

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

Res. 2136 W. 24th St.
TEL. CANAL 0402

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET 

Resldencija 6600 So. Artcsian Avė.

Valandos: 11 ryto 
6 Iki 8:30

Iki 4 po pietų 
vakare

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

X—Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
cor. So. Leavitt St. TeL Canal 6122
Rezidencija: 6628 S. Richmond Avė. 

Telephone Republic 7868 
Valandos: 1—3 ir 7—8 vaL vak. 

Nedėlioj: 10—12 ryto.

TeL Lafayette 6788

DR. A. J. JAVOIŠ
VaL: 3 iki 6 po pietų, 7 iki 9 rak.
Office: 4459 S. Calif ornia Avė. 

Nedėlioja pagal sutartį

Ofiso: Tel. Victory 6893
Rez.: Tel. Drexel 9191 

Jei neatsiliepia šaukite Central 7404

DR.A.A.ROTH ,
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas odos ligų ir 
veneriškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas 31st Street 

VaL: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. v. 
Nedėliomis ir šventadieniais 10—12

GRABORIUi IR LAIDOTUVIŲTIDMil
1650 WEST 46th STREET

Kampas 4<th Ir Pauliu* dta 
Tel. Boulevard 6298-8418

Nulludimo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu simpatiš
kai,, mandagiai, gerai ir pigiau negu 
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis Kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 
namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų 
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs kų pirksite, ar ne.

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

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didyste Ofisus

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai; YARDS 1741 ir 1742

Dabartiniu laiku Vyčiuose, 
pradėjo reikštis nepaprastas 
judėjimas, nepaprasta dvasia, 
ypač tas jaučiama Vyčių Chi
cagos Apskrity, kurio susirin
kimai dabar būna gyvi, skait
lingi ir entuzijastiški. Kad ir 
praėjusis susirinkimas, kuris 
buvo vienas iš gražiausių nau 
dingais nutarimais. Į sus-mų 
atsilankė po keliolikų atstovų 

, veik iš kiekvienos Chicago 
Apskr. kuopos. Visi gražiai 

svarstė bėgamuosius reikalus, 
kad tik džiaugtis reikėjo.

Tarpe svarbesnių nutarimų 
verta bus paminėti šie:

Nutarta, kad Apskr. ir Vy
čių “Dainos” choro valdybos 
darytų žygius susitarti su cho 
ro menedžerium. Negalint su
sitarti, kad menedžerius būtų 
atleistas nuo pareigų, o į jo 
vietų nuskirtas kitas.

Toliau sušaukti visų Chica- 
gos Apskričiui priklausančių 
Vyčių kuopų seimelį, kuriame 
būt plačiai apkalbėtas naujai I 
parašytas Apskr. statutas. Bū-1 
simojo Vyčių seimo reikalai 
ir Liepos 4 d. — Vyčių die

na.
Minimas seimelis įvyks lapk. 

13 d., Aušros Vartų parap. 
svetainėj 2 vai. po pietų. Vi-

Tel. CICERO 294

SYREWJCZE

klausyti apskričiui ir dalyvau 
ti visose sporto šakose, būti
nai turi sulig naujo statuto, 
įnešti į Apskrities kasų $15.00.

čia noriu atitaisyti pirmiau,
D j i i , • Phone Hemlock 2061pirmojo koresp. padarytų klai. 

dų. Aprašydamas prafėjusį su
sirinkimų, pažymėjo, kad į 
naujų valdybų įėjo viee-pirm.
A. Bacevičius ir V. Rėkus, o 
turėjo būti S. Šimulis ir V.
Rėkus. Taip pat praleista ne
pažymėjus, Lad išrinkti du 
korespęndentai: J. Juozaitis ir 
V. Rėkus.

Kitas apskr. susirinkimas 
nutarta šaukti lapkr. 9 d. to
je pačioje vietoje, t. y. Auš
ros Vartų parap. svetainėj,
8:15 vai. vakare. II Koresp.

DR. JDSEPH KELLA
DENTISTAS i ’

GAS EXTRACTION 
Valandos: 9-9. Nedėliomis 9-12 

8558 SO. MESTLKN AVĖ.

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė- 
4145 ARCHER AVĖ.

Ofiso TeL LAFAYETTE 7387

Ofieo vai. kiekvieną, dieną nuo 9 Iki 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 Iki 8 vaL vakare Utamlnkate 
Ir Ketvergais.

Rez. Tel. Hyde Park 3395

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE 
Tel. Virginia 0036

DR. P. M. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3243 So. Halsted Street 
Office Tel. Victory 7188 
Res. Tel. Hemlock 2615

▲XXŲ «1DYTOJAI>

DR. VATO DPT.

DR. M, T. STRKOL’IS
GYDYTOJAS IR CUUtLKGAS

OFISAS
4645 S. ASHLAND AVĖ.,

Ofiso valandos; nuo 2 iki 4 Ir nuo 
8 Iki 8 vai. vak. Nedėliomis pagal 

sutartį
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

TeL Grovehill 1696

DR. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Vai.: 9-11 ryto 2-4 Ir 7-9 vak. 

Seredomis po pietų ir Nedėldieniala 
tik susitarus

8422 W. MARQUETTE ROAD

Res. Phone 
Englewood 6641 
Wentworth 8000

Office Phone 
Wentworth 3009

SODALIETĖS ŠVĘS SU
KAKTUVES

MARQUETTE PARK. — 
Ar pasirengęs ateiti į puikių 
vakarienę su gražiu progra
mų sekmadienį, spalių 23 die
nų? Jei dar ne, tai nėra vėlu 
įsigyti bilietų, kuris kainoja 
tiktai 40c.

Jau daugiau penki metai kai 
gyvuoja Nekalto Prasidėjimo 
Panelės Šv. mergaičių Soda- 
licija. Paminėjus tas sukaktu
ves, sodalietės rengia vaka
rienę su įvairiu programų. Va
karienė bus gardi, o linksmios 
sodalietės visiems patarnaus.

Sodalicija nuoširdžiai kvie
čia draug-sodalietes iš kitų 
kolonijų atsilankyti į vakarų, 

j j Taip pat kviečia savo tėvelius, 
nes nori parodyti kų jos gali. 
Kviečia visus tėvelius, kurių 
dukterys dar nepriklauso. Pa
matę programų, gardžiai pa- 
sivalgę, pamatysite kad mer- 
gaitės ištikrųjų moka ir gali 
veikti. Tada, be abejo, para
gins savo dukreles prisirašy
ti prie sodalicijos.

Sodalicijos vardu dar sykį 
kviečiu visus ateiti į Gimimo

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvina aklų įtempimą, kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemmio, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį. Nuimu 
^.taractua Atitaisau trumpą regystę 
ir tolimą regystp.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro- 
aias su elektra, parodančia mažiau
sias klaida*.

Hpeciaiė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 19 ryto Iki 8 vaka- 
** Nedėliomis pagal sutartį. 
KREIVAS AKIS ATITAISO į TRUM

LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugelių atsitikimų akys aUtaieomos 
be akinių. Dabar kainos perpus nl- 
Scsnšs, negu buvo. Musų kainus nl- 
gesnes, kaip kitų. **

4712 S. ASHLAND AVĖ. 
TeL Boulevard 7589

Tel. Lafayette 1016

. DR. F. J. LOWNIK
Gydytojas ir Chirurgas 

1800 WEST 47th STRĘET
PHONE GROVEHILL 0027 

Valandose 2-4; 7-9 1’. M.
Trečiadieniais ir sekmad. susitarus

DR. J. W. KAŪZEWICK
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 

6859 SO. YVESTERN AVĖ. 
Chicago, Iii.

GRABORIUS
Laidotuvėms pilnas patarnavimas 

galimas už 835.00
KOPLYČIA DYKAI .t .

1344 S. 50th AveM Cicero, In. Panelės Šv. salę, sekmadienį,

Tel. Yards 1829

DR. D. SERNER.
LIETUVIS AKIŲ 8PCIALISTAS

_ DR. MAUR1CE KAHN.
Gydytojas ir Chirurgas

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards .0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
VALANDOS:

Nuo 10 Iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 3 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedel. nuo 10 iki 13 dieną

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35tli STREET

Kampas Halsted St. 
Valandos: nuo 10—4; nuo 4—8

Nedėliomis: nuo 10 Iki lt.

spalių 23'd., lygiai 7 valandų 
vakare gardžiai pavalgyti, pa
matyti gražų programų ir li
nksmai vakarų praleisti.

SodaMetė

DR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

6558 S. HALSTED STREET
Vai.: 1-4 Ir 7-9 vai. vakare

A. L. DAVIDONIS, M. D,
4910 SO. MICHIGAN AVENUE 

Tel. Kenwood 610 7 
Valandos:

Nuo 9 iki 11 valandai ryte.
Nuo 6 iki 8 valaidai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Ofiso Tel. Victory 8687
Of. Ir Rez. TeL Hemlock 2374

DR. J. P. POŠKA
3133 S. HALSTED STREET

Antras ofisas ir rezidencija
6504 SO. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso vai.: nuo £-12 rytais: nuo 7-9jo 9- 

Of
pleL U ta r n. Ir Subat. nuo 3-6 vak. 

Šventadieniais pagal sutarimą.

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu 

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECUAL1STAS

Džiovų. Moterų ir Vyrų Ligų
2—4 po

Tel. ,Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. 6ART0N
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 S. HALSTED STREET 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare.

Vai : ryto nuo 10—18 nuo 
pietų: 7—8:30 vai. vakarą 

Nedėliomis 10 Iki 18 
Telefonas Midway 2880

HEMLOCK 8161

DR. V. S. MARES
(Naryauokas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2429 Weet Marųuette Road 

VALANDOS:
9 iki 18 ryto, 7 Iki I vakare Utarn. Ir Ketv. vak- pagal sutartį

Tel. Hemlodk >709
Rea. Tel. Prospect 0610

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6166 South Kedzle 
Rea <426 So. Callfornte Avė. 

VaL: 8-4. 7-8 ų. v. Išaklrlent Kete.

Ofiso Ir Rez. Tel. Boulevard 69isk

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

Ofiso vaL i nuo 1-4, nuo •:80-t.'««
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Ketvirtadienis, spalių 20, 1932
IŠGIRSIME GRAŽIŲ ARIJŲ

Viena įžymių Chieagos lietuvių dainininkių po
nia Aleksandra Pieržinskienė ateinantį sekmadienį, 
spalių 23 d., Šv. Antano parap. salėje, Cieeroje, Mot. 
Sąjungos Chieagos Apskrities koncerte dainuos ari
jas iš operų Mignon (Tliomas’o) ir “Faust’o” 

(’Gounod’o).

CHICAGOJE
IŠ LABD. SĄJUNGOS 

SUSIRINKIMO

- Lietuvių Labd. Sų-gos cen
tro susirinkime laikytame ru
gsėjo 28 d., vienbalsiai nutar
ta dalyvauti Marijonų Kole
gijos Rėmėjų seime, kuris į- 
vvks spalių 23 d., Aušros Va
rtų parapijos svetainėj,*^2323 
W. 23 Place, Chieago, III. Sei
mui išrinkta trys atstovai: N. 
Mažeikaitė, B. Kalvaitė ir Z. 
Gedvilas.

Labd. centro susirinkimas 
užgyrė Tėvų Marijonų moky
klas: Marijonų Kolegiją (Ma- 
rian College), Hinsdale, Ilk, 
ir šv. Marijos Kolegijų, Thom
pson, Conn.

Ypatingai užgyrė dienraštį 
L“ Draugų”, kuris yra vieninte
lis lietuvių katalikų dienraš
tis Amerikoj.

Taip^pat išreikšta pageida
vimas, ' kad visos labdarybės 
kuopos dalyvautų Marijonų 
Rėmėjų seime ir visų labdarių 
prašoma remti dienraščio

k “Draugo” vajų.
L Z. Gedvilas
M--------------
' IŠ RADIJO STOTIES AJJ

CICERO, ILL. — Cicerie- 
čiai organizuojasi dalyvauti 
Marijonų Kolegijos Rėmėjų 
6 seime, kuris įvyks sekmadie
nį, spalių 23 d., Aušros Vartų 
parapijos salėj.

X Praėjusiam sekmadieny 
įvyko Labdarių 3 kuopos su
sirinkimas. Apsvarstyta svar
būs reikalai. Nutarta labda
rių centrui priduoti tuos pini
gus, kuriuos uždirbo 3 kuopa 
Centro išvažiavime, rugsėjo 4

d. Išrinkta atstovai i Labda- » .
rių seimų ir paskirta didoka 
auka. Išklausyta pranešimas iš 
buvusios rinkliavos. Pasirodė, 
nors diena buvo lietinga, bet 
sėkmės neblogos. Jos jau bu
vo “Drauge” paskelbtos.

Dabar labdarių 3 kuopa re
ngiasi prie šaunaus vakaro, 
kuris įvyks lapkričio 13 d., 
parapijos svetainėj. Pranešta, 

j kad susirgo įžymus'labdarių 
ir visuomenės veikėjas, K. Ži
lvitis, kuris darbavos iki pas
kutinės minutos, kol liga nu- 

Įgalėjo. Sunku rasti žmogų, ku 
'ris būtų taip darbavęsis, kaip 
Įp. Žilvitis. Jau sirgdamas jis 
gelbėjo viešajai rinkliavai per 
ištisų dienų.

Dabar K. Žilvitis guli Mer- 
cy ligoninėj, 2537 S. Prairie 

,Ave., Chieago, Ilk, (3rd floor 
Nortb End). Visi giminės ir 
pažįstamieji aplankykit įžymų 
visuomenės veikėjų.

X Ciceros radijo štotts AJJ 
perkėlė savo stotį Į naujų viz
itų adresu 1233 So. 49th Court

X Šv. Antano draugijų smaI
rkiai ruošiasi prie jubiliejaus 
vakaro, kuris įvyks spalių 30 
d., parapijos svetainėj. Bus 
šauni vakarienė su puikiu 
programų.

X Ciceros draugijos renka 
atstovus į lietuvių visuomenės 
susirinkimų dėl dalyvavimo 
Pasaulinėj Parodoj. Susirinki
mas įvyks spalių 27 d., 7:30 
vai. vakare, Lietuvių Audito
rijoj.

X Spalių 16 d. Dievo Moti
nos Sopulingos draugijos va
karienė ko geriausiai pavyko. 
Žmonių buvo pilna svetainė. 
Programas buvo labai gražus.

1

“DRAUGO VAJAUS” APLIKACIJOS 
B L A N K A

Šiuo pranešu, kad jstoju į “Draugo Vajaus” Kontestų:
1 ‘ ’ <

Vardas ir pavardė.............................................................

Adresas ....................................................................... .

“Draugo Vajaus” Kontestas, 2334 So. Oakley Avė., 
Chieago, III.

Bfi jCTTOKS

DRYŽUOTAS TIGRAS
“Gamta savo Žalumoj" — kaip t 
duota didžio gyvulių piešėjo 
Brantom ... įkvėptas dryžuotojo 
laukinio siaurumo, iinomo v 
pasaulyje, kaip džiunglių te 
'‘Gamta savo Žalumoj Retai Švt 
Lengva" — ir žalias tabakas neturi 
eigaretuose.

|P. CONRAD Fotografais 
Turime tokias pat Šviesas kaip

Hollyvvoode musų studijoj ir vaka
rais Imti paveikslai Išeina tokie gra
žus, kaip ir saulėtoj dienoj. Del ap- 
poir.4 nentų ir sempellų pašaukit mus 
telefonu: ENGLEWOOD 5M40

Kės. 730 W. B2nd St.

BARGENAS
4—5 kambarių mūrinis fla- 

tų namas, garu šildomas.
Randasi S. \V. kampas 65tli 

ir Artesian gatvės.
Kaina $16,090.00 Sąlygos.

BRIETZKE & UTESCH
6320 S. Western Avė.

Tel. Republic 6578

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monro© St., Rm. 1005
Kampas Clark St., 10-tn lubų

Telefonas Štate 7660
Valandos 9 ryte iki 5 popiet

Vakare: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas Republic 9600 

Valandos 7 iki 9 vakare

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisą* 77 W. Washtngton Rt. 
Room 906 Tel. Dearborn 7944

Valandos: 9 ryto Iki 4 po pietų

Vakarais: Utarninkals Ir Ketvertais 
— C Iki 9 vai.

4146 Archer Avė. Tel. Lafayette 7117

Namų Tel. Hyde Park 1396

ŽINELĖS IŠ WEST PULL
MAN’O

X Spalių 15 d. mirė Myko
las Mockevičius, kuris sunkiai 
ir labai ilgai sirgo. Paliko nu-.Į 
liūdime žmonų, tris sūnus ir 
dvi dukreles. Laidotuvėms pa 

i tarnavo grab. Eudeikis.
X Širdingai ačiū p-lei I. Lu 

košiūtei už gražų aprašymų 
vakarienės įvykusios spalių 9 
d. Noriu pažymėti, kad, ren
giant vakarienę, daug dirbo 
sekančios mūsų veikėjos. Ma- 

'teišienė, Juškienė, Koreckienė, 
Radavičienė, Kiupelienė ir ki
tos. Programų surengė p-lė S. 
Kiupelytė. Klebonui kun. A. 
Linkui įteikta $50 dovanėlė 
nuo jo prietelių ir draugų. 
Vakaro įžangos prie durų pel
nas ($70) įteiktas klebonui pa
rapijos reikalams.

X Spalių 16 d., parap. sa
lėj įvyko linksmas šokių vaka
rėlis, kurį surengė parap. ko
mitetai ir choras parap. nau
dai. Vakarėlis pavyko, žmo
nių buvo daug. Rap.

ŠĮ VAKARĄ RADIJO 
PROGRAMAS

Šį vakarų, nuo 7:30 iki 8:30 
i? radijo stoties WHFC bus 
duodamas gražus dainų ir mn 
zikos radijo programas lėšo
mis Jos. F. Budriko, radijo ir

Luckies nėra žalio tabako 
—-dėl to jie tokie lengvi

Ąyf ES perkame puikiausią, patį 
puikiausią tabaką visame 

pstsaulvje, bet tas dar neišaiški
na kodėl žmonės visur skaito 
Lucky Strike lengviausiu ciga- 
retu. Dalykas tame, kad mes 
niekuomet neužmirštame tei
sybės, jog “Gamta savo Žalumoj 
Retai Švelni ir Lengva” - todėl 
šis puikus tabakas, jį tinkamai 
pasendinus, išnokinus, perlei

džiamas per pagerinamą Lucky 

Strike valymo procesą, kuris 

žinomas kaip - “It’s toasted”.v
Štai kodėl kiekvieno miesto, 
miestelio ir sodybos gyventojas 
sako, kad Luckies yra tokie 
lengvi cigaretai.

It’s toasted
Tas pakelis lengvų Luckies
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J. P, WAITCHES
ADVOKATAS

61 E. 107 ST. prie MICHIGAN AVĖ. 
Tel. Pullman 6950—4377

4400 8. WOOD ST.—Ketvergo vak. 
Tel. Lafayette 4393

14# N T.A RAT.T.E ST—navai aptarti.

rakandų krautuvės, 3417 S. 
Halsted st. Dainininkas B. Ne
krašas padainuos keletą nau
ji} dar negirdėtų dainelių. O 
muzika bus tikrai žavėjanti. 
Kalbės adv. Charles P. Kai 
(Kazlauskas). Rep.

LIETUVIŲ VALANDA

Praeitam sekmadieny vėl te 
ko gėrėtis gražiu lietuvių dai
nų ir muzikos radijo progra
mų iš stoties WCFL nuo 1 iki 
2 vai. po pietų, kurį davė Jos. 
F. Budriko radijo ir rakandų 
krautuvė, 3417 S. Halsted st.

Programe buvo solo, mergi
nų duetas, trio ir kvartetas. 
Visų dainavimas buvo tikrai 
malonus, žavėjantis, o Budri
ko radijo orkestras visus pa- 
linksmibo savo šaunia ir har
moninga muzika. Reikalinga 
dar pastebėti, kad Budriko 
krautuvė dabar turi didelį iš
pardavimų radijo ir rakandų 
per šių savaitę specialiai nu
pigintomis kainomis, paminė
jimui savo biznio sėkmingo 
gyvavimo per 20 metų. Tai 
jubiliejinis išpardavimas. Pi
rkėjai gauna gražias dovanas.

Petras

LAIŠKAI CENTRALINIAM 
PAŠTE

506 Blonskiui J. P.
527 Jurgelaičiui Juozui.

PRANEŠIMAI
T0WN OF LAKE. — šv. 

Pranciškaus Rėmėjų 3 skyr. 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
penktadienį, spalių 21 d., po 
pamaldų, parapijos svetainėje. 
Visi nariai nuoširdžiai kvie
čiami ateiti, nes turime daug 
svarbių reikalų svarstyti. Be 

įto, išgirsime pranešimų iš Šv. 
į Pranciškaus Rėmėjų seimo, 
kuris įvyko Pittsburgli’e. Sei
me dalyvavo mūsų veikėjos 
pirm. M. Sudeikienė ir p-lė A. 
Mažeikaitė. Raštininkė

GERB. KUNIGAMS 
ŽINOTINA

ir Komentorių pridėjo Vys- 
Į kūpąs Juozapas Skvireckas, 
/plonais popieriniais aptaisais, 
kaina $3.00.

Vadovas Sakyklai. Trečioji 
knyga, Pamokslai apie Dievo 
Malonę, Sakramentus ir Mal
dų, Antrasis padidintas leidi
mas. Vyskupas Kaz. Paltaro
kas. Kaina $1.50.

Šventasis Raštas, Senojo ir 
Naujojo Įstatymo arba Testa
mento su Vulgato tekstu, Ket
virtas Tomas, kaina $4.00.

Viršminėtas knygas dar ga
lima gauti:

“DRAUGO” KNYGYNE
2334 So. Oakley Avenue,

Chieago, III.

Tel. Boulevard 5913.

CHARLES P. KAL
ADVOKATAS 

756 W. 35 tli Street
Netoli Halsted Str

R. ANŪRELIUNAS
Užlaikome naujausios ma

dos žiedus, laikrodžius, radios, 
taipgi elektrikinius laikro
džius, movie cameras, projee- 
torius dėl judomų paveikslų 
rodymo. Kainos labai nupigin 
tos.
2650 W. 63rd St., Chieago, UI.

Tel. Hemlock 8380

Wm. J. Kareiva
Savininkas

D81 geriausios rųSIes 
Ir patarnavimo. Sau
kit.

GRFFV VATLFY 
Products 

Olsells Šviežių klausi
nių, sviesto Ir sūrių.

4444 SO. PAULINA STREET 
Tol. Boulevard 1389

Phone Roosevelt 2072 
STANISLOVAS FABIONAS. Sav.

WEST SIDE EXPRESS CO.
J
; Coal, Wood, Expressing and 

Moving
2146 So. Hoyne Avenue .. 

į Chieago, TU.

Šventasis Raštas, Senojo 
Naujojo Įstatymo, su Vulga- 
tos tekstu, Antras Tomas, plo
nais popieriniais aptaisais, 
kaina $3.00.

Šventasis Raštas, Senojo 
Testamento III. Psalmių kny
ga, patarlių knyga, Eklezias- 
tikas, Izajo pranašystė. Vertė

Democratic
Headquarters

Lithuanian
Division

134 N. La Šalie St. 
Chieago

Republican 1 
Headquarters 

Lietuviu Divizija 
NATIONAL:

M. Wabol, Cbairman, 
Palmer House, 

Room 777.
STATE:

A. K. Yalukas, 
Cbairman

Morrison Hotel 
Room 585 

COOK COUNTY:
B. R. Pitkiewicz, 

Cbairman
Metropolitan Bldę. 
134 N. La Šalie St. 

Room 300.

NAUJA GASOLINO STOTIS
Vartoja Sinclair Produktus

H IG H W A Y
SERVICE STATION

7001 S. WESTERN AVENUE 
S. E. corner

Tel. Hemlock 1017 
Pranas Dargelis, savininkas

Jsl manai pirkti automobili, ateik 
pas įtinu pirmiau, nes mes užlaikome 
viena 1* geriausių ružlų automobi
lius — 8TUDEBAKER, kurie yra 
pagarsėja savo stiprumu Ir gražumu.

Taipgi mes turime pilna pasirinki
mą vartotų karų labai prieinama ir 
nebrangia kaina.

MIDLAND MOTOR SALES
4499 ARCHER AVENUE 
Telephone Lafayette 7199


