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VOKIECIA
TAI PRIEŽASTIS, KAD VOKIETIJA 

ATSISAKO PRITARTI RYTŲ 
LOKARNO PAKTUI

Prancūzų pusoficiozas Le
Temps aiškina apie tai

ĘABYŽIUS, rūgs. 12. — ' SOVIETU PRIĖMIMO T.
Ytiptnns vvrimiHvhPR nas-_______ ______ _____Vokietijos vyriausybės pas I||O|||1P

kelbtas oficialus parciški-oAJUIlUull KLAUolMAu 
mas, kuriuo ji padavė prie- 1
žasčių, kokiais sumetimais at- ŽENEVA, rūgs. 12. —|Ai- 
sisako prisidėti prie planuo- rijos atstovas šiandien ragi- 
jaino rytų Lokarno pakto, j no T. Sujungę, kad ji grel-
verčia Prancūziją, kad ji ati
dėtų derybas to pakto reali
zavimui.

Prancūzijos užsienio reika
lų ofisas nuduoda, kad jis ig
noruoja Vokietijos pareiški
mą. Bet svetimų kraštų diplo-

LAIVO ĮGULOS 
APSILEIDIMAS

LAIVO ĮGULAI NERŪPĖ
JO GELBĖTI KELEI

VIUS

NEW YORK, rūgs. 12.— 
Tyrinėjant Morro Castle lai
vo katastrofą susekamas kri
minalinis laivo įgulos apsilei
dimas.

Gaisras laive buvo pasireiš 
kęs tuojau po pusiaunakčio 
ir tik po keletos valandų šau
ktasi pagalbos.

Laivo įgula pirmiausia rū
pinosi pati gelbėtis, o keleivių

čiau apsidirbtų su Rusijos. ]įkįmu nesirūpinta. Be įgulos
priėmimu. Tuo būdu bus iš 
vengta pavojingų intrigų.

Kalbama, kad sov. Rusija' gelbėtis, 
nusivylusi. Ji buvo manius, 
kad T. Sąjungon bus priim
ta entuziastiškai. Taip nėra.

vadovybės keleiviai nebežino-r o*jo. kur žengti ir kokiu būdu

matai yra kitokios nuomonės. , , •J , Keletas valstybių yra pne-
Jie nurodo, kad Vokietijos, x. . ._ .. I siogos jos priėmimui.
pareiškimas pasirodė kaip tik «» _______ . _
tą mortientę, kada T. Sąjun- 
gon atsargiai priimamą pov.
Rusija. O tas turi daug svar
baus Sąryšio.

Prancūzija oficialiai tyli a- 
pie ši įvykį. Bet neoficialiai 
kalbama, kad Prancūzijos vy
riausybė rytų Lokarno pakto 
reikalą stums pirmyn, nežiū
rint atkaklaus vokiečių ir len

ŽENEVA, rūgs. (12. — T. 
Sąjungoje viskas prirengti“ 
sov. Rusijos priėmimui, tik 
reikalinga pasiųsti kvietimas 
Maskvon. Prancūzija gavo 
Anglijos ir Italijos sutikimą, 
kad sov. Rusijai duoti nuola
tinę taryboje vietą, kada ji 
įstos Sąjungon. -

kų nusistatymo prieš minėtą' Žymi dalis valstybių reika-
paktą. Galimas daiktas, kad 
rytų Lokarno paktas bus pa
darytas be Vokietijos ir tuo 
būdu ji bus izoliuota. Jei 
Varšuvos ponai ir toliau lai
kysis diktatoriaus Hitlerio 
skverno, tai ir Lenkijai rei-

lauja, kad prieš pribusiant 
Sąjungon, iš sovietų Rusijos 
reikalinga gauti užtikrinimas, 
kad ji pildyB visas tarptauti
nes prievoles. Kitaip ir ne
galima.

Prancūzija gi, kuri reika-
kės paskui gailėtis savo at-j Jauja, kad sov. Rusija ko vei-
kaklaus nusistatymo. ' , kiau būtų priimta Sąjungon,

„ . .. . T : pareiškia, kad užtikrinimo reiPrancūzų pusoficiozas Le * . ’
Temps nesivaržydamas pa- kalavimas galįs įžeisti Rusi-

reiškia, kad Lenkija nesuvo- i ją. Šis reikalavimas turi būt

kia tarptautinės opinijos, jei paneigtas.
prieSinasi savytarpio saugu- ' Prancūzijos delegacija ga
nu. paktui. O apie Vokietiją ,nina P»Pra«tą kvietimą, kure 
taip baigia: 1bn" Paai'J»t“ Maskvon. No-

“Vokietija nenori Šio pak rima' “ U kvietimą paaira- 
to sistemos, kadangi ji paai-'*^ dideli« «k“čius valsty-
ryžusi turėti savo veiklai vi
sišką laisvę kas liečia Pabal- 
tės valstybes ir Čekoslovaki
ją ir net pačią Lenkiją, ne
paisant draugingos vokiečių 
lenkų sutarties. Kitais žo
džiais, hitlerininkų reichas ne

bių. 36 valstybių atstovai ža-

rytuose

NAUJAS LATVIU PRIEŠ VOKIEČIŲ DIDELES DARBININKŲ RIAUŠES 
PASIUNTINYS ATSIdNKLAVMį SAYLESVIL1E, R. I.

BUS PASKIRTAS NUO 
RUGSfiję MĖN. 16 D.

RYGA. —. Latvių užsienių 
reikalų ministerijos teisių ad-

SOVIETŲ RUSIJA BEND
RAI DIRBS SU PRAN

CŪZIJA

MASKVA, rūgs. 12. — So

Paskelbta, kad tolesniai į
riaušininkus bus šaudom

ministracijos departamento | vietų Rusija įstoja T. Sąjun- 
direktorius Sėja latvių vy- gon, kurios taryboje gauna 
riausybės skiriamas nauju pa- nuolatinę vietą. Prancūzija 
siuntiniu Lietuvai. Sėja se- karščiausi* remia sovietų pri 
nai jau tarnauja diplomatinė- ėmimą. Ji sako, kad tas rei- 
je tarnyboje ir 1924 m. buvo kalinga pastoviai taikai, y- 
latvių užsienių reikalų minis- paČ Europos rytuose.
teriu. Po to ilgus metus ėjo 
generalinio konsulo pareigas 
Londone. Paskutiniais metais 
dirbo Rygoje. Naujas ininis- 
ięris Lietuvai bus paskirtas 
nuo rugsėjo 16 d.

Ar taip iš tikrųjų yra, sun
ku pasakyti. Gana to, kad įs
toję Sąjungom sovietai dirbs 
bendrą darbą su Prancūzija 
prieš Vokietiją, kuri panei- i
gia sovietų ir prancūzų rytų

Latvių užsienių reikalų mi- Lokarno pakto sumanymą.

IGNORUOS DARBO 
BOARDO SPRENDIMU

i
SAYLESVILLE, R. I. 

gsėjo 12. — šiandien pasik 
tojo streikininkų riaušės I 
ylesville Finishing Co. fal

NEW YORK, rūgs. 12. — ko apylinkėse. Sunkiai su: 
National JAssociation of Ma- j stas vienas milicininką* ir

riaušininkai. Lengviau suž 
tųjų yra kelios dešimtys. 

Su streikininkais susiki

nufacturers nusprendė igno
ruoti pastarąjį krašto darbo 
santykių boardo nuosprendi, 

kad darbdaviai, prireikus,'mas šiandien įvyko Mosh
tartusi tik su didžiosios dar- suck kapuose, kur riaušii 
bininkų grupės išrinktais tam kai slapstėsi už pamin 
tikslui atstovais. j Kareiviai išvalė kapus, o

Ši darbdavių organizacija da kova persimetė į gatv
nurodo, kad tas boardo nuos
prendis yra neaiškus, kadan-

Kariuomenės (milicininl 
vadas paskelbė, kad iki i

DOMOAO I U AUDIO A misterijos teisių administraci- Sovietų laikraščiai iš kalno gi juo pakeistas seniau pas- su riaušininkais švelniai uUlnDUv Ji Ii AmDAdA Į08 departamento direkto- parej§Į<įa, kad Maskva nieku kelbtas paties prezidento Ir sieita. Toliau jie bus sta

DORIUI KUBOJE
HAVJANA, Kuba, rūgs. 12. 

- Vietos pašte susektos net

J. Valstybių ambasadoriui. 
Kiekviena bomba buvo siun
čiama atskirtai.

Sąryšyje su tuo, policija iš
vystė savo veiklą ir areštavo 
didesnį skaičių radikalų.

Be to, susektas: komunistų ( 
1 sankalbis, kad stačiai nušau
ti ambasadorių, pasitaikius 
tinkamai progai.

rium bus paskirtas ligšiolinis 
protokolų šefas Tepfers.

Latvių užsienių reikalų mt- 
nifeterijos spaudos šefas Ses- 
Jda skiriama*- generaliniu kon 
suhj į Klaipėdą. Dabartinis 
latvių konsulatas Klaipėdoje 
bus keliamas į generalinį kon 
sulatą, o ligšiolinis konsulas 
atšaukiamas į Rygą.

GYVYBĖS PROBLEMA 
MOKSLUI NEPRIEINAMA

ŽIEMIŲ AIRIJA NENORI 
VIENYBĖS

DUBLINAS, Laisvoji Airi
ja, rūgs. 12. — Airijos vy
riausybės galva De Valera 
daug dirba Airijos respubli- 

I kos klausimu ir jis nori, kad
VENECIJA, rūgs. 12. — Į ir žiemių Airijos dalis, kuri 

Elektro-fadijo-biologijos kon- atsimetė nuo Laisvosios Airi-
gresė kalbėdamas Guglielmo 
Marconi pareiškė, kad moks
las absoliučiai negali išaiškin 
ti gyvybės problemos. Šis fak

jos, susijungtų krūvon. Suvie
nyta Airija būtų kitokis da
lykas.

Bet žiemių Airijos vadai
tas, sakė jis, iš tikrųjų kiek- pareiškia, kad tas sujungi-
vienam sukeltų daug baimės, 
jei ne tikėjimas.

Mokslas visose srityse pa
darė daug stebėtinos pažan
gos, pradėjus pasaulio erdvė

mas, neįmanomas, kadangi ši 
dalis prosperuoja, o Laisvoji 
įAirija nepavelka mokesčių 
naštos.

da padėti parašuR. Nežinia, mis ir baigus atomų dalytė-
ar tuo bus pasitenkinta. mis. Mokslininkai stebisi mil-

PADEGĖJŲ “KARA
LIENĖ”

Sov. Racijos užsienių rei- iMB“ ’^a'08 “aSinerja. Ta-
kalų komisaras Litvinovas a-
tostogauja Marienbade, Če
koslovakijoj. Prancūzai turi

turi noro prisidėti prie su- ' su juo betarpišką susisieki
tarčių, kuriomis turėtų būt 
uždraustas jai veikimas, kad 
ir pajėgomis, modifikuoti sa
vo rytines sienas.’’

mą.

pašauti 5 komunistą;

čiau mokslas neturi idėjos a-
Policija suėmė Ms. Bertba 

Warshovsky, kuri išpažino,
pia jyvyMą pr»Wenų. kadan- kad „ TadovsTn,
gi ši problema stovi aukščiau
žmogaus mokslo galimybės.

MIEGAMOJI LIGA
SPRINGFTELD, III., nigs.

ORAS
PORTO ALEGRE, Brazi 

lija, rūgs. 12. — Policija no
rėjo įeiti vienan komunistų

12. — Peoria, Fulton ir Ver- 
million apskrityse plinta mie
gamoji liga (encephalitis).

CHICAGO TR APYLINK. i susirinkiman. Iš susirinkimo 
— NepastovuR oras; numato- šauta į ją. Tada policija grie- 
ma kiek lietaus; maža tempe- ! bės ginklų. 5 komunistus pa
ra tū ros atmaina. šovė ir 5 kitus areštavo.

t. 1
* - it#

būdu nesutiks leisti Vokieti-. N RA ad/ninistratoriaus nuos 
jai atsiginkluoti, kadangi tas' prendis, kad darbdaviai pri
būtų pavojinga taikai. j valo su kiekvienos, kad ir

---------------- mažiausios, savo darbininkų
HITLERIS PRIĖMĖ KP- i grupės skirtais atstovais tar-

šaudomi, jei ims triukšm 
ir nepasitrauks iš sumilil 
zuotos aplink fabriką zon

LOMATUS
tis darbo sąlygų ir atiygtni- 
ino klausimais.

Tad ir patariama šios darb 
1 davių organizacijos nariams,BERLYNAS, rūgs. |12.

Puošniuose reicho prezidento! jie laikytųsi senojo pat- 
rūmuose Vokietijos diktato-1 varkymo, kad naują tvarką 
rius Hitleris šiandien priėmė ignoruotų iki kol atitinkami 
svetimų kraštų diplomatus. Į autoritetai išspręs šį klausi- 

Šių iškilmių tikslas buvo mą.
Hitlerį supažindinti su dip-

SAYLESVILLE, R? _r, . .uJSIT. — Čia paske’ 
ro stovis ir prii 
kariuomenės po įvykusių 
dien darbininkų riaušių E 
lesville Finishing 
fabriko apylinkėse.

Riaušių metu s 
tas šimtų riaušin 
ninku ir policijos, 
riaušininkų pašauti,

a

PHILADELPHIA, Pa., ru
gsėjo 12. — Trijose Pennsyl- 
vanijos vietose vakar įvyko 

jus J. E. arkivyskupas Cesa- tekstilių streikininkų riaušės^ Riaušininkai porą kart 
re Orsenigo. Jis skaitosi dip- 28 sužeista ir dideli pavykusiai mėgino pai
lomatų dekanu. Jis kalbėjo vi- nuostoliai padaryta. fabriką
sų susirinkusiųjų vardu ir

lomatais.
Diplomatų korpusų priešą 

kyje buvo Popiežiaus nunci

Hitlcris taip pat atsakė man
dagia prakalba.

BUS SAMAŽINTI 
MOKESČIAI

Cook apskrities mokesčių 
patikrinimo boardo narys Dix 
on, respublikonas, pataria ir 
rėkalauja, kad mažųjų na
mų savininkams verta suma
žinti mokesčius mažiausia 5 
nuošimčiais už 1931 ir 1932 
metus.

Kitoms nekilnojamų turtų 
savininkų grupėms mokesčiaiorganizuotai padegėjų gaujai.

9 iš tos gaujos suimti. Teško- į sumažinti, o mažųjų namų sa- 
■ ma daugiau. | vininkai yra aplenkti, sako

Į Nixon. Tad teisybė reikalau
MASARYKAS TURI SUPA- 'ja, kad ir šiai grupei būtų pa-
RALIŽUOTUS PIRŠTUS

galvos sudaužytos, dar 
nukentėję nuo ašarinių 1 
bų dujų.

lt<*

ANTRASIS SKRIDIMAI 
ŠIEMET NEĮVYKS

Penki plėšikai apiplėšė gat- 
vėkarių ofisu*, 600 Washing- 
ton bulv. Pagrobė keletą tūk
stančių dolerių.

PRAHA, rūgs. 12. — Če
koslovakijos vyriausybė ofi
cialiai paskelbė, kad preziden 
tui Masarykui suparaližuota

įdarytas palengvinimas.
Apskrities teismas spręs šį

svarbų klansimą.

Socialistų “Naujienos” pas
kelbė tokią kablegramą iš 
Kauno; “Oras Europoje da
rosi nepalankus. Patariame 
skridimą atidėti sekančiai va
sarai.” Pasirašo prof. Že
maitis, Lietuvos Aero klubo 
pirm.

ALTASS valdybos sekre
torius p. Vaivada mums pri
davė rezoliuciją, kuria įALT 
ARS valdyba ir lokaliniai ko
mitetai užgina iš Lietuvos 
prisiųstą rezoliuciją.

Lietuvos ir Amerikos lietu
vių visuomenė, be abejojimo, 
tą žinią sutiks nepalanki&i. 
Ji bus skandžiai užvilta, nes 
ALTASS valdybos šulų Gri
gaičio, “N-nų” redaktoriaus, 
Vaivados, “N-nų” redakcijos 
nario, ir kitų jų bendradarbių

rai įvyks šiemet. Išėjo 

tik priešingai.
Pikti liežuviai kalba, 

skridimas neįvyks ne dėl 
go Europoje oro, bet d< 
kad Lituanica II dar 1 
neprirengta kelionei. S 
listai dar kartą suvylė 
vių visuomenę, ypatif 
tuos, kurie ir savo dari 
aukomis dėjosi prie as 
skridimo vykdymo.

SMARKIAI PALIJC

Yra sumanymas, kad kraš
to konstitucijos pagarbai pir- 

dešinės raukos pirštai, ftiaip Į madienį popiet Chicagoj už- buvo įtikinta, kad antrasis 
gi jo sveikatai nėra pavojaus, daryti mokyklas. ‘ . Au

Vakar popiet smarkui 
tus su perkūnijomis S 
Chicagą. Daugiausia tel 
mių miesto daliai ir vid 
sčiui. Užlieta daug rūaii 
roj vietų žaibo trenkimi 
darė nuostolių, o River
ve užmuštas stovėjęs 

transatlantinis skridimas tik- medžiu jaunas vyras.
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_ — lle.
liblmų kainos prisiunčiamos pareikalavus

'arklams Ir korespondentams raktų negTatlna, 
>ma tai padaryti Ir nėprtaiunčlama tam tlka- 
ksaklų.

>rfus priima — nuo 11:0* Iki !>:•• vai. 
sekančiai dienai priimami iki

5 vai. popiet.

P* 'i ««!"'■«
I rikos lietuviams dar vieną aukštesnę mokslo 
I įstaigą, iš kurios, neabejojame, išeis sąmo

ningi katalikai ir lietuviai ir kaipo tokie 
stos į darbą, kad išlaikyti šio krašto lietu
viuose tikėjimą ir tautybę.

ANTANAS SMETONA

I MHMI
»y —■

Kun. Pr. 3.
■H

Švenč. Panelė Mari ja iš Lujano
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Šiomis dienomis Lietuvos Prezidentas A- 
ntanas Smetona sulaukė 60 metų amžiaus. Tų 
įvykį lietuvių spauda gana plačiai paminėjo.

Antanas Smetona gimė Ukmergės aps
krityje, Taujėnų valsčiuje, Užulėnio kaime, 
1874 metų rugpiūčio 10 dienų. Jo tėvai buvo 
vargingi ūkininkai. Namuose vasaromis ga
nydamas gyvulius, Antanukas išmoko skai-

Laikui bėgant statyta kitos 
bažnyčios

,£ljo metai. Žmonės patyrė 
daug malonių. Bet garsiausiai 
skelbė Nekaltai Pradėtosios ga 
rbę kun. Pedro Montalbo, kun 
iškankintas džiovos buvo kar
tų palaikytas mirusia ir pali
ktas pakelėj. Šiek tiek jėgų 
atgavęs, jis atvyko pas Švenč. 
Panelę Marijų j Lujaną ir 
staiga pasveiko. Devyniolika

Šimtmečiui praėjus nuo to 
laiko, kai švenč. Panelė Ma
rija stebuklingai nurodė vio
lų savo šventovei, pasidarė bū 
tinas reikalas ruimingesnei ba
žnyčiai, kad sutalpinti visus 
pribūnančius maldininkus, Po 
daug sunkenybių ir darbų, lai
kui einant, šventovei jwgei- 
daujamos bažnyčios statymas 
galutinai buvo baigtas. Nekal
tojo Prasidėjimo šventėj, gruo

tą gegulės mėnesio 8 dienų 
įvyko vainikąvittM švenč. Pa 
neles Marijos iš Lujano. Apie 
keturias dešimt tūkstančių 
žmonių ėmė dalyvuinų tose ga 
rbingose iškilmėse, kurios tę 
sėsi aštuonias dienas.

Bažnyčia, kuri statyta 1763 
metais, kai tapo per maža dėl 
maldininkų, tada Buenos Aires
urkivyskupas sumanė pastaty-Į tomą iš kiekvienom bazilikos 
ti didžiulę bazilikų, kuri būtų *. dalies, 
tautinis paminklas paniakluino Į Nuo pat įsteigimo, prade 
ir dėkingumo Švenč. Panelei

............ " 1 ,l-
Maus ir statyta kryžiaus pavy
dai u. Du bokštai imponuojan
čiai kila bazilikos gale ir daug 
kitų skaitlingų bokštelių pri
duoda nepaprastą grožį bazili
kai. Vidus yra turtingai ir 
puošniu! dabintus. Švenč. Pa
nelės Marijos stebuklingoji 
statula įtalpinta viršum did
žiojo altoriaus ir aiškiai ma

Marijai. Ir gegužės 15 dienų. 
1887 metais, buvo įstatytas ke-

dant 1630 metais, iki šių die
nų, Švenč. Punde Marija iš 
Lujano savo gerbėjams davė

VIENA AUKŠTESNE MOKYKLA

DIENOS KLAUSIMAI

Labai maloniai nuaidėjo mūsų spaudoje 
skelbtoji žinia, kad Amerikos lietuviai ka
likai susilaukė dar vienos aukštesnės nio- 
rklos, kurią atidarė Sv. Kazimiero parapi- 
, Plttsburgh, Pa. Turime žinių, kad, ačiū 
ė parapijos klebono kun. M. Kazėno pasi- 
Itbavimui ir pasišventimui, mokykla gerai 
taisyta, moderniškai įrengta. Ji atsako vinis miesto valdžios reikalavimams.

tyti, pirmiausiai Šv. Raštą, o paskiau ir vys- „ w .....
kupo Valančiaus populiarias knygeles. Suė-linetų tas šventas kunigas bu-/^10 dienų, 1763 metais, v.

1____ _ ■ m ..-____________ . 1 kapelio-1 1 >anel^s Marijos stebuklingoji
ir dėkoda-' stalula prie nePaPrastU ir X11' 

5 i bingų iškilmių buvo perkelta 
į naujų šventovę ir įtalpinta j 
labai puošnų sostų. Per aštuo
nias sekamas dienas, iškilmin-

vo Lujane koplyčios kapelio-j 
nu, garbindamas

jęs 9 metų, buvo atiduotas į Taujėnų prud 
žios mokyklų, kurių su mažomis pertrauko
mis baigė per 4 metus. Privatiškai pasinio- mas Švenč. Panelei Marijai už 
kęs, Antanas Smetona įstojo į Palangos pro- pasveikimų meilingą globą
gimnazijos trečiųjų klasę. Baigęs šių mokyk
lų, persikėlė į Mintaujų ir įstojo į gimnazi
jos 5 klasę.

Jau šioje gimnazijoje besimokydamas, A- 
ntanas Smetona pasižymėjo kaip susipratęs 
lietuvis. Tai ryškiai pasireiškė jam besimo

Su laiku mąklininkų minios 
gausėjo ir dauginosi. Iš arti ir 
tolo maldininkai skaitlingai 
bii'ėsi į Lujaną pas Švenč. Pa
nelės Marijos stebuklingųjų 
statulų. Maža koplytėlė nebe

gos pamaldos buvo laikomos 
ir iškalbingi pamokslininkai

itinis akmuo. Bazilikos staty-1 daugelį ir ^suskaitomų gail
ino sunkus darbas ėjo entu Į singų malonių. Per jos nžtary- 
ziastiškai. Nors išlaidos buvo ' nių daug įvairių nelaimią pra- 
begalinės, tačiau, darbas nie-’ šalinta, duug ligonių pasvei- 
kada nesustojo ir niekada ne -į ko, nesuskaitomi atsivertimai 
stigo pajamų. įvyko, daug sielų išlaisvinta iš

Gruodžio 4 dieną, 1904 nie- skaistyklos, daug stebuklų [■ 
tais, Švenčiausios Panelės Ma vykdyta, daug kentančių šir- 
rijos stebuklingoji statula su džių nuraminta ir paguosta,
iškilmingiausiomis iškilmėmis

kant 8 klasėje. Tada rusų valdžios įsakymu sutalpindavo visų atvykusią

garsino ir skelbė gailestingu- buvo perkelta į naujų švento- 
mų ir užtarymo galybę Švenč.
Panelės Marijos iŠ Lujano. Ir

vę, ir dalyvaujant Bažnyčios 
garbingiems dignitoriams Ir

Pittsburglio lietuviai katalikai pastarais 
eteriais metais išsiaugino įstaigų,, kuriomis 
Uoširdžiai gali džiaugtis. Jie turi bankų, ku- 
os ir depresijos sunkumai neparbloškė, Šv. 
riineiškaus Seserų vienuolynų ir mergaitėms 
kademijų, ten susiorganizavo A. L. R. K. 
federacijos skvriai, susijungę į veiklų aps- 
riti, gražiai darbuojasi L. R. K. S*. A. aps- 
ritys. Dabar susilaukė dar vienos įstaigos 
- aukštesnės mokyklos (High School), ku-

S be abejojimo, daug ko gero įneš į religi- 
ir tautinį pittsburghiečių lietuvių katali

ką gyvenimą.
Mūsų tautos himno žodžiai: “Ir šviesa 

r tiesa mūs žingsnius telydi’’ ne be reikalo 
parašyti ir ne be reikalo juos dažnai 

tarto jame. Kaip greit lietuviai suprato mo
telio svarbų ir savo vaikus pradėjo leisti į 
nokyklas, išaugo visa eilė vadų, kurie ko
rėja dėl savo tautos teisių ir laisvės, šviesa 
nūs tautų privedė prie nepriklausomybės ir 
Ak šviesos ir tiesos pagalba tebus galima 
Išlaikyti jų laisva ir laiminga.

j;, Jei ne mokyklos ir mes, Amerikos Betu
rtei jau daug giliau į bedievybės ir angliko- 
bisaio bangas būtume pasinėrę. Jos labai 
fettg padėjo ir padeda kovoje dėl religijos 
ir tautos idealų. Dabar jau visi, rodos, su- 
praataine, kad kuo šviesesnę išauginsime jau- 
feąją lietuvių kartų Amerikoje, tuo stipres- 
teė ji bus religiniu ir tautiniu žvilgsniu. Dėl 
to reikia sveikinti visus tautiečius, kurie sa- 
W darbu ir aukomis dedasi prie įsteigimo ir 
Hhikymo lietuvių mokyklų. Sveikiname kun. 
M. Kazėnų, Liet. Kat. Federacijos ęentro iž
dininkų, rr jo bendradarbius, davusius Ame-

maldininkų. Tat, sumanyta sta 
lyti ruimingų bažnyčių, kuri 
būtų dedikuota TŠvenč. Panelei 
Marijai iš Lujano. Ta bažny
čia statyti buvo baigta 1685 
metais. Tais pačiais metais iš
kilmingiausiai perkelta Švenč. 
Panelės Marijos statula į nau
jų bažnyčių, kuri tapo garsi 
po visų pasaulį šventovė. Dau
geli šeinių iš Buenos Aires bu
vo sužavėtų ta šventove, ir 
dėl to persikėlė į Lujaną ir 
visada apsigyveno. 1730 me
tais jau buvo graži parapija, 
kurią vyskupas paskyrė vie
nuoliams kunigams globoti, ir 
Lujano vieta įsigvjo miestelio 
vardų.

toje šventovėje stebuklingoji tautos atstovams, garbingoji 
statula turėjo liktis apie vie- J)įevo Motina buvo niajesto- 
nų šimtmetį ir pusę, iki dabar- t5ligai vainikuota. Milžiniško 
tinęs bazilikos pastatymo.

lietuviai gimnazistai turėjo prieš pamokas 
rusiškai melstis. Prieš tokį neteisėtų valdžios 
nutarimų pirmiausiai pasipriešino Antano 
Smetonos suagituoti Mintaujos gimnazijos 
mokiniai.

1897 m. įstojo į Petrapilio universitetų, 
kuriame studijavo teisių mokslus.

Universitete studijuodamas Smetona gy
vai ir energingai dalyvavo Petrapilio lietuvių 
studentų draugijoje ir lietuviškos visuomenės 
gyvenime, giedodavo tenoru Česlavo Sasnaus
ko lietuvių chore. Iš universiteto jis buvo du 
kartu pašalintas. Pirmų kartų pašalino užtai, 
kad dalyvavo valdžios draudžiamose studentų 
riaušėse. Gi antrų kartų tapo pašalintas už
tai, kad platino rusų draudžiamus lietuviškus 
raštus. Tada jis buvo suimtas ir kalintas Vi- 
borgo kalėjime. Iš kalėjimo išėjęs baigė uni
versiteto mokslus ir apsigyveno Vilniuje. Iš
pradžių mane verstis advokatūra, bet vėliau Antanui Smetonai Vilniuje besidarbno- .turėjo atstovauti lietuvių reikalus ir ginti jų 
pamatė, kad iš to duonos nevalgys. Netrūkus, ki|o |tab karas Artinantis karo Į teises prie! okupantų valdžių.
gavo tarnybų Vilniaus žemės banke.

Nuo čia, galima sakyti ir prasidėjo tau
tiškas Antano Smetonos veikimas. Jis vertė 
iš svetimi) kalbų populiarias Lietuvos liau
džiai knygeles. Tuo laiku Vilniuje gyveno ži 
nomas prieškarinis lietuvių veikėjas inž. Pet
ras Vileišis, jo broliai gyd. Antanas ir advok 
Jonas, mokytas miškininkas Povilas Matu 
lionis ir daug kitų žymių lietuvių veikėją 
Vėliau čia atsirado ir iš užsienio grįžęs dak
taras Jonas Basanavičius. Vis tai buvo dide
li lietuvių patriotai ir Vilniaus lietuvybės 
gaivintojui. Antanas Smetona buvo jų hen
ri ruda rbis.

Laikraščiuose Antanas Smetona labai 
daug rašė straipsnių visais lietuvių tautai 
opiais klausimais. Šiandien tie raštai yra 
surinkti ir išleisti.

E. Rude’i
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į E MILIJ U S
▲KBA savo sūnaus pereekio 

T0JAS

(K vokiečių kalbos vertė J. Navickas)
■B*-, *

bazilikos sankt uari jaus vidu
ryje Švenč. Panelės Marijos iš 
Lujano statula tebėra majes
totingame soste ir kiekvienais 
metais skaitlingų maldininkų 
minios iš visų kraštų ateina 
maldauti reikalingų malonių 

rankos tos, kurios statulų

Kad atsidėkoti už gausias 
malones, gautas iš Švenč. Pa
nelės Marijos gailestingumo ir 
užtarymo, Argentinos gyven
tojai troško apvainikuoti Šv.
Panelę Marijų iš Lujano, kai
po jų Respublikos Karalienę.
Ir tam tikslui jie nuliejo vai- vaizduoja Nekalčiausioj! Die

iš

nikų iš tyrojo aukso, apdavi- 
no šimtais žemčiūgų, papuošė 
brangiausiais emeraldais ir nu 
dailino menišku skoniu. Rug
sėjo 30 dienų, 1886 metais, Pc

daug sielų pašvęsta ir išgany
ta.

Švenč. Panelė Marija iš Lu
jano yra paskelbta globėja Ar
gentinos, Brazilijos ir kitų 
gretimų valstybių. Iš visų Pie
tų ir Šiaurės Amerikos kraš
tų maldininkai važiuoja į Lu- 
janų, ieškodami pagalbos, svei 
katos ir globos pas Švenč. Pa
nelę Marijų.

Kaip mūsų Vilniuj ir Šilu
voj, kaip Meksikos Gnadalu- 
pėj, kaip Prancūzijos Liurde, 
taip ir Lujane garbinamas Šv. 
Panelės Marijos Nekaltas Pra
sidėjimas. Ji apsirinko šias 
vietas savo didelėms malonėms 
dalinti. Tat, mylėkime ir gar- 

ir
užtarytojų švenč. tanelę Ma
rijų.

šVenčiausioji Panelė Marija 
iš Lnjano šventovės malonėki 
išgirsti nuoširdžių maldų savo 
vaikelių, kurie j Tave, o Ma
rija, nuolankiai atsikreipia ka
rštais maldavimais, kad palai- 
mintnin ateinantį XXXlI-ųjį 
Tarptautinį Kacharistinį Kon
gresų. Taigi, Švenčiausioji Pa
nelė Marija iš Lujano garsios 
šventovės, Argentinos Respub
likos galinga globėja ir užta
rytoja, melski, kad šis spalių 
mėnesį įvykstantis XXXII-asis 
Tarptautinis Eucharistinis Ko
ngresas iškilmingai pagerbtų 
ir garbingai pagarbintų mūsų 
Viešpatį Jėzų Kristų, esantį 
Švenčiauęiame Altoriaus Sak
ramente. Švenčiausioji Panelė 
Marija, Tau tebūnie amžiuj 

(Tąsa 5 Eus1;.L

vo Marija
Švenč. Panelės Marijos iš 

Lujano bazilika, statyta me
niška kūryba amžiams, pati * binkime galingų globėjų 
kalba apie meilę žmonių, ktt

piežius Leonas XIII pašventį- rie aukavosi Dangaus Karalic
no tų vainikų, o bėgančių me-! nei. Bazilika yra gotiškojo sti 
. . ..I-, . - J.,.. ...... , ... a,!. , . . — ■

pabaigai buvo jaučiama, kad netrūkus Lietu
va pradės naujų savarankiškų gyvenimų. To
dėl jam ir reikėjo ruoštis. Pirmoje eilėje iš
kilo reikalas steigti lietuviškas mokyklas ir 
joms parūpinti vadovėlių. Antanas Smetona

1918 metais vasario 16 dieną Antanui 
Smetonai pirmininkaujant, valstybės taryta 
paskelbė Lietuvos nepriklausomybę. Smetona 
lapo netituluotu Lietuvos prezidentu.

Tose pareigose jis išbuvo ligi 1920 metų
tuo laiku ir parašė kelis matematikos vado- j birželio 13 dienos. Tų dienų susirinko steigia^ 
vėlius. . masis Lietuvos seimas. Pagal laikinųjų Lie-

11 u vos konstitucijų, Antanas Smetona visų va
ldžių perdavė seimo pirmininkui AleksandruiVokiečiams užėmus Lietuvą, taip pat bu 

vo svarbu ir politika. Lenkai, vokiečių pade
damų stengėsi Vilniuje ir Vilniaus krašte su
kelti kuo daugiausiai lenkiškumo. Toks len
kų elgesys vertė Vilniuje gyvenančius lietu
vių veikėjus susirūpinti tautos vardo ir tei
sių gynimu. Tam tikslui 1915 metų gale An
tanas Smetona sušaukė visų srovių bei par
tijų veikėjų susirinkimų, kuris išrinko iš 5 
žmonių vykdomų jį komitetų. Tas komitetas

Stulginskiui, kuris vėliau buvo išrinktas Lies 
tuvos Prezidentu.

Pasitraukęs iš valdžios, Antanas Smeto
na kurį laikų profesoriavo Lietuvos univer
sitete, rašė laikraščiuose, dalyvavo visuome
niniame gyvenime ir buvo seimo nariu. 1926 
metais po žinomojo gruodžio 17 dienos per
versmo, Antanas Smetona vėl tapo Lietuvos
Prezidentu. Tose pareigose jis yra ir ligi šiol. [

(Ironiškai). Tarp mūs kalbant, ar neat- VIRGINIJUS? Ne kūno akimis, bet
rodo tavo tėvas pilnas meilės prie tavęsI Į proto ir tikėjimo, mato žmogus savo l)ie-
Aš tikiu, kad jis tave labai myli...

VIRGINIJUS: Taip, jis mane myli
dar perdaug. Jis mane myli ir nori pada
ryti mane savo dievų jiasekėju.

TULIJUSb Ar negalėtum tu jį paten
kinti? Melstis gabalėliui medžio, kaip tu 
darai, arba gabalėliui marmuro, kaip jis 
daro, yra galų gale tas pat.

VIRGINIJUS: Krikščionių Dievas nė-

(Tęsinvs)
č VIRGINIJUS. Tėve, atleisk, aš kito 
■Bgalia. (Nusiima nuo krūtinės kryžių,

save vėl jiastųrrintų bučiuoja jį ir j ra toks kaip tie dievai, kurie yru garbi-
šaukia). Mano Išganytojau! (Meldžiasi; i narni Romoj, 
trumpa j»«uza).

VHI SUENA
Talijas ir (buvusis) Virginijus j

TUL1JUM (jiamutęs Virginijų): Žiū- ! 
fėk, jis atrodo dar gražesnis‘kaip pirma 
if vistlek jis UŽHispyręs. \ irginijau!

VIRGINLIUB: Dovanok, aš tavęs netarta pastebėjęs. (Paslepia kryžių).
TULIJUĖi AA tikėjausi rasti tave jau 

tairosį.. Imt rtetoj to... Aš norėjau tau 
pagelbėti... bet ko tu nori? Tavo tėvas 
pyko, šėlo taip laitai, kad mano liūtiška

'• drąsa pranyko ir aš nediį.suu čia būti.

TŪLI JUS: Kas per skirtumas. Ar 
tavo Diedas lyg gražesnis? Tarp mūsiškių 
yra gana biaurių.

VIRGINIJUS: Gražus labui gražus 
pati grožyl)ė.

TULLIUS: Ar tu jį kada nors matei?
VIRGINIJUS:, Ne; bet aš tikiuosi jį 

greit pamatyti.
TULLIUS: OI Jei tu dar ti|t lifeįesi...
VIRGINIJUS: Kūniškos akys yra per 

silptos, kad pamatytų jo Majestotą 
puikuthų... Bet sielos akys...

fULIJUS: Kaip? Ką tu sakai?

vą ir pasistato sau kaip nepabaigiamą, 
galinyų, gražiausią būtybę. '

TULIJUS (pats sau): (Apie tai aš) 
Nieko nesuprantu. (Prie durų triukšmas). 
Kas yra? Pasitrauk greičiau atgal. (Išei
na).

VIRGINIJUS: O kad tai būtų Okta
vijus! Jau senai aš turėjau jį pamatyti, 
bfąhgų draugų! (Pasišalina).

IX SCENA
Talijos, Brutas, Oktavijus, vėliau 

, . Virginijus
BRUTAS (apsirengęs seniu; tyliai į 

Tulijų, kuriam pa<luo<la savo ksepšiuką); 
įnik ir leisk šį su Virginijum pakalbėtą 
kol tik jis noru

TULIJUS: Taip, taip, jei tai nua 
Virginijaus prikteuso...

BRUTAS (j. dkfuvijų): Aš grįžtu; tu 
gali pasilikti pas Laivo draugą. (Išeina).

OKTAVKJVSf Labai dėkui, geras S'*-
ir nelil

nijusl
VIRGINIJUS: Oktavijau!
OKTAVIJUS: O mano drauge! (Ap 

sikabina).
TULIJUS (pats sau): Kaip jie vie

nas kitų myli!
OKTAVIJUS: Kaip jaučiuosi laimin

gas, gavęs tave Vėl pamatyti! Tikėk ma
nim, nuo tavęs atskirtas aš negalėčiau il
giau gyventi.

VIRGINIJUS: Brangus drauge! Tu 
neužmiršai kalėjime savo Virginijaus.

*/. OKTAVIJUS; Tai ^ra mano pareiga. 
Bet sakyk, kų reiškia šios mėlynės. (Ap
žiūri jį).

TULIJUS: Jo tėvas Emilijus leido .jį 
taip kank nri. Koks skausmas! Kad tu 
tai būtum matęs!

VIRGINIJUS: Tai niekis. Kai dar aš 
garbinau dievus, bijojau aš vargo ir skau
smų; dabar tik juokiuosi iš jų. Kaip ka- 

. reiviai mane kankino, mačiau aš atvirų 
dangų... Jėzaus motina, angelai ir kanki
niai išėjo piieš mane. Vienas angelų nešė 
savo rankose baltų rūbų, vainikų, palmęTULIJUS (čia jis išeinantį i? kalė

jimo pamato Virginijų): Štai yra Virgi- ir posakė, visa tai bus dėl manęs paruoš- tų patenkintas.

ta, taip pat auksinis sostas, kurį nešė ki
ti keturi.

OKTAVIJUS: Virginijau, tu esi kan
kinys...

TcGlJUS: Dabar suprantu, delko tu 
džiaugiesi ir kankinamas juokies! (Pats 
sau). Koks berniukas! Aš esu visai nu- 
Jebinlas!

VIRGINIJUS: Jie parodė man dar 
du sostus, bet aš nežinau, kam jie buvo 
paskirti.

OKTAVIJUS: Leisk man pabučiuoti 
šias mėlynes.

VIRGINIJUS (gindamasis): Ne, ne... 
Kaip tu čia atėjai?...

Tl LlJUS: Labai paprastai, aš jį į 
leidau.

OKTAVIJUS: Geras senelis mane čia 
atve’lč; tu turi jį taip pat pažinti; .jis man 
sakė, kad. jis tave dažnai mato ir su ta
vim kailiu.

\ IRGI N LIŪS: Aš jį niekad nemačiau.
TULIJUS: Taip pat ir aš. Jis davė 

man pinigų ir tada aš jį tuojau įleidau, 
kad labina, negu tai tinka, Virginijus bū- 

(Bus daugiau)
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Į iškilmes galima nuvažiuoti šiaip: 1) Burlington traukiniais, kurie išeina nuo AVestern Avė ir 
18th St. sekančiomis valandomis ryto 9:38; 11:28; o vakare traukiniai grįžta iš Clarendon Hills į 
Chicago 6:01; 7:54; 8:47 vai. Minėtomis valandomis stotyje bus mūsų žmogus, kurs parūpins va
žiuojantiems tikietus ir juos nulydės į Clarendon Hills ir parlydės į Chicago. Pasažieriai iš Cla
rendon Hilh bus trokais nuvežti į iškilmes ir atvežti į stotį.

šis Marijonų Rėmėjų išvažiavimas sujungtas su Marijonij dvasinės seminarijos atidarymu. Iš
kilmių eiga:'Rėmėjų ir geradarių intencijai 12 vai. iškilmingos Mišios, kuriose giedos jungtinis 
choras, palaiminimas Švč. Sakramentu ir pamokslas; po pamaldų programa: chorai, solo, duetai,
kvartetai, kalbos, įvairūs žaidimai ir pasilinksminimai.

Kiekvienas atsilankęs į iškilmes, gaus gražių pirmosios lietuvių Amerikoje seminarijos atidary
mo atminčiai dovanėlę.

2) Automobiliais važiuojantiems: a) Važiuoti į vakarus 25tb St. iki galo, ten pasukti į kaire ir 
paimti 26th St. ir važiuoti iki Ogden Avė. Paėmę Ogden Avė. kelių, važiuokite iki Joliet Rd. — Ro- 
ute 66, pasukę į kairę, imkite šį kelių ir juo važiuokite kol pervažiuosite tiltų, einantį virš.geležinke
lio bėgių, ten imkite pirmų po dešinei 55th St. kelių, juo važiuokite iki Madison St., ten bus padė
tas ženklas: “MAR1JAN FARM PICNIC,” pasukite į kairę ir važiuokite iki 63 kelio, pasukę į de
šinę. (čia bus taip pat ženklas), važiuokite tiesiog į Marijonų ūkį.

b) KITI KELTAI: Važiuoti 79th St. į vakarus iki Archer Avė. ir šio kelio laikykitės kol pri
važiuosite Willow Spring, ten rasite po dešinės tiltų, jį pervažiavę, važiuokite iki .Joliet Rd. — 
Route 66, pasukę į kairę, važiuokite iki naujo tilto, ten bus ženklas: “MARIAN FARM PICNIC, 
pasukite į dešinę ir važiuokite tiesiog kol privažiuosite Marijonų Ūkę. ;

Visus nuoširdžiai kviečiame dalyvauti. RftMfiJŲ VADOVYBE.
I

Moteris ir Jauniino Auklėjimas Tautiniu Žvilgsniu LIETUVIO MALDA
(Sutrauka paskaitos skaitytos Moterų sesijo

je, A. L. R. K. Federacijos 24-me
Kongrese, Cleveland, Ohio).

Brangios ir mylimos lietuvės:
Gyvename šalyje, kur tenka aštriai su

sidurti su mūsų jaunimo ištautėjimo klausi
mu. Kaltiname mes vieni kitus, kari mūsų 
jaunoji karta vis labiau nuo mūsų tolsta. Tė
vai kaltina mokytojas, būk jos negana moko 
lietuviškai; mokytojos kaltina motinas, kad 
neskiepija lietuviškumo savo vaikučiams. Vie
ni kaltina kunigus už įvedimų angliškų pa
mokslų į bažnyčias, kiti kaltina jaunimų, jog 
tarp savęs lietuviškai nesikalba.

Mes, lietuviai, lygiai kaip ir kitos tau
tos, papuolėme į sūkurį,1 prieš kurį yra labai 
sunku atsilaikyti. Visas tautas be išimties 
kišama Į amerikonizmo katilų, ^kur norima 
iš visų tautų suvirinti vienų amerikoniškų 
buizų. Kas išeis iš tokio viralo, niekas dar 
negali pasakyti, nes tai gal būt pirmas toks

kiais būdais persekiodama vertė lietuvį su 
rusėti. O visgi tuodu galingi priešai neįsten
gė pergalėti to vargšo lietuvio šiaudinėje pa
stogėje. Lietuviai netik atbudo iš tautinio 
užsnudimo, bet net įsteigė savo valstybę ir 
spėjo atsistoti garbingai kitų tautų tarpe; 
kaipo tauta, nekuriais atvejais yra net pa
vyzdžiu kitoms tautoms.

Mes, amerikietės moterys, neužmirškime, 
jog didelį, labai didelį darbų atliko tautinia
me atgimime lietuvės moterys. Neabejoju, 
kad čionai susirinkusiųjų tarpe randasi to
kių, kurias jųjų motinėlė mokino lietuviškai 
skaityti prie ratelio, o gal ir tokių čia ran
dasi, kurių giminės už lietuviškų knygų pla
tinimų net kalėjime buvo. Paklauskime mes, 
kodėl jie tiek pasišventė dėl lietuvių kalbos t 
.Tuk Dievui maldų galima bile kurioj kalboj 
kalbėti. Jos taip narsiai kovojo už savo kal
bos išlaikymų’ todėl, kad jos žinojo tų, kų 
dauguma lietuvių katalikių moterų šiandienų

Visagalis ir amžinasis Die
ve, Tu mus, lietuvius, sutvė
rei, kad mes Tave pažintumėm, 
mylėtumėm, garbintumėm, 
Tau tarnautumėm, su Tavimi 
gyventumėm dabar ir visados.

Geriausias mūsų Viešpatie, 
Tu mus atpirkai savo Šven
čiausiu krauju, grųžinai mū
sų prarastų mums dieviškų šu
nybę, dangaus vartus mums a- 
tidarei, o Pats, pasilikęs mū
sų bažnyčių altoriuje Šven- 
čiausiame Sakramente, maitini 
savo kūnu ir krauju. Tu mūsų 
tautoje turi nuolatinę sau bu
veinę.

Maloniausia mūsų Viešpatie, 
mes Tavęs prašome, stiprink 
mūsų tikėjimų, šviesk mūsų 
kelių, kad matytumėm kur ei
ti, vesk mus tiesos keliu.

A. Vaitonis, S. Valiukevičius 
V. Butrimas, S. Kazakevičius, 
J. Kavoliunas, M. Bartulis, 1. 
Vilimas, A. Mastauskas, M. Bu 
dris, M. Vėzelis, J. Šūkis, P. 
Norkeliūnas, F. Paluikis, A. 
Ijeonas, P. Šūkis, P. Rimkus, 
A. Balaisis ir A. Sturgis.

Rochester lietuviai demok
ratai privalėtų paremti se
kančius kandidatus: senatorius

James Duffv ir George Kelly, prietelis.
assemblyman Joseph DiFede, i Joseph DiFede yra dar jau- 
district attornev Godman Sa-'nas ir nepaprastai gabus as- 
rachan, sheriff John Mally,! niuo, gimęs Italijoje; lankęs
County purchasing agent John 
Henner, coroner John Menges 
ir visus kitus demokratus kan
didatus.

University of Rochester.
J. C. M.

-----------------------
Ne žodis ir pavadinimas da- 

Goodman Sarachan yra jau-' ro mus krikščionimis, tik da
nas ir gabus advokatas, gimęs rbais ir pasišventimu Kristaus . 
Vilniuje. Yra didelis lietuvių išpažinimas.

&

Mokant mažiau negu J Į diena
jūs galite įsigyti
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pamiršo, būtent, jog esame lietuviais ne iš

pasaulio istorijoje įvykis, kad tiek daug į- savo pasirinkimo, bet iš Aukščiausiojo valios. Viešpatie gelbėk mums sta- 
vairių tautų, net ir rasių suplauktų į vienų ; Tas mums katalikėms yra geriau suprantama į tytis nesugriaunamų tvirtovę, 
šalį. Tiesa, niekas rodos čionai nevaržo tau- ' nei kitiems. Mes turim savo tautų gerbti ir' tvirtovę apšvietos, dorovės, ra 

mylėti kaipo Dievo mums skirtų. Juk jei ĮIriy’"es» tikėjimo, šventumotinio auklėjimo, nėra žiaurios priespaudos, 
nė persėkidjimo kaip kati buvo Rusijoje arba 
kitose šalyse, o visgi ištautėjimas Amerikoje 
labai sparčiai eina. Pasirodo, kad idealai grei
čiau dingsta nuo ištižimo nei nuo priespau
dos. Jeigu Amerike mus kas nors persekio
tų dėl mūsų tautybės, draustų mums būti 
lietuviais, tai pas mus iššauktų pasipriešini
mų ir mes uoliau gintumėm savo idealus ir 
stropiau darbuotumemės savo tautos labui.

Pažvelgus į šiandieninį tautų likimų A- 
merikoje, rodos nėra vilties bi kokiai tautai 
išsilaikyti prieš amerikonizacijų. O mums 
lietuviams kaipo mažam būreliui juo sunkiau. 
Mes dar nespėjome atsikratyti lenkizmo, ru- 
sizmo, kaip jau vėl papuolėme į kitų bėdų, 
būtent amerikonizmų. Per šimtus metų buvo- 

ie prispausti po rusų letena, tautiškai su- 
Tilpnėjome, ir užtai greitai pasiduodame sve
timai įtakai. Nežiūrint kaip blogai ir bevil- 
ting.ii atrodo šiandienų mūsų tantinė proble
ma, ji nėra aršesnė kaip kad buvo lietuvių 
tautinis klausimas prieš 50 metų. Lietuvoje 
tada m-t du priešai lietuvius smaugė. Mūsų 
inteligentai buvo visai sulenkėję ir savo pa
vyzdžiu lenkino liaudį; o rusų valdžia viso-

Aukščiausias būtų panorėjęs, mes būtumėm, 
gimę azijatais, arba afrikiečiais, arba kokia į 
kita rase. Kadangi mes gimėme lietuviais iš' 
Aukščiausiojo valios, tai mes neturime teisės 
savo tautybės lygiai kaip ir tikybos keisti.

Žymus lietuvių filozofas prof. S. Šalkau 
skas pasakė: “Jeigu žmogus nesijaučia dori
nės pareigos tarnauti savo tautos uždavi
niams, negali būti kalbos apie jo tautinį su
sipratimų’’. Reiškia, kad mes į patrijotizmų
turime žiūrėti kaipo į dorybę, o ne kaipo į

Bėglias

DEMOKRATU PIKNIKAS
PASI

ry PU
SEKĖ

Rochester, N. Y. — Roches
ter Lietuvių Demokratų pik
nikas, Scheutzen parke, praė
jo didžiausiu pasisekimu. Pik
nike dalyvavo tūkstančiai se
nų ir jaunų lietuvių ir taipogi

biznį. Žmonės, kurie išsižada savo tautos, 
kad pragarsėti, arba kad praturtėti, jie pa
tampa nevien tautos išgamos, bet jie ir prieš 
Dievų nusideda, nes jie priešinasi jo valiai.
Kų mes pasakytume apie tuos žmones, kuri. Į piknike. y^ pasak^ tru. 
būdami katalikais eitų į kokių nors kreivati j mpaa kalbas 
khj arba žydų bažnyčių vien dėl to, kad te- pikniko vyriaufliame komi.
na, sėdynės yra patogesnės! Arba jei teat- bny0; JaMM Mcki( Jn„. 
ras yra pnosn.au ir brangiau įrengtas nei jr Jonas MorkflnaR
imznye.a, ta, j,e v.eton į bažnyčių, eitų te- Komiteto naria; bnvo. Nor.
atran! Mes lietuvės katalikės privalome ger- i, • - • vi- • • *. . . ® i kehumene ir Vilimiene; A. Bu
'liti, mylėti ir didžiuotis sava tauta, ir tokia'. . T» c, T t’ ‘ I trimas, P. Svetikas, J. Levic-

(Daugiau bus) Įkas, P. Devonis, P. Grybaitis,

daugelis svetimtaučių. Daug 
žymių miesto ir apskrities de
mokratų viršininkų ir vadų ir 
taip pat visi nauji kandidatai

NOVENOS
Kų tik išėjo iš spaudos 

Novena, prie Hv. Antano 15c.

Novena Ncpcrsto jančios Pa
galbos ............................. 10c

Novena prie Hv. Teresėlės, 
Mažos Gėlelės anlroji laida 10c

Daugiau imant, duodame 
nuolaidų 

galima gauti

‘ DRAUGAS“ PUB CO., 

2334 So. Oakley Avė., 
Chicago, III.

s*,'. •

Šis Modelio V Kelvinatorius 
yra specialiai pritaikintas viduti
niškų įeigų šeimynai. Bet jis jokiu 
būdu nėra mažas šaldytuvas. Pil
no dydžio, pilnos jėgos. Pagrindi
nis sudirbimas, mada ir kokybė y- 
ra ta pati, kaip ir aukštesnių kai
nų modeliuose.

Šis Kelvinatorius nepaprastai 
žemai apkainuotas. Jūs galite įsi
gyti jį mokant mažiau negu 14c 
į dienų per mūsų liberališkų pir
kimo planų. Pašaukite arba atsi
lankykite Elektros Krautuvėse 
dėl pilnų informacijų.

Paniklaunkhc apie lengvų l’anokėjlmų .planą. Mnžan rank- 
plnlgis, balansas mėnesiniai ant jūsų Elektros hllos. l'ž 
nuošimti ir kitiia kaštus, truputi aukštesnė kaina už reik
menis parduotas nnt lengvų Išmokėjimų.

Telephone RANdoiph 1200, local 1R5
asai i
MII MiUraaUe Ar.. 
«MJ Irr>M P.rb Blrd.

<111 ▼. Madlm S,. 
«34 So. AAImd Aro. 
14M 9o. Suu St.

Kl W. 63 rd St.
MS# K. 9lnd St.
11116 9o. Ma-bigm Are.

DUODAME F B D E R A L KUPONUS

Ypatybės Naujo 
M odei V Kelvinatot’io

badčjimo vietos 4.22 KubtAkos pė
dos... lentynų vietos —- 8.85 ket-. 
virt. pėdų... SttAaldo 3.4 avsųrua le
do vienu sykiu... Turi daug Kel- 
vlnator patobulinimų, kurie ran
dasi tiktai brangesniuose modeliuo
se kitų iftdlrbyačlų.
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PITTSBURGH’O LIETIMU «
REDAKCIJOS ADRESAS: 

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

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

Teleplione Hemlock 2204

IMOS PASISKAITYMAI šaltas. Bet užkurk ugnį, van

vidų “s votys Bahuvėhs
pasakys kad čia lietuviška mo
kykla. Aut klasių durų užra
šai Sister So and So. Kaban
čios prie sienų lentos išmar
gintos gražiais sakiniais, bet 
anglų kalba: “People do not 
la<ck streugth, they lack will”. 
“Well bėgiui is half done” 
“Labor disgraces no man” ir 
1.1. Aš abejoju, ar mūsų pri
augančioji generacija beturės

savo patarimus, kaip se-| nepervėlų, tik gerai ap-pys vaikučių dagtis dykai. Jam Dar to neužteko. Parvažiu-'
kmingiau mūsų organizacija I svarstykite tų Svarbų klausi- užtai priklauso padėka. JisĮvusios rado ne tų patį namų,
gagėtų veikti. ’mą jūsų vaikučių gyvenime, attikdamas tokį darbų pagar-

>'Norite, kad įie išaugtų gerais sės šioj apylinkėj.Jeigu nenuskriaudziunt savo . ... . . . . . .. B . . katalikais, tai ir siųskite j to-iždo galėtumėt pridėti nors . . . . . ,, r kias įstaigas, kur bus įsauklv-
nedidelę auka, tas ir bus su . . , . ... ... . .įjami katalikiškoje dvasioje.dėkingumu priimta. Spalio mė

ŽMOGUS TURI BŪSIĄ

duo pradės virti, garuoti ir 
brolyti mano, kokia didelė ten! bent krislelį lietuviškos dva-
atsiras jėga! Kiek tai patrau
kiu! Tas pats yra ir su sma- 
genimis. Jos yra pritaikintas 
organizmas, kurios priima dva 
sinę jėgų — dūšių ir labai ga
lingai apsireiškia — mintiji
mu, jautrumu, meilėje Dievo 
ir artimo, ko nei dramblys nei

gi MIKAS,: — J onui, ar gir
dėjai, kati materialistai (be
dieviai) sako, jog mintis yra 
Sbtoagenų padaras, jog sniuge- 
nys yra visų psychologinių a- 
įpireiškimų dirbtuvė, jog pro-

Bp ir smagenys esąs tas Pats>| jautis neturi — tik vienas žino 
jog atminimo ir galvojimo fa-^ug^ nes yįen įniOgUS įurį 
knltetas esąs taip kaip jau
čiamas šalti ar karšti. Bedie-1

dūšių.
. Galutinai, Mikai, mokyti

Vitu smagenys, mat viskų at- v° 1 žmones bedievius vadina ma-
sako, kaip košės bliudas kad 
save valdytų ir tvarkytų. Ar 
tai galimas daiktas?

terialistais. O tikinčius vadina 
spiritualistais. Materialistų ir 
spiritualistų mokslų vadina

I JONAS: — Mikai, ar gali-į teorija. Todėl, kuri iš tų dvie- 
ipas būtų daiktas, kad dramb-1 jų teorijų išlaikys klausimų, 
VBk turėdamas daug didesnes^. y. kuri iš jų yra protinges-
gmagenis negu penkių bedie- nė ir atsako į visus patėmy-
vių kartu sudėjus, valdytų be- tus faktus, toji teorija turi 
dievius? Ar bedievis pasiduo-1 būti priimta. Bet materialis
tų dramblio diktatūrai? Ar 
dramblys didelėmis smageni- 
mis parašė daug knygų, išra
do elektrų, telefonų, telegra- 
o, radijo? Ar ne žmogus sa- 
yo-mažomis smagėnimis tuos 
daiktus išrado? Jautis, taip gi 
tūri didesnes sniagenis už žmo 
CT._ o nei vienas bedievis ne
nori lygintis su jaučiu, bei • *
pasiduoti, kad jautis valdytų 
visus bedievius? Nors bedie
vio mažesnės smagenys, visgi 

argumentuoti, atminti,!
* džiaugsiu^, gėdų. Kai 

kada jaučiasi laimingu, o ki
tu kartu nelaimingu. O tas 
yra visiškai ne smegenų dar
ban, o vien tik dvasinis apsi- 
rl^škimas.

MIKAjS: — Jonai, o gal be
dieviai ir neturi dūšios?

JONAS: — Mikai, nebūk 
-paikas! Jeigu bedievis neturė
tų dūšios, tai kamgi mėgintų 
argumentuoti prieš dūšių ir 
kovoti už panaikinimų tokio 

^..dĮykto, kurio nėra? Tik visiA ’• kis beprotis galėtų mėginti 
naikinti tuos dalykus, kurių 

, . nėra. Antras faktas, prieik 
„prie didžiausio bedievio, (žino- 

kuris vadinas save bedie
viu) ir staiga prie pulko žmo- 

rt, nių paminėk jo vardų ir sta
čiai sakyk: ‘‘tu bedievis, arba 

-"bedušninkas”. Tuojau pama
tysi didelę atmainų jo veide. 
Paraudonuos; kaip vėžys išvi-

sios, auklėjama, tokioj atmos
feroj.

tai, savo tuščiais užmetimais, 
nieko neįrodydami, tiktai už
gindami gyvus taktus, negali 
būti priimta. Todėl bedievių, 
materialistų, mokslas negali 
būti priimtas, kad neatsako j 
faktus, nes pagal jų mokslų: 
kur smagenys, ten turi būti 
ir protas, išmanymas, ir min
tijimas. Žųsis, avis, jautis ir 
dramblys turi sniagenis, o kur 
jų protavimas? Todėl tas tik 
protauja, kas turi dūšių — 

us- .... 1

Žmonės, įkyriai ieškų pagy
rų ir perdėm eksaltuojų savo 
asmenį, nėra normalūs Dievo 
tvariniai. Vyrai, kurie men- 
kiausį savo krustelėjimų lygi
na didvyrio darbui, papras
čiausių atliktų pareigų pris
kaito negirdėtam pasiaukoji
mui kitų gerovei, serga psi- 
cliozo liga ir yra reikalingi 
mediko globos. Besaikė savo 
asmens adoracija retai teišei
na bluferio naudai. Vietoje pa
garbos, jis susilaukia pašaipos. 
Žmogaus instiukto jausmas 
greitai iššifruoja ‘‘pagyrų mai 
šo” intencijas. Tokie ponaj, 
nors nuo pareigų išsisukinėja, 
bet visiems giriasi savo darbš
tumu ir .neįvertina sukelto jų 
naudai bruzdėjimo. Kur pana
ši dvasia pasireiškia vadų tar
pe, tenai visuomeninis veiki
mas sustingsta ir destrukty- 
vio abazo ‘‘didvyriams” 
stoja tikra šienapiūtė.

Vilimas

ROTUOS

nuo yra Šv. Pranciškaus mė
nuo. Sekant šio Šventojo pa
vyzdį, kaip gražu būtų, kad 
visi kokiu nors būdu pagelbė 
tumėm šiam vienuolynui, kurs 
tęsia taip sėkmingai Šv. Pran
ciškaus darbų tarpe mūsų ir 
mūsų vaikučių. Taigi dar kar
tų kviečiame į seimų ir už jūsų J 
dalyvavimų asmeniui ar non 
savo patarimais būsime dėkin 
gi. Ypatingai ačiū jums už jū 
sų gerų valių.

Su pagarba,
Juoaas Bulevi&us 

Sv. Pranciškaus Seserų
Vien. Rėmėjų rast. į

SV.

SGUTHStDE
KAZIMIERO MOKYK 

LOS ŽINUTĖS

Girdėjome, kad seserys Pra- 
neiškietės, kurios mokytojau- 

Šv.

kurį paliko. Koplyčia ypatin
gai visai naujutėlė atrodo. Al
torius ir sienos išdažytos ir 
kiti pagerinimui padaryti. Vi
same name radosi visokių pa-

ja wv. Kazimiero parupijoje, j taisymų taip, kad seserys gy- 
parvežė pats klebonas savo risi klebono rūpestingumu ir 
automobiliu. Stebuklingus tai parapijonų pasidarbavimu. To 

nų. Pirmiausiai atsilunke kun. | automobilis, nes parvežė tąsi dėl dėkingos yra pirmiausiai 
P. Campbell, Pittsburglio dio- pačias seseris, kurios mokyto- ■ klebonui, kun. M. J. Kuzėnui, 
eezijos katalikiškų mokyklą javo pereitais mokslo metais. Į už jo rūpestį, toliau tiems vy- 
uperintendentas. Apžiūrėjęs Seserys užtai klebonui yra la-Įrams, kurie prisidėjo darbu ir 

bai dėkingos. > (Tęsinys 5 pusi',

Praeitų savaitę mūsų moky
klų atlankė daug žymių asine-

mokyklų, pareiškė nusistebėji
mų, kad mes taip sistematin- 
gai ir drąsiai pradėjome šį ki
lnų darbų. Linkėjo gerb. kle
bonui, mokytojoms ir vaiku
čiams pasisekimo ir ištesėji
mo. Pradėjusiems aukštesnę 
mokyklų suteikė palaiminimų. ' 

Atsilankė taipgi iš Šv. Pra
nciškaus vienuolyno sesuo M. 
Pranciška ir sesuo M. Baptis
tu. Jos ir-gi gėrėjosi mūsų pa
žanga ir linkėjo, kad darbas 
kuostropiausiai eitų pirmyn.

Pirmų syk šįmet atsilankė 
mūsų mokyklos gydytojas, dr. 
VValz, kuris didžiai nustebo pa 
matęs pertaisytą mokyklų. 
Džiaugėsi išgirdęs, kad mes

Stebėtini dalykai dedasi Šv.
Kazimiero parapijoje. Ar gir
dėjote, kad parapija atida- tokių pažangų darome ir lin 
rė pirmųjų klasę Aukštesnės 

; Mokyklos (High Seliool) ? j taip-gi džiaugėsi radęs sau iš-
! Girdėt kad daugumoj vietų ' taisytų kambarį, kuriame ga- 
1 užsidaro mokyklos, o čia prie-1 lės patogiai atlikti savo dar- 
šingai. Čia pasirodo Southsi-1 bą.
dės lietuvių karakteristika,1 Mūsų mokykloje taip-gi ruo-

| V.

LIETUVIAI DAKTARAI:
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:

Dft, P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 SO. 4»th CT., CICERO, ILL.
Utar., Ketv. ir Pėtn. 10—0 vai.

*147 SO. HALSFKD ST., CUICAGO
Paned. Sered. Ir Subat. 1—9 vai,
------- ——n ~: --------

Otonoms Tel. LAFayette 67*8 
Naktimis Tel. CANal 0402

DR, A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street

Vai.: 2 Iki 5 popiet, 7 Iki » vak.
Nedėlioję pagal sutarti

Orflce Tel. REPubllc 76*6 
Kee. Tel. GROvehUl O«17

7017 S. FA1KFIELD AVĖ.

DU. J. J. SIMONAITIS
, 2422 W. MAHQU£HTE ROAD

kūjo geriausio pasisekimo. Jis' gydytojas ir chirurgas
VaJ. 1-4 Ir 7-9 vak. Ketv. 8-12 ryte 

Nodelio j susitarus

uz' i drąsumas. Ypatingai didelis ' šiamas kambarys dentistui, ku 
kreditas priklauso klebonui rį žadėjo užimti dr. Dugan. Ji- 
kun. M. J. Kazėnui, kuris vi-' sai, kaip tikimasi, taisys ir va- 
sas pastangas deda, kad mo-

TeL CANal 0257
Rea. PKOspet t 665»

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

1821 SOUTH HALSTED ST1 
Realdeuclja 6600 So. Artesian A|

Valandos: 11 ryto Iki 4 popiet 
6 Iki 8:80 vakare

Tel. LAFayette 7 650

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Res. 2136 W. 24th St.
Tel. CANal 0402

Office Phone
PROepeet 1028

Res. and Office
2*50 So. Leavill St. 

CANAL 0708

BR, J, J. KBWARSKAS
PHY8ICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOUR8;

1 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Bunday by Appolntment

Tek CANal 6122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTI8TA8

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavltt St) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto 
Nuo i Iki 8 vakare 
SeredoJ pagal sutarti

Tek CANal 6122

DR. S. RĖŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Seredomls ir Ned6Homls pagal sutarti 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Telefonas REPubllc 7868

SeL LAFayetta *MT

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS ir CHIRURGĄ*

X—SPINDULIAI 
3061 43rd Btt.

(Prie Arakcr An> MteH K*d4«) 
Vatandoa: nuo i ik* • rakai* 

■aradonUa Ir nodMloml* mo! 
■atarti

BR. A. P. 6HRSKIS
DENTISTAS 
4204 ARCBSR AVĖ.

oomer Sacramento 
Vai.: nuo 9 v. ryto iki 8 v. vak.

DR. VAITUSH, OPT.
UETUV18

OFTOMETRICAULY AKT1T 
SPECIALISTAS

P<6a«rin« aklų iUmpInaa, kurte 
esti priežastimi ralros skaudėjimo, 
aralclmo akly aptemimo, narvuotur 
mo, skaudama akly karit), ailtalao 
trumparegyatf ir tollr»gy»t«. Priren
ka teisingai akinius Visuose atsiti
kimuose egsamlnavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speclal6 atyda atkrelpUuna J 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki S v. 
NedBlfoJ nuo 16 iki 12. Daugely at
sitikime akys atitalaomoe be akiniu. 
Kainom pigiau kglp pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Phone Bonlevard 7589

LAIŠKASiDftAUGUOMS ! kyklų pastačius ant aukščiau- Į
_______ { šio laipsnio, Ir, ištiktųjų, jo ‘

Toks laiškas pasiųstas vi- pašistengimįi aukštesnės mo- ( 
soms Pittsburglio ir apylinkės kykl°* kambariai ištaisyti su-1 

lig miesto reikalavimais. Vi- * 
soj mokykloj daug pagerini )

I mų. Vienas kambarys įtaisytas { 
knygynui ir beveik visiškai 
prirengtas, tik reikia, kad kas 
pasidarbuotų knygų rinkimui. 
Jau keletas žmonių žadėjo pri į 
siųsti niuiųiį reikalingų knygų; | 
manome, kad atsiras ir dau- Į 
giau geradarių, kurie pagel
bės tame kilniame darbe. Vi
si, kįek galint, turėtų parem
ti tų gerų darbų

f
Mokyklai prasidėjus, į auk

štesnę mokyklą susirinko gana ( 
skaitlingas būrelis vaikų. Bet 
turėtų būti daugiau. Mokyklą 
baigė 33 vaikučiai, kur gi jie 
visi dingo? Tėvai, pamąstyki
te gerai, kaip jūs savo vaike 
liūs auklėjate? Pasistatėte ka
talikišką lietuvišką mokyklą, 
o dabar siunčiate juos į vie
šas mokyklas, kuriose nieko 
negirdima nei apie kataliky
bę, nei apie lietuvybę. Ko ga
lima tikėtas iš tokių vaikų? 
Ar jūs manote, kad jie užaugę 
rems savo bažnyčią ir savas 
lietuviškas įstaigas? Ištikrųjų, 
apgailėtinas tokių nesusipra
tusių tėvų padėjimas. Nori,

‘‘Štai- ir vėlinėtai prabėgo,
Į ir vėl Seserų Pranciškiečių 
! draugai, rėmėjai ir prieteliai, 

Rugsėjo 6 <k šv. Kazimiero išsisklaidę po įvairias Ameri-
mokykloje, South Side, įvyko 
Federacijos Pittsburglio aps
kričio skyrių atstovų susirin
kimas pasitartų Vilniaus už
grobimo dienos paminėjimo ir 
katalikų seimelio šaukimo rei
kalais. Žmonių suvažiavo ne- 
perdaugiausiąi (ne visi žino
jo^, bet dalykus plačiai ap
svarstyta ir net pasiginčyta. 
Girdėjau, būk eina į sveikatų 
retkarčiais susijaudinti ir pa
keltu balsu ginti savo nusi
statymas. Atvirumas tankiai 
išdildo nuomonių skirtumų ir 
sutaiko paslapčia kerštaujan-

kos kolonijas, galvoja, kaip 
suvažiuoti į vienų vietų ir pa
sitarti seserų reikalais. Tie 
reikalai yra nemaži. Bet gi
liai dėkingos yra seserys, kad 
jų prietelių skaičius kasmet 
žymiai paauga, ir tie reikalai 
būna šiaip - taip aprūpinti.

Nuo pereito seserų Pranciš
kiečių rėmėjų seimo įvyko 
daug džiuginančių dalykų, ku
riais seserys ir jų rėmėjai no
ri su visais pasidalinti. Taip 
pat vienuolynui augant ir ple 
čianties, atsiranda ir dalykų, 
kuriais mes, kaipo lietuviai, ir 
kaipo katalikai, turėtumėm su

prakalbom ir sujungtų chorų 
koncertu. Seimelis gi išspręs
ta sušaukti paskutinį sekma- 

t 'Utas ir užsigaus, kaip užgau-(p(>nj Spa|įy mėnesio. Prie ge- 
Žaizda- Jeigu jis visiškai. nj norų įr nuoširdaus darbo 

jaustų neturįs dūšios, tai jislabu sumanymai turėtų pasise- 
tnrėtų būti labai patenkintas.
Tad gi faktai rodo visai prie- _______
AiUgai, todėl bedieviai tik no- Kiekviena tauta rūpinasi so 

katalikus erzinti, kad įve- VQ mokyklom. Mat, kokia mo- 
i nekantrybę ir kad geras| jr naujoji karta.

, žmogus paliktų blogu. i jfluins, svetur gyvenantiems ir
ž " Todėl, Mikai, galime pada- ištautėįinio pavojuje esantie-

BhN "^*4. f
ryti išvadų, kad protas yra ims, ypatingu būdu reikėtų su- 

(y alĄriingas nuo sinagenų, kad sirūpinti, savo parapijinėm mo- 
turi būti kas nors kitas pada-, kvkloin. Niekam ne paslaptis, 
rymiti minties, o ne vien sma- .kftd tos mūsų “tvirtovė*’f,pra 
genys. Smagenys, kaipo mėsa,{(leda rodyti vis menkesnį at-

čius priešus. Vilniaus užgro
bimo diena nutarta pažymėti sirūpinti ir kaip iki šioliai sa

vo pagalbos rankų joms ištie 
stumėm.

Šiuomi Šv. Pranciškaus se
serys ir vienuolyno rėmėjų cc 

Įntro valdyba kviečia jūsų dr 
giją dalyvauti šiame metinia
me pasitarime. Seimas įvyks 
sekmadienį, 7 d. spalio, 1934 
nt, 1 vai. popiet, Šv. Pranciš
kaus vienuolyne, Pittsburgh, kad vaikai užaugę juos gerbtų

25 METŲ PRITYRIM8
Pritaikyme akinių dėl viso

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

Pa. Norėtumėm, kad ir jūsų 
draugija buity atstovaujama 
Išgirsite daug žinių, kas bu
vo nuveikta mūsų puikaus vie 
nuolyno ir padėsite išrišti ke
letu. svarbių klausimų ateičiai.

Gal kai kurie dar nėra ma
tę šio gražaus Apvaizdos Ka-

negali sukelti minčių; prie spųrumų auierikonizacijos čbva- 'Ino,, kur darbuojasi seserys
sinagenų yra da ir kitokia jė
ga, pavyzdžiui, traukinys

šiai. Anų dieną buvau užėjęs 
į tūlų parapijinę mokyklų;- se-

nekurenamas nebėga, nes ne-Į serų vedamą. Dideli mūrai Iiū- 
turi jokios jėgos. Vanduo, kiektdija mūsų tautos žmonių duo- 
ten yra traukiny, neturi, arba snumų ir pasiaukojimą savo 
visai maža turi jėgos, kada vaikučių gerovei. Įžengęs į

r L

i Ai

PranclškiotėN. Štai, bus gera 
proga jį pamatyti ir pasige
rėti. Jeigu kartais aplinkybės 
neleistų jūsų draugijai pasių

ir mylėtų, bet priešingai juos 
auklėja. Kodėl atsiranda daug 
motinėlių ir tėvelių, kurie šia
ndien verkia ir aimanuoja, 
kad jų sūnelis bei dukrelė nu
ėjo blogais keliais? Patys ga
lite sau šį klausimą atsakyti. 
Žinoma, atsitinka kad ir iš ka
talikiškai atlklėtų vaikelių ta
rpo atsiranda tokių, kurie ei
na blogais keliais, bet tai la
bai maža dalis. Kristus buvo 
tobuliausias mokytojas, o.vis-

sti savo nors vieno atstovo {tiek" atsirado Judošius dvyli-
būkite tokie geri. atsiųskite i kos apaštalų tarpe.

-—
t

BR. JOHN SMETANAT /
OPTOMETRIflTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kam p. 18 st.

2 aukštas
Pastebėkit mano iškabas

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

Phone oawi 0523

Ofiso: Tel. LAFayette 4017 
Re*.: Tel. HEMlock 6286

BR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVĖ.
Ofiso valandos: 2-4 ir 6-8 vai. vak. 

Rezidencijos Ofisas: 2656 W. 6»th «t- 
Valančios: Ik-1.2 ir 8-9 vai. vak. 

Seredomls ir Nedėliomls pagal sutarti

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4157 ARCHER AVENUE

Tek VIRginla 0036 
Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 P. m. 

NedlUomis pagal sutarti

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 Ir nuo t Iki S rak.
Madėliomls pagal «ut*rtj 

Oflao telef. BOUlevard 782* 
Namq TeL PBOepect 1M0

Tel. BOULcvard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th 8treet

Vai.; nuo 9 iki 8 vakaro 
SeradoJ pagal sutartį

Tel. Ofiso BOCIjevard 5*18 
VICtory 284*

-14

BR. A. 1. RERTASH
Ofiso ral. nuo l->: nuo 6:80-8:80 

756 W. 36th Street

BR. J. RUSSELL
Lietuvis Chirurgas ir Gydytoja*

2515 WBST 69th ST.
Of. ir Rw. Tai. HEMlock 6141

Valandos:
2 - 4 popiet; sno 8 - 8 vi

Office Tai. Wentworth 082#
Rea. Tel. Hyde Park

BR. SUTANA A. SUKIS
MOTERŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTĖ
6900 SOUTH HALSTED ST.
Valandos: 1 iki 4 po pfetų. 7 Iki 8 vak.

Itokvrna

ĮVAIRŪS DAKTARAI

BR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
8 luboa

CHICAOO. ILL
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 13 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų fr nuo 7 iki 8:80 vai.

vakaro. Nedėliomls nuo 10 iki 12 
valandai disnų.

Telefonas MIDw*y 2880

Ofiso Tel. CALuinct 68*8
Rca. Tol. DREiel 01*1

DR. A. A. ROIH
Rusas Gydytojas Ir Chirurgai, 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir 
visų chroniškų ligų 

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampos 81st Street 

Valandos: 2—4 popiet, 7 — 9 vai. vak, 
Nedėliomls ir iventadlenlafa 10—12

Rea Phone 
BNUlewoo<l 6641

Office Phona 
TRInngle 0044

HL A. R. MCCRADIE
OYPYTOJAS Ir CHIRURGAS
7850 So. Halsted Street

.. R0QM V®
▼*kt H k H v*ku*

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. YARds 0*04 

Be*.: Tel. PLAza 2400 
Valandos:

Nuo 1*-13 v. ryto; 3-8 Ir 7-8 v. v.
U ii «t«ne



Žaizdų Priežiūra
Rašo DR. S. BIEŽIS, gydytojas ir chirurgas, Chicago, III.

Sunku būtų rasti žmogų,'.jaus nesudaro. (Ji susižeidus, 
kuris išnetyeia nebūtų katlajkaine oda lieka pramušta, per- 
nors susisžeidęs. Daugeliui ne
viena tokių nelaimių yra pasi-
taikę pergyventi. Dažniausia 
tokie užsigavimai arba susižei
di mai esti maži ir nereikalingi

plauta ar jM-rtlurta, bakterijos 
gauna progų įsigauti j kūnų, 
kur kiliui sparčiai veisdamos 
pagamina aukščiau minėtus 
simptomus. Čia turėtų būti

gydytojo pagalbos. Tačiau aišku kievienam, kad atitinka- 
kartas nuo kurto šitokie maži ma ir skubi priežiūra
dalykėliai išsivysto j gana rim
tų ir didelę ligų, kuri net gy-

daugumoj atsitikimų apsaugos 
komplikacijas, nes alsiuos Imk-

vykę' sunaikina, jei tinkama i terijoms progos įsigauti į žaiz- 
priežiūra iš pat pradžios ne-Įdas ir ten veistis, 
suteikiama. Yra laimi nesau
gu nepaisyti kad ir mažiausios 
žaizdos.

Nors visai mažai susižeidus, 
sakysime tik adata įsidūrus, o

rlttSDUrpO ZlDIOS
SOUTH SIDE

(Tęsinys iš 4 pnal.)

visiems kurie rėmė tų darbų. 
Lai geriausiojo Dievo palaimi
nimus seka jus ir lai Jis tei
kia jums jėgų ir toliau dar
buotis Jo garbei.

ŠIS-TAS Iš ŠV. VINCEN
TO PARAPIJOS

West End, 'Esplin rhMcKees
Rocks, Pa. — šv. Vincento pa 
rupijai ateinantis sekmadienis 
bus nepaprastas, nes, sulig ge-

Štai kas reiki® daryti nelai
mei ištikus: Žaizda, jei pur
vina reikia labai nuosekliai iš
valyti, oda aplink žaizdų irgi''b- klebono kun. J. Vaišnoro
gražiui nušvarinti. Paskui vi-

žiūrėk i «nt„, trečiu dierų tai” ir « už'
tepti antseptiškais vaistais, 
sakysime iodo skiediniu arba 
kokiu nors kitokiu antisepti-

vieta pradeda raudonuoti, tin
ti ir skaudėti. Juo toliau vis 
blogiau: tinimas plečiasi, karš
tis kyla, protarpiais šiurpulys ku.

nors 
Šitokia nusvanininas pa

krečia, jėgos sparčiai nulukė- ša^na daug bakterijų, o anti-
septikas užmuša pasilikusias. 
Tokiu būdu žaizda lieka švari 
ir liuosa nuo perų. Dabar rei
kia sužeista vietų apdengti 

(arba kaip paprastai sakoma sterilizuotu tvarsčiu ir tinka- 
kranjo užnuodijimas) infek- ,na* aprišti, kad tas tvarstis 
rija kurios įsigavo kūnan per 'imtoje laikytųsi ir taip palik- 
pramuštų arba prabrėžtų odų. K’ P°rab trejatų dienų, kada 
Jei toki* procesas ilgainiui j V^1 reikia perrišti žaizdų taip

ja ir jau tokis asmuo privers
tas lovon atsigulti kaipo rim
tas ligonis. Tai apsikretimas,, 
pavojingomis bakterijomis,

lokalizuojami, plinta, po
visų kūnų, tai viskas laimin
gai baigiasi, nors dažnai šito
kiuose atsitikimuose ir prisi
eina operacija daryti. Jeigu 
šis apsinuodijimas paplinta po 
visų kūnų, tai tik retais atsi

ir, sėkmėje, tarime gražią, Šva . geidaujamų vaisių. Visi turė- 
rių, saugių bažnyčių, kurių jo “good tiine” ir laukia da- 
puofiia naujos moderniškos e-' bar kito panašaus šurum - bu-
lektros šviesos. Šv. Vincento 
parapija gali pasididžiuoti sė
kmingai užbaigtu savo bažny
čios vidurio pagražinimo dur- 
bu.

Garbė priklauso gerb. kun. 
klebonui, kuris iš rūpesčio ne 
vienų naktį praleido be mie
go, aukotojams ir darbinin
kams, kurie daugumoj dirbo 
prie tinko pakeitimo ir dažy
mo (maliavojiino) be atlygi
nimo, vienok tikrenybėje jų 
atlyginimas bus didesnis pas 
Dievų, nes jie tikrai dirbo Tei
singojo Dievo garbei.

pranešimo, pamaldos įvyks 
naujui atremontuotoje ir gra 
žiai išdažytoje (nunialiavoto- 
je) bažnyčioje. (Taisymo me
tu pamaldos buvo laikomos ba 
žn y t i nėję svotai nėję).

Stebėtini Apvaizdos lreliai...

. Tiesa, pats bažnyčios taisy
mo darbas jau baigtas, vie 
nok dar palieka neapmokėtos1 
suskaites (bilos) už suvartotų 
medžiagą. Todėl mokyklos sve 
tainėje rengiamas bazaras pra
dedant 10 d. TUgsėjo. Bazaras 
tęsis per dvi savaites ir bus 
laikomas pirmadieniais, ket-

runi. Piknikų daug paįvairino 
žaislai ir sporto kontestai. Juo 
kų buvo iki valios. Žmonių 
prisirinko gan daug, ypač va
kare. Mačiau kelis ir pittsbttr- 
ghiečius: K. V aišnorų su žmo
na ir dukrele, Bakenų ir Strie 
liauskų šeimas, Kaspučius iš 
Beaver Kalis, Pa. ir t.t. Savo 
darbu prie pikniko prisidėjo 
šie parūpijonys: K. ir S. Kas- 
pučiūtės, M. Zutaveckas, V. 
Čebatorius, J. Tykach, J. Ur 
bonas, B. Čebatorienė, J. Eox. 
T. Kuišienė, E. Tykačienė, M. 
Mickūnus, A. Klasauskas, A. 
Saunoms, 1. Mažietis, Sr. ir 
I. Mažietis, J r., E. Stankus, B. 
Žukauskienė, P. Jakštienė, Ma 
žietienė, Povilionienė, Šarkie- 
nė ir Pomerienė. V.

GYVATĖ BOTU ŽMOGŲ 
PRARIJUS

Jau nuo kiek laiko mūsų ma- virtadieniais ir šeštadieniais

pat švariai, kaip kad pirmų 
sykį. Žmogus atliekąs šį dar-' 
bų pirmiausia turi lalcai rū
pestingai nusimazgoti savo 
rankas, kad nesuteršus žaizdos 
ir tvarsčio. Čia uolus švaru
mas ir antiseptikai lošia svar-

tikiniais prie geriausios prie- blausių rolę. Kur žaizda esti
žiūros tegalima gyvyliė išgel
bėti. Štai kaip kartais iš men
ko nieknieko priseina net po 
kelias savaites ligoninėje iš
vargti, daug išsikaštuoti, pa
likti ant visados sužalotu ir 
su šiuo pasaulin atsisveikinti. 
Tų visų nemalonumų kuone 
visados galima apsilenkti, jei 
iš pat pradžios tinkama ir 
stropi priežiūra suteikiama.

Štai kame pavojus gludi. 
Pavojingų 'bakterijų visur pil
na, bet kol jos neturi progos 
kūnan įsigauti, tai jokio pavo-

didelė ir reikalinga susiūvimo, 
žinoma, tuo syk be gydytojo 
jau neljegalima apseiti. Tačiau 
mažų susižeidhnų atsitikimuo
se kiekviena šeima turėtų mo
kėti kaip tiksliai apsirūpinti

Idnamio išvaizda iš vidaus bu
vo nepavydėtina. Sienos bei 
lubos buvo labai reikalingos 
atnaujinimo, pagražinimo. Kle 
bonas, komitetas ir parapijie
čiai suprato taisymo reikalų, 
vienok jeigu pirmiau darbas 
būtų pradėtas tai vietoj para
mos būtų susilaukta kritikos, 
nes laikai vis dar sunkūs; tę
siasi bedarbė. Dar ilgai būtu
mėm Dievų garbinę surūku
sioj, tik, tur būt, Apvaizdos 
buvo kitaip žadėta. Nei iš šio, 
nei iš to surūkusios lubos, taip 
sakant, pakėlė streikų. Pradė
jo gųzdinti parapijiečius tin
kas (plaster) krisdamas že
myn. Tiesa, neatsitiko jokios 
nelaimės, vienok tos lubos lyg 
sakyte sakė — taisykite mane. 
gražinkite, nes bažnyčia yra
Dievo maldos namai ir netin-

kati išvengus pavojingų kom- ka juos perdaug apleisti. Ba
plikarijų. Uždėjimas voratin
klių ant žaizdos, pilimas pe
lenų, purvinų košių ar buro
kų lapų, kaip kad senesni žmo
nės darydavo, turėtų būti ant 
visados pamiršti, o visados 
praktikuojami moderninė higi- 
jena ir sanitariŠkumas.

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 
norį 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.

nevičia kita koja spyrė gyva
tei į snukį ir šokęs paailaido 
bėgti šaukdamas visa gerkle, 
lšgiidę draugui jianianė, kad, 
gal, pasiutęs šuo, bet būtu 
ne šunies, tik didžiausios gy
vatės. Pasiėmę Šautuvus susi
kvietę ir daugiau taimerių lei 
dos ieškoti tos baisios kirmė
lės. Kanda per pievų nušilau

BVC. PANKLe MARIJA 

LUJANO

(Tęsinys nuo 2 pusi.)

H

džiaugsmas ir paguoda, mum 
tebūnie išganymus ir amžinoj 
laimė, Tam, "Kurs yra, Kur 
buvo ir Kurs ateis... Kurs mu 
mylėjo ir apiplovė Savo Krau
ju nuo mūsų nuodėmių, ir pa 

»ta ir vienam krūme pamatė (|Iln, j; ,„asy U„raty5l(, ir k„ 
baisūną. Keli sutartim »vi«> niguB ttevui g,T0

gyvatė pradėjo Šokinėt, 1 įr vicSpataliauB pair...
raitytis. Dar 12 šūvių ir gy-i
vate sudribo.

amžių amžius” (Apr. I, 4

Gyvatė buvo kokių 16 pėdų 
ilgio. Iškasta ten pat duobė ir 
užkasta.

Darbai pus mus visai suma
žėjo. Visos dirbtuvės mažai 
dirbu. Kai kur nei kaminai ne
berūksta, o pragyvenimas kas
dien eina brangyn. Atrodo, 
kad ši žiema bus dar sunkes
nė dėl darbininkų.

Parapijonas

Moterų šv. Vincento klūbas 
rengia kaip ir užbaigtuvių va
karienę su šokiais rugsėjo 25 
d. Tam pačiam bažnyčios tai 
symo tikslui sodalietės - mer
gaitės rengia card party su 
užkandžiais rugsėjo 30 d. Ne
turėjusieji progos prisidėti da
rbu prie taisymo bažnyčios ii 
visos apylinkės lietuviai daly
vaudami minėtuose parengi
muose prisidės prie ,to jiaties 
garbingo darbo. Kviečiame 
skaitlingai dalyvauti.

Artimas

West End, Pittsbnrgh, Pa.
— Neseniai buvo toks atsiti- Į 
k imas. A. Pranevičia nuvažia
vo į ūkį pas savo draugų. Tu
rėdamas laiko užsimanė pa 
miegoti tyrame ore. Atsigulė 
po obele. Bemiegant pajuto, 
kad kažkas už kojos tampo 
Iš syk pamanė, kad jp drau
gai jam ramybės neduoda. Pa
kelia galvų, pažiūri, ogi did
žiausia gyvatė jau pradeda a- 
pžioti kojų. Persigandęs l’ra-

OŽKABALIŲ

DAINOS
surinktos D—ro J. Basanavičiaus 
Dviejose dalyse. Viena 25c, abid
vi 50c. Dabar galima jas išauti

"DRAUGE”
2334 So. Oukley Are. Chicago, 11L

ARKIVYSKUPAS JURGI 
MATULEVIČIUS. Labiau i
labiau auga pasitikėjimas šių 
šventu vyru, mūsų mylimu ta 
tiečiu. Nebetoli gal ir tie la 
kai, kada Dievas leis jį išvy 
ti šventuoju paskelbtų.

Kiekvienam įdomu pažint 
to garbingo Vilniaus vyskuj 
gyvenimas. Jį sužinosime i 
neseniai išėjusios knygos:
"ARKIVYSKUPAS JURGI 

MATULEVIČIUS”
Knyga parašyta ne viėl 

žmogaus, bet daugelio mūs 
Lietuvos profesorių, kunig 
mokytojų. Knyga yra didel 
su stipriais kietais viršais, i 
persiuntimu kaina $1.90, d 
galima gani i.

"DRAUGAS”,

2334 go. Oftkicy Avė.,
Chicago, III.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

VYRAI — AT YDA!

PIKNIKAS NUSISEKĖ
štai yra specialia pranešimas, kuris 
bus įdomus kiekvienam vyrui, kuris 
pasiekė “viduramžį” ir jaučia reika
lingumą. tam tikro gaivinančio TO- 
NIKO. Kad suteikti galimumą tūks
tančiams, kurie dėl kokios nors prie
žasties atidėlioja užsisakyti

Rridgeville, Pa. — Parapi- į 
jos piknikas Labor Dav nusi
sekė kuogeriausiai. Pelno liko j
dniio-iftii k-iin nnsantro šimto i tle8log nu® dlktrtbutorių. ftį Oydyto-I (klupiau Kalį) pu. ailli . iilll J jaus prcsknpcija dabar parduodamai
doleriu Vieningas ir nuošir- i V,8OSC v»»®Unyčioy. Vienas DolerisUOierių. 1 milingas II liuesu . už mėnesio treatnfcntų — būkite sa-
dus darbas visada-atneša pa- g^klte buteli 6,andien - ga-

Nuža-tone

ndyta lopyti išgriuvusias lubų 
vietas, bet susilaukta dar aiš
kesnio "protesto” pagandini- 
mo, nes tinkas šiuokart krito 
arti sėdinčių vaikų. Po to jau 
nelaukta tolimesnių "paragi
nimų”. Po vadovyste klebono, 
parapijiečiai subruzdo, prisi
dėjo kas aukomis, kas darbu

Stop 
Itching 
Skin

Grynas, -^rllmna# Žemo sustabdo 
nleŽAJImą odos | penkias irkundai 
— Ir pagelblnicas prie Beiemoe, 
piičkų. dedervinėm. Ir llbėrlrmj Že
mo bevelk atebuk lingei preAnilne 
visokias odos 1 mari Jas, kadangi 
U» gydymo ypatybes retai randa
mo# kltosa fryduolAne, Viso# vaistl- 
nyčloa užlaiko—14c. <0c. $1, Ypa
tingai tvirta# Žemo. Du #yk ge
resni regu I tatai 11.26.

žemo

I.AFayctte 8571

J. Llulevlčius

Patarnauju laidotuvėse kuoplglausla 
Reikale meldžiu atsižauktl. o mano 

darbu būsite užganėdfntl 
Tel. CANal 3616 arba 36l«

2314 W. 23rd PL, Chicago

1439 8. 49th Ct Cicero, HL
Tel. CICERO 5MI

Grabortus
Ir

Balsamuotnjas
Patarnauja Cblca- 

goje ir apylinkūje.

Visi Telefonai:
Didelė Ir graži 
Koplyčia dykai

Ava

Alfred Roselll, prea.

Specialistai Iškalime Ir Išdirbi- 
me visokių rūšių paminklų Ir gra- 
biuimių.

MQ.su šeimyna '-pcc'nHznoJa šia
me darbe per šešias kartas.

' ■■

Veskite paminklų reikalus tie
siai su pačiais I.šdlrbėjais.

MOUNT GARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas | rytus 
didžiulių vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Res. PEMSAOOLA W11 
BELMOltT 8485

Office: HILLSIDH 
Vincent Roselll, ■

GRABORIAI
LACHAVVICH 

IR SONOS
LIETUVIAI GRABORIAI

Telefonas YARds 1138

STANLEY P. MAŽE1L
GRABORIUS

Tariu automobilius visokis 
reikalams. Kaina prieina#

3319 Litoanica Avenue 
Chicago, III.

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS

Koplyčia dykai 
1410 SO. 49th COURT 

Cicero, Illinois 
Phone Cicero 2109

prn SKIN IBPITATIONS

Yards 1741-1742
LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

I. J. Z 0 L P
GRABORIU8 ir LAIDOTUVIŲ 

VEDŽJAS
1646 West 46th Street
Tol. ROCIevnrd 6393—8413

A. MASALSKI
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė
Tel. Bonlenrd 4U0

JUOZAPAS EUDEIKIS 
IR TĖVAS

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

REPublic 8340

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUH Ir B AI.S AKUOTO 

Patarnavimas geras Ir nebrang
718 West 18th Street

Hsstmptnk niežėji
mu, pleiskanomis 
IfbėMariala, spuogais 

ate odes negerumais. Tik 
gydant) anum-pitka Ztmo- 

naugua AptlekosA 88c.. »9e^
(1 OS

Ir

t žemo
ron SKIN iPPiTATlOMS

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

B

5340 So. Kedzie Avė.
(Neturime sąryšių su firma 

tuo pačiu vardu).

Telefonas MOffroe S377

J. F. RADZIUS
Iao.

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už 126.00 Ir aukžčl

Modernlžka koplyčia dykai 
W. 18ti> Mt. Tel. CAJfal «

Chicago, BL

MQ.su
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NAMU SAVININKŲ 
DĖMESIUI

gįbostų sėdėti. Orkestrą grieš 
visą laiką. Stalai bus taip, 
kaip viešbutyje, kad kiekviena 
svečių grupė galėtų atskirai

ranešaina, kad rugsėjo 15 
,ių metų, yra paskutinė die 
padavimui skundų reikale 
jų už 1932 metus. Visi na- 
savininkai, kurie mano, 
jų taksų apskaičiavime 

padaryta klaidų, skundus 
keities teismui (County 
irt) turi paduoti prieš ru- 
jo 15 d. Po rugsėjo 15 d.
bus pervėlu.

i FEDERACIJOS CH1- 
CAGOS APSKRIČIO 

SUSIRINKIMO
;sejo 5 d. Federacijos 

icagos apskrities gausinga- 
susirinkime svarstyta daug 

udingų dalykų.

Neveltui mūsų žemė pava
dinta ašarų pakalne, nes taip 
vadindami tiesą sakome. Žmo
gus gimsta, gyvena ir miršta 
Trumpas žmogaus gyvenimas 
yra pripildytas įvairiais nesmasu savo draugais linksmai lai

ką praleisti. Patarnaus gra- Į gurnais, vargais ir ašaromis.
žios West Pullmano panelės. 
Bankietas prasidės 6 vai. va
kare. Kas pavėluos, negirdės 
programos. Komisija kviečia 
visus laiku atvykti.

Parapijos mokykla atsidarė 
tuoj po darbo dienos, rugsėjo 
4 d. Mokyklą lanko 120 vaikų 
Mokytojauja Šv. Kazimiero 
seserys.

linskį, I. AHtįnifiyį H. 

ną, Tėvus Marijonusjonus Maeiu- 
lionį ir Vitkų, J. Paškauskę, 
A. Brišką, Oernauską, Urbo
navičių, Bistrajį, Sliką.

* ** ki • • * A.
•. Kapuose »

VJ FESUONALAIAUKOJE 
■■ MPIKNW“DRAUGO’

“Draugo” I^abor Day pik
nikas praėjo ne taip, kaip bu-

junja ir r. turčiai, jzai »o. 
50 Avė., jauna porelė, suteikė 
dovaną; Kaz. Balčiūnas (gro- 
seroė ir bučernė), 5022 W. 16

I AKINTBĄ

’ RYMAS, rulgs. 12. — Kon 
fereneijoje su kariuomenės 

St. davė brangią dovanų. Prie, vadais generolais premjeras 
progos galima priminti, kad Mussolinis paskelbė, kad ka-
K. Balčiūnas kas penktadienį

vo manyta. Lietus pakenkė.. ir šeštadienį turi išpardavi

Jo dienos prabėga rūpesčiuo
se ir varguose, o ant galo 
užgęsta ir jo gyvybės spindu
lėlis. Taip užgeso ir a. a. kun. 
A. Balinsko gyvybės spindu
lėlis, bet jis nebus greit už
mirštas.

Po pamaldų bažnyčioje,' Cieeriečiai buvo taip prisiren-
12:35 kūnas tapo išlydėtas į 
kapus. Prasidėjo ilga automo
bilių eilė, kuri palengva trau
kė į lenkų Sv. Vaitiekaus ka
pus. Ten vietinis Šv. Stanis 
lovo parapijos klebonas atliko

Į apeigas. Po lenkiškų apeigų, 
A. a. kun. A. Balinskui bu-, kun. Urbonavičius uždavė po

vo lemta savo gražiausiojo a-1 terius lietuvių kalboje, ku-
mžiaus dienas praleisti prie 
neturtingos ir labai mažos lie-

riuos jis pats ir. visi ten esan
tieji lietuviai garsiai sukalbė

Rugsėjo 15 d., parap. darže . tuvių parapijėlės Milwąukee jo. Užbėrę po trupučiuką juo- 
ir svet. C. Y. O. mergaičių!——»—ii— — i . 1 i-—mergaičių I arkivyskupijos. Kadangi ve-'dos žemelės, nuliūdę skirstė 
klubas rengia linksmą pikni- į lįOnis buvo labai gero būdo, mės nuo naujai supilto kapo,
kelį.

Rugsėjo 16 d., parap. darže, 
Apaštalavimo Maldos dr-ja re
ngia pikniką parap. naudai.

malonus, linksmas, draugiškas, kuriame svetimoje žemelėje il- 
jis buvo tikras dvasios tėvas i Risi lietuvis kunigas, dvasios 
savo parapijonams, ir visiems tėvas tų, kuriems jis buvo pa
kitiems, kurie turėjo progos 
arčiau su juorai susitikti. Ma-

Artinasi žiema, tai papras-! Jonus būdas traukė prie jo ne- 
Prieš pradėsiant susirinki- Į tas dalykas. Žmonėms visko tik lietuvius katalikus, bet ir 
b Šimutis padarė pranešimų ( daugiau reikia. Bėda yra ta-
buvusio Fed. kongreso, kad 
ngresas visapusiai pavyko, 
d vien iš Cli icagos buvo net 
atstovai, kad iš visų Ame- 

cos kraštų buvo suvažiavę 
iug atstovų, kad pravesta 
ūg naudingų nutarimų kata- 
cybės ir tautybės reikalais.

Nutarta rengti bendrą spa- 
> 9 paminėjimą. Į komisiją 
rinkta penki asmenys, kurie 
ginsis surengti tą panrinėji- 
ą. Vieta bus vėliau paskelb- 
U Visi lietuviai privalo ruoš- 
s prie paminėjimo. Nepanur- 
rim mums padarytos skriau
dė. Visi turime kovoti iki mū 
į sostinė Vilnius negrįš Lie 
ivai. Korespondente

me, kad jau pradeda žmones 
iš darbų atleidinėti. Rap.

LIETUVIS SPORTININKAS

skirtas.
Kodėl taip?

A. a. kun. A. Balinskas bu-

kitų tautų žmones. Jį rėmė ir 
lenkai katalikai. Velionis bu
vo gerbiamas ir mylimas savo, „ .

Kėlėt, kart, teko [f”“8 ‘“"f’ StanlSl°V<> 
bažnyčios milžiniškuose ir graparapųonų 

man su velioniu susitikti, bet 
• kiekvienas susitikimas paliko

A. Kiela pranešė ‘Draugui’,!didelei malonų ir neišdildomą 
kad Bob Boken, kuris lošia įspūdį.
baseball su Chicago Wliite Sox r* • i • • • , i. •. Išgirdęs apie 10 mirtj labaitymu, yra lietuvis. Boken (Bo ..., . . x , ,. , . nubudau ir pasirvzau dalyvau
kanauskas) paeina is Manan ,. . , ., . , ,' r ti jo laidotuvėse, kad pas-miesto, Illinois,
4756 Drexel.

Jis lošia 2nd baseman pozi
cijoje sn Chicagos American 
League tymu.

po antrašu

Pranešimai

kutinį kartų pažvelgus į kar
stą, kame jo kūnas tapo pri
glaustas.

Kelionė

KAS WEST PULLMANE 
GIRDĖTI

A-M
Šįmet sukanka 20 metų nuo 

įkūrimo Sš. Petro ir Pau- 
iaus parapijos. Šia proga ve- 
tpullmaniečiai su savo darb- 
čiu klebonu kun. A. Linkum, 
ugsėjo 30 d, parap. svetai-

South Chicago. — Penkta
dienį, rugsėjo 14 d., 7:30 vai. 
vakare, parap. salėj įvyks Šv 
Kazimiero Akademijos Rėmė
jų susirinkimas. Kviečiame vi
sus narius ir nares susirinkti, 
nes atvyks ir svečių. ,

Valdyba

RADIO
įėję rengia bankietą su gra-j
;i& ir įvairia programa. Ban
dėtas bos žymiai skirtingas 
įuo visų seniau buvusių Mąt, 
uis apvaikščiojama parapijos 
20 metų gyvavimo jubiliejus. 
Vakarienė bus gardžiai prire
ngta; programa bus trumpe, 
bet graži, kad svečiams nenu-!

Praeitų savaitę vėl gražiai 
dainavo Progress Fumiture 
krautuvės vyrų duetas, iš sto
ties WGES. Vedėjas Jonas Ro į 
manas labai įspūdingai inter-

gę prie pikniko, kad niekas 
jų nebūtų galėjęs subytinti 
Daug geraširdžių biznierių pri

nuomonėje tarnyba nuo 18 
mėnesių sumažinama iki 12 
mėnesių.

Tas daroma daugiausia e- 
konomiškais sumetimais.

Sumažinus tarnybos laikų, 
bus vedami intensyvesni ka-

muš. J. Skiria (grosernė ir 
bučernė), 1345 So. 49 Avė. au
kojo gražią šinką. Skiriai abu 
yra . Amerikoj gifnę ir augę, 

sidėjo su dovanomis, taip gi. bet “Draugų” skaito gražiai
buvo ir piknike. Čia paminė- į ir lietuviškai kalba. J. Ski- 
siu tuos biznierius, ir profesi- riaus dovanų laimėjo bridge-' reįvių pratimai 
jonalus, kurie prisidėjo su do- portietis P. Žukas. Ona Va-
vanomis prie “Ųraugo” Labor 
Day pikniko:

laitienė ir Ona Krencienė (Li
berty restaurant), 4915 W. 14

Urab. A. Petkus, ,410 So.!St Cicerie6i»i jau žino Unyį 
49 Ct. Tai. Cicero 2109; F. Mi Irestoran» ir dagelis jį lankoj 
liauskas, 1425 So. 49 Avė., ke- Vi,i Svara ir »ka-|
pėjas lietuviškos ruginės duo-lniais va|Kiais'. Atsilankius j 
nos; l)r. P. Atkočiūnas į I • Cicero svečiams, patarčiau nž-
So. 49 C’t., vienas geriausių 
dantistų. Visur dalyvauja , sot • *lietuviais. Geras parapijonas. 
Vertas paramos. J. Lipskis.

eiti į Liberty restaurantą, kur 
dvi lietuvės gamina valgius. 
Onų brangią dovaną laimėjo 
kun. Skruodenis; Anton Lut-

(radijo ir muzikos krautuvė),!kus- Hanlware Store, 1425 So.
4916 W. 14 St. Patartina lie-

vo lietuvis, dirbo, kentėjo ir tuviams pirkti nuo savo vie-
vargo dėl lietuvių nuskurusio
je parapijėlėje. - Palaidotas iš

Antradienio rytų, rugsėjo 11 
d., turėjo įvykti laidotuvės. 
Su dviem savo Įjrąųgąis, ku
rie taipgi norėjo dalyvauti lai
dotuvėse, leidomės į kelionę. 
Mūsų Packard greit bėgo Mi- 
lwaukee link' ir netrukus atsi
radome prie gražios lenkų Šv. 
Stanislovo bažnyčios. Suspėjo
me, širdis atslūgo, kvapą at
gavome.

Puošni ir ruiminga Šv. Sta 
nislovo bažnyčia kupinai pri 
sikinišusi, kad sunku buvo per 
minių prasimušti. Netik suo
lai, bet ir takai užsigrūdę žmo 
nėmis. Galutinai suradom vie
telę maldai ir gilioms mintims. 

Bažnyčioje
Liūdnas reginys. Žmogus,

žiuose Šv. Vaitiekaus lenkų 
kapuose. Anglų kalba pamok
slas. Per visas pamaldas, ba
žnyčioje ir kapuose, nieks ne- 
prisiininė'kokios tautos sūnum 
jis buvo. Argi jis buvo arti
mesnis . lenkarųs, kurie taip 
gražų paskutinį patarnavimą 
suteikė! Ne. Kun. A. Balins
kas mylėjo savo tautą, mylėjo 
savo žmones ir dirbo jiems, 
bet, man iš šalies žiūrinčiam, 
metasi į akis tas, kad lietu

tinio žmogaus. Lipskys par
duoda geriausios rūšies radijo 
ir plaunamas mašinas. J. V. 
Skirius (viena švariausių už
eigų), 1410 So. 49 Avė.; Ski- 
rius visados mandagiai ir są
žiningai patarnauja savo ku
štu meriams. Verta su juo su
sipažinti; J. Brazauskis, (sal
dainių, ice cream, cigarų ii 
vaikams žaislų krautuvė). 
1447 So. 50 Avė.; Brazauskis 
kiekvienam “Draugo” pikni
kui duoda dovanų. Sakė jei 
dar būtų piknikas ir vėl duo
tų. G ood Jonas. J. Rubis (gro- 
seraė ir bučernė), 1308 So.

49 Ct., ir Blue Eagle Tavem, 
4941 So. Ashland Avė.; A. La
ikus visados brangias dova
nas duoda. Šį kartą ir gi bran
gią dovaną davė “Draugo” 
Labor Day piknikui. Prie pro
gos, galima priminti, kad, A 
Lutkus neseniai nupirko Blue 
Eagle Tavern. Visa ką atnau
jino ir įrengė, kas tik reika
linga tam bizniui. Dabar kiek
vieną šeštadienį turi pasilink
sminimus. Vieta švari, savini
nkas doras žmogus.

Kvieslys

Ar ramiai nešioji kasdienin: 
savo Kryžių? Ar atsimeni Kri
staus kančias ir Jo kryžių?

viai nemokėjo jvertinti- to as- 49 Avė.; J. Paterebas (groser-
mens, kuris jientfs tarnavo. Tie,
kuriems jis netarnavo, geriau
jį suprato ir įvertino jo gerą
širdį, nežiūrint tautybės.

Namiškis
■MM —-y V. . r S-S

nė ir bučerhė), 1538 So. 50
Avė.; F. Stonis (grosernė ir
Černė), 4828 W. 15 St.; Fami
ly Drug Store, 1446 So. 49 Ct., 
tel. Cicero 2573; Grant Works

SUKITE VISI LINKSMI!
GERKITE AMBROSIAN ALŲ

"Z*-
Nes šio alaus skonis jus visus patenkins nuo pirmo po- 
ragavimo. Reikalaukite visi ir visur AMBROSIAN 
BEER.

Šios kokybės Ambrosian alų išdirba.

SOUTH Sint BREWING CO.

BANKAS
LIETUVIAMS

Taupykit savo pinigus 
šiame banke

HALSTED ENCHANGE 
NATTONAL BANK

Halsted St. ir 19th PI
Narys FEDERAL 

INS1 KAM K KOKl’ORA’ U«'S

pretavo Pociaus naują daine i bitumas reginys 
lę ‘‘Atjok berneli” ir Kelpšo kuris buvo taip malonus ir 
‘‘Koks ten lengvas poilsėlis” draugiškas, kuris meldėsi už

Klausytojas

SKAITYKITE
ĮDOMIAUSIUS LIETUVIŠKUS KATALIKIŠKUS 

LAIKRAŠČIUS
e'F

“DRAUGAS”, vienintelis Amerikos lietuvių katalikų dien
raštis, išeinąs 2334 S. Oakley Avė., Chicago, III. Me
tams $6.00.

k? .

“DARBININKAS”, Lietuvių Šv. Juozapo Darbininkų Sąjun
gos organas, išeina dukart į savaitę, 366 W. Broad- 
way, So. Boston, Mass. Metams $4.00. Pusmečiui $2.

“LAIVAS”, Ravaitinis Tėvų Marijonų žurnalas, 2334 So. Oak- 
, ley Avė., Chicago, Illinois. Metams $2.00.
“STUDENTŲ ŽODIS”, A. L.‘ K. Studentų organizacijos žur

nalas, 366 W. Broadway, So. Boston, Mass. Metams 
$2.00.

“MOTERŲ DTRVA”, A. L. R. K. Moterų Sąjungos mėnesi
nis žurnalas, 2334 So. Oakley Avė., Chicago, III., Me
tams $2.00.

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

“AMERIKA” Ravaitraštis. įleidžia Lietuvių Universalia Biu
ras, Ine. Kaina metams $1.50. 423 Grand Street,
Brooklyn, N. Y.

*•-

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

GARSINANTI
“DRAUGE”

PILIETYBĖS PAMOKOS
prasidės ketverge, rugsėjo, 

(September) 20-ta, 1934, 
7:30 valandą vakare
JOflEPH J. GRISH, 

4631 South Ashland Avė. 
Telef. BOUlevard 2800

JOHN B. BORDEH
Lietuvis Advokatas 

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

(Metropolitan State Bank Name) 
Valandos Kasdien nuo 9 Iki 6 

Panedėllo. Seredos ir Pėtnyfilos 
vakar&Ai 8 Iki 9 

Telefonas CANal 1175
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Telefonas REPublIc 9800

P. CONRAD
FOTOGRAFAS 

Atsidarė nuosavą, mo
demiški) studio su Hol- 
lywood Šviesomis.

430 WFJST 8!Jrd ST. 
Englcvuod 5M4O—5H»3

Crane Coal Co. 
5332 So. Long Avė.

Chicago, III.
TEjl.. REPUBLIC 8409

Katrie perkate anglie 1A 
dratverlų, siųskite juos | 
CRANE COAL CO. Gausite 
geresnes anglis, už mažiau 
plnfgų.

POPIERLOJAM Ir PENTUOJAM
Atliekame visus namų dabinamo 

darbus. Darbas pigus ir užtikrin
tas. 1994 m. popleros rolė — 5c.

JO8EPH AUGAITIH 
1808 8. 50th Avė. Cicėno. III. 

Tel. Lafayette 8719

NAUJAI ATSIDARĖ

KAUNAS TAVERN

kitus ir prašė Dievo gailestin
gumo jų sieloms, štai, pats 
parblokštas ir dabar kiti mel
džiasi už jį. Altoriai gedulin
gomis spalvomis papuošti. A- 
pie karstą Šeši dideli liktoriai 
su žvakėmis. Gaudimas varpų 
pranešė, kad tuojau prasidės • 
pamaldos.

Šv. Pranciškaus seminarijos 
klierikų choras baigė egzekvi
jas. Prasidėjo šv. Mišios. Pats 
Jo Ekscelencija Milwaukės ar
kivyskupas atvyko ir atliko vi 
sas apeigas. Atlaikęs gedulin
gas šv. Mišias, arkivyskupas 
pasakė pamokslą. Pamaldose 
dalyvavo apie 90 kunigų, ku
rių tarpe buvo apie 12 lietu
vių.

Velionis nors gana toli nuo 
Chicagos gyveno, bet beveik 
visi Chicagos kunigai buvo jo 
širdingais draugais. Laidotu
vėse patėmijau šiuos lietuvių
kunigus: J. Svirską, J. ŠHti-

...V '

L. M. NORKUS
3225 So. Lituanica Avė.

Tel. Yards 2084 -----------arba------------Boulevard 7179

Berkit ir Reikalaukit

VIsom Altaies
Mutual Trljg 

tvalfldilg 
Kcntneky
Bosrboa

Ir
Lietovlikoa

Degtini*

MutualLiąuorCo.
4707 S. Halsted St

Tek TAHD8 MM

3201 Lituanica Avenue
kampas 32-ros gatvės 

IZIDORIUS NAUSĖDA, savininkas
Importuoti gėrimai, užkandžiai ir “valstybinė“ is Lietuvos. 

Mandagus patarnavimas. Prašom užeiti pas mus į “Kauną.”

ALEX ALESAUSKAS and SON
Furniture and Piano 

Movers
Seniausias Lietuvis
Moveris Chicagoje
7100 80. TALMAN HT 

7128 80. ROCKWEI,I, ST. 
Tel. REPnbOc 5099-8051
Mes parduodam anglis že

miausiom kainom. Po<vUMm-
tas M R. »7.0fl InitaM

INSURANCE
N0TARY
PUBLIC

PERKAM
LIETUVIS

KUS BONUS
REAL ESTATE — SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
Prisirašykite į Mūsų Spulką. Teisingumu Pamatuotas Biznis
2608 WBST 47th STREET Tel. LAFayette 1083

-
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