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KARDINOLAS
o Eminencija šiandien

iškilmingai pasitinkamas Jo Eminencija šaukia visus 
kraštus dirbti už visotiną 

pastovią taiką
BUENOS AIRES, Argenti Kardinolas kalbėjo ispa 

na, spal. 11. — Vakar atida- škai. Kalba visur ko aiškii 
raut tarptautinį Eukaristinį šia buvo girdima per garsi 
kongresą Popiežiaus atstovas kalbius.
(legatas) Jo Emin. kardino- Palermo parke priešais 
4as Paeelli meldėsi už pašau- dįjį altorių Iįuvo užimtos 
lio taiką ir sakydamas pa- sos rezervuotos sėdynės, o 
mokslą ragino visas tautas ir yra 250,000. Buvo apie t 
valstybes dirbti ir griežtai ir stovinčių maldininkų, 
nusistatyti už visotiną taiką Per iškilmingas pontifil 
pasaulyje. lines Mišias giedojo 500

“Klūpojant prieš nekal- menų ko ras.
čiausiąją Eukaristiją,” sakė Prieš Mišias buvo ska 
Jo Eminencija, “iš kiekvie- ma lotyniškai ir ispaniš 
nos širdies turi pasireikšti Popiežiaus bullė (speeis 
karštas šaukšmas, visotinas raštas). Namuro vysku 
viso pasaulio žmonių kalbo- Hevden, nuolatinio komit 
mis šaukšmas; “Jėzau Kri- Eukaristinių kongresų rei 
stau, taikos Karaliau, suteik mui prezidentas, sveikino 
•tikrąją taiką pasauliui!”. piežiaus atstovą.

. NEW YORK, spal. 11. — 
Jo Eminencija kardinolas 
Mundelein, Chicagos arkivy
skupas laivu Rex parvyko iš 
Europos, aplankęs Popiežių 
ir Amžinąjį Miestą.1

Jo Eminenciją pasitiko ir 
sveikino iš Chicago atvykusi 
speciali delegacija, kurios 
priešakyje buvo Jo Eksc. vy
skupas pagslbininkas *YV. D. 
O’Brien. Tarp delegatų iš 
Chicagos buvo ir žymus kata
likų tarpe veikėjas Paul Drv- 
malski. Prie šios progos kar
dinolas pranešė, kad Popie
žius Pijus XI pakėlė P. Dry- 
malskį Šv. Grigoriaus ordino 
vyčiu. Kardinolas asmeni
škai sveikino na^įį vytį pa
reikšdamas, kad šis didelis 
požymis jam teko už jo teik- 
1$ Unro&gOR katalikę laKuny- 
bės dirvoje.

Apie kitus parvežtus Po
piežiaus pripažintus požy
mius Jo Eminencija atsisakė 
diskusuoti. Pažymėjo, kad 
tai visa bus žinoma grįžus 
Chicagon.; ?

Kardinolas Mundelein šian 
dien išvyksta Chicagon, kad 
rytoj būti namie. Vyskupas 
O ’Brien anksčiau išvažiavo 
Chicagon, kad pasirengus iš
kilmingai pasitikti kardinolą.

MADRIDAS, spal. 11. — 
Nepasisekus sukilimams prieš 
Ispanijos konservatorių vy
riausybę, sukilėliai radikalai 
pagaliau pradėjo kovoti tar- 
pusaviai. Komunistai ir anar 

kištai kaltina socialistus, va
dina juos dezertiriais. Socia
listai gi puola anuos pirmuo
sius.

Kaip ten nebūtų, bet socia
listų ir kitų jų sėbrų radika
lų sukilimas jau visiškai už
gniaužtas ir suimtieji sukili
mų vadai turės sunkiai atsa
kyti už savo žygius.

Tik reikia * įsivaizduoti, 
kiek tai žmonių išžudyta ir 
ąužąįąU 4įk, dėL to, kąi-Jrad.i> 
kalų vadttfrts uoręjoši pagMb- 
ti į savo rankai jaunos res
publikos vairą it vykdyti kra 
šte socializmo teorijas, ku- 
rias turėjo lydėti raudonasis 
teroras.

Ispanijos kariuomenė, kuri 
pasiliko ištikima vyriausybei, 
nuveikė didelį ir garbingą 
darbą. Ne mažai pati nuken
tėjo, bet apgynė kraštą nuo 
nenuoramų.

Madride po visos savaitės 
nuolatinių apsišaudymų paga
liau grįžo tvarka. Atidarytos 
parduotuvės, kavinės ir kitos 
viešosios įstaigos. -

BELGRADAS, spal. 11. — 
Jugoslavijos vyriausybė su
šaukė taip vadinamą naciona- 
lį susirinkimą, kurin suvyko 
paneigto parlamento nariai 
serbai ir nauju atsišaukimu 
patvirtino sosto įpėdinį prin
cą Petrą, 11 metų amž., nau
ju Jugoslavijos karalium. 

‘Taip pat patvirtino regenci- 
ją ir prisiekė naujam kara
liui.
f Visoj Kroatijoj ir Slovėni-

NEW YORK, spal. 11. — 
J. A. Valstybių specialus pa
siuntinys Europai, Norman 
II. Davis, pareiškia, kad dėl 
Jugoslavijos karaliaus nužu-
dvmo karas nenumatomas Eu .ropoję.

1914 metais, sako Davis. 
visos valstybės buvo pasiren
gusios tuojau pakilti ir kitos 
kitoms nutverti už gerklės. 
Šiandien kas gi ir prieš ką 
gali kariauti! Pirma, nėra 
karui priežasties, o antra, nė 
ra reikiamo prisirengimo. 
Juk dar nepamirštos pastaro
jo karo baisybės ir neužgydy- 
tos padarytos žaizdos.

Pasiuntinys Davis giliai 
apgaili žuvusį Prancūzijos 
ministerį Barthou, kurs bn- 
vo gabus politikas ir diplo
matas.

Jo Eminencija JURGIS V. KARDINOLAS MUNDELEIN, Chic 
Arkivyskupas, šiandien grįžta Chicagon, aplankęs Šventąjį Tėvą 
pleŽIą Pijų XI. Jo Eminencijai surengtas iškilmingas pasitikimas

Šiandien, spal. 12 d., vi
sam krašte minima C. Kolom 
bo diena. Ryšium su tuo di
delės iškilmės įvyks Chicagos 
pasaulinėj parodoj.

PARYŽIUS,, spal. 11. — 
Prancūzijos policija sako su
sekusi 8ankalbį Jugoslavijos 
karaliaus nužudymui ir suim
ta du karaliaus žudiko drau
gai, kurie neišduoda tikrų sa
vo pavardžių. Pasuose jie pa
žymėti Novak ir Benes, bet 
pasai klastuoti.

Abu suimti Šveicarijos pa
sieny, kur tykojo pasprukti j 
Šveicariją. Trečias karaliaus | 
žudiko sėbras yra pasislėpęėl 
miške ir ieškomas.

Policija yra nuomonės, kad 
sankalbis padarytas Šveicari
joje, kur yra visas teroristų 
lizdas.

Suimtieji esą kroatai.

PARYŽIUS, spal. 11. — 
Nužudyto užsienio reikalų mi 
nisterio Barthou lavonas par
vežtas Paryžiun. Bus laido
jamas šeštadienį valstybės lė
šomis.

Prancūzijos vidaus reikalų 
ministeris Sarraut vis gi at
sistatydino. Jis buvo skau
džiai kritikuojamas dėl kara
liaus Aleksandro nužudymo. 
Sakoma, kad neparūpinta ati 
tinkama karaliui policinė ap
sauga.

Karaliaus nužudymo mo
mentu buvo nutraukti krato
mieji vaizdai, kuriais įrodo
mas policijos apsileidimas. 
Prancūzijos vyriausybė kon 
fiskavo šiuos vaizdus.

11 SUKILĖLIŲ ŽUVO 
OVIEDO

Šimtus įtariamųjų neištikimy
bėje karaliui ir Jugoslavijos 
valstyblei.

Serajeve serbų minią puo
lė italų konsulatą, o aną die
ną Lublianoj skaudžiai apmu
šė itąlų konsulato sekretorių.

Osieke serbai sunaikino kro 
atų laikraščio spaustuvę.

Cook apskrities grand ju
ry įkaitino ir patraukė teis
man gatvėkarių darbininkų 
unijos viršininkus W. Taber 
ir J. J. Kehoe. Abu kaltina
mi dėl dviejų asmenų nužudy
mo ryšium su Chicago M o- 
tor Coach Co>. unistų darbiniu I 
kų streiku. Taber yra gatyė- 
karių darbininkų unijos sek
retorius iždininkas. •

Dėl šių žudymų seniau 
grand jury įkaitino 8 asme- Į 
nis, tarp kurių yra ir vienas 
aktualus žudikas.

MADRIDAS, spal. 11. — 
Sukilėliai pagaliau sutriuškin 
ti ir Oviedo apylinkėse, žie
mių Ispanijoj. 11 sukilėlių 
daugiau nukauta. Prieš juos 
panaudota iš Moroko atšauk
ta kariuomenė. ,

MADRIDAS, spal. 11. — 
Ispanijos socialistų vadai su
kėlė maištus prieš teisėtą vy
riausybę ir dabar už tai ki
tus. kaltina.

Už kruvinuosius socialistų 
sukilimus socialistų vadas 
Prieto kaltina respublikos 
prezidentą Zamorą. Girdi, 
Zamora paneigė socialistų rei 
kal&vimus, tad ką gi sociali
stai turėjo daryti!

Kažin ką Prieto sakys, ka
da jis paklius policijos kilpos 
na ir bus pašauktas karo 
teisman.

SAUGOJAMA JUGO 
VIJOS SIENA

50,000 DOLERIŲ IŠPIR
KIMO

LOUISVILLE, Ky., spal. 
11. — Piktadariai pagrobė vie 
tos turtuolio žmoną ir . reika
lauja 50,000 dol. išpirkimo. 
S toli pasiryžęs išmokėti rei
kalaujamą sumą. Jauna mo
teriškė pagrobta stačiai iš 
gyvenamų namų.

TRIESTE, Italija, spal. U 
— Patirta, kad JugoalflM 
savo pasieniu padidino 
bos skaičių. To priežostii 
tai daugelio kroatų ir sloM 
nų bėgimas į užsienį, kMM 
gi Kroatijoj ir Slovėnijc 
vyksta gausingi areštavima

34 ŽUVO KASYKLOJE PARYŽIUS, spal. 11. — 

Kuomet serbai rengias iškil
mingai laidoti nužudytą ka
ralių Aleksandrą, o Prancū
zija — nužudytą ministerį 
Barthou, Balkanų, centro Eu 
ropos valstybių ir Prancūzi
jos policija daug dirba, kad 
identifikavus žudiką. Nes pa
sirodė, kad pas žudiką rastas 
pasas su vardu Petru Kale- 
raan yra klastuotas, t. y., Ne
tikras. Vadinasi, ir žudiko pa
vardė yra pramanyta.

LYONS, Prancūzija, spal. 
11. — 34 darbininkai žuvo 
St. Gobain Chemical kompa
nijos geležies rūdos kasyklos 
sprogime. 24 lavonai jau 
išimta. 10 kitų ieškoma.

BUS PERDUOTAS NEW 
JERSEY VALSTYBEI

NEW YORK, spal. U. — 
New Yorko valstybės guber
natorius pasirašė dokumen
tus, kuriais Undbergho kūdi
kio grobikas B. R. Hanpt- 
mann bus perduotas New Jer 
sey valstybei, kur jis bus tei
siamas už kūdikio pagrobimą

GUTTENBERG, Iowa, 
spal. ,11. — Lokalinis Milwau 
kee keleivinis traukinys nušo
ko nuo bėgių ir įkrito upelin.

4 asmenys žuvo ir 22 sužei-1 —--------------
sta. - 8 asmenys pavojingai Illinois valstybė įsiskolinu- 
sužeista. Tarp žuvusiųjų yra*si jau 388 milijonų dolerių 
ir traukinio inžinierius

MIESTAS MAŽINA MO
KESČIUS

Chicago miesto aldermonų 
taryba nusprendė sumažinti 
mokesčius už 1933 metus apie 
22 milijonų dolerių sumoje. 
Tam tikslui pravesti ordinan 
sai. 23$.. ■ ,

NUBAUSTA PADEGĖJA
CHICAGO IR APYL1 

KftS. — Šianden giedra ir 
siau. Vakar 3:99 popiet I 
vo 89 1. šilumos.krašto vyriausybei.
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[KRATOS KAINA: J- Atnurikoa Valrtybtae: 
11.00. Puaet motų — yi.BO; Trinia mteealams
Vienam mėnesiui — 7Sc. Kitose valstybėse 

Mstsun* — 17.00; Pusei metų — |0.00. 
.Ma

kainos prisiunčiamos p&relkalavua 
rbUnia Ir korespondentams raitų necrųilna.

sma tai padaryti Ir noprlsiunOtama. tam tlka- 

rfus priima — nuo 11:00 Iki 11:00 vaL
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DIENOS KLAUSIMAI

KUN. A. MILUKAS CHIQAGOJE

I1MCM

— fltz Monttoa
; Tkrss Monttoa — *1.00; One Month •— Tto. 
— One Tear — »T.OO; SU Mosdta — HH;

ž» la ,JDRAUOAT’ tortais basi malta 
TAtM OB appllCMtlon.

UGAS“ 2334 S. Oakley Avė., Chicago

Visą šią savaitę Chicagoje vieši kun. An- 
r taftas Milukas, seniausias mūsų redaktorius, 

rašytojas, knygų leidėjas ir veikėjas. Jis į 
* <lį kraštą labai retai kada atvažiuoja. Bet 

»• kada ^atvažiuoja, visada yra užsiėmęs dar- 
*• tais: ieško senų lietuviškų raštų ir daro pas- 
v kaitas apie senovės lietuvių veikėjus.

Šiuo kartu jis mus, chicagiečius infor- 
Į anuoja apie naują darbą, kurį jis yra sumanęs 
•X atlikti.

Tai tokiais reikalais mūsų siųiudos vete
ranas lunkoai Chicagoje.

VILNIAUS LIETUVIŲ KATALIKŲ 
PADĖTIS

Morkus

IŠ PO MANO BALANOS
Šių istorijos faktų šviesoje, 

tikram lietuviui ražantėlis pa-, 
sidaro da brangesnis.

KLAUSYK!

Ražantėlis yra brangus dai
ktas lietuviui kaipo katalikui, 
bet da brangesnis kaipo lietu
viui. Kuo Nemunas yra lietu
vio kraštui, tuo ražantėlis jo

Lenkų vyriausybė skaudžiai persekioja 
Vilniaus krašto lietuvius. Lenkinimo darbui- ‘ , Tpanaudoja valdžios įstaigas, mokyklas, orga
nizacijas ir spaudą. Bet ir to neužtenka. To Rūšiai ir vaidentuvei 
krašto lenkintojai, turėdami vyriausybės pa
ramą, ir dvasinę vyriausybę verčia per bažny
čias lenkinimo darbą dirbti. Dėl to lietuviai 
katalikai skaudžiai nusiskundžia. Vilniaus 
lietuvių spaudoje dažnai praneša, kad lietu
viai kunigai yra siunčiami į baltgudžių para
pijas, o lenkai, nemokantieji lietuviškai, į 
lietuvių. Lietuviams pamaldos jų gimtąja ka
lba naikinamos ir jie verčiami svetimąja kal
ba Dievą garbinti. Bažnyčioj ir mokykloj lie
tuvis, nemokąs lenkiškai turi klausyti lenkiš
kų pamokslų ir pamokų.

Tuo žvilgsniu padėtis darosi nebepaken
čiama. Vienas kunigas “Vilniaus Rytojuje“ 
rašo, kad kunigai, matydami daromas lietu
viams skriaudas, net verkia. Jie mato, kad 
žmonės tolsta nuo Bažnyčios vien dėl to, kad 
mato lenkų daromas lietuviams neteisybes.
Tuštėja bažnyčios, mažėja žmonių pamaldu
mas. ' ;

Ar nereiktų pagalvoti ir surasti būdus, 
kad užkirsti žmones skriaudžiantįjį darbą Vi-

tinėje, negu krikščioni^) ger
mano širdyje.

— Oi, Barbute! Oi, Barbu
te! Palauk!

— Na-gi, na-gi, ko tu taip,

Kun. A. Milukas savo paskaitose mums ,
Anuota, kad garbingų lietuvių spaudos at- lniaus krašte ir visus tnos 6“*u-

tvimo 30 metų sukaktuvių paminėjimo pro- mus Sventųjam Tėvui.
“Žvaigždės“ leidėjai (kurių priešakyje 

pats kun. Milukas) pasiryžo šiemet iš- 
knygą, užvardintą “30 metų spaudą at- 

Pasirodžius, kas buvo apleista, ar ne 
nušviesta pirmesniuose panašiuose lei- 

jse, naujai leidžiamose knygose būsią 
la plačiau nušviesti “Aušros“ gady-

veikimą. x
Anot šio darbo sumanytojo ir vykdytojo,

KARDINOLUI SUGRĮŽUS

Germanai nudžiugo, many
dami apgavę necivilizuotą lie
tuvį; o Gediminas nudžiugo 
da daugiau gerai žinodamas

Ištisais amžiais lietuvius ge- !• prigavęs iki šiol neįveikiamą
rmanai persekioja ir neigia. 
Visaip ir dažnai jų atsikraty
ti laiko, negaišta. It tyčia, kiek 
kartų mėginta, tiek kartų ne
pataikyta.

*
Reikėjo laukti Gedimino. 

Šios pergalės vainikas jam 
tenka. Labai žingeidus įvykis.

• ' -X .
Kaipo gudrus lietuvis, tuo

jau įsitėmija, jog atsikratyti 
germanų jėga jokiu būdu ne
galima. Baisi galybė. Ko nepa
jėgia nukirsti kardu ar nudu
rti jiešmu, tą atsiekia ilgesniu 
liežuviu visiems, o ypač. po
piežiui bemeluodami, jog jie 
tik stabmeldžius Kristaus avi- 
nykan varto.

Kad užbėgus už akių jiems, 
tik pagalvok,- ką daro Gedi
minas!

Šiandien grįžo iš Romos J. Em. Kardi
nolas Mundelein. Romoje J. Em. minėjo savo 
vyskupavimo sidabrinį jubiliejų. Tuo pačiu 
kartu atliko kanoniškąją vizitą Šventąjam 
Tėvui.

Chicagos arkidiecezijos katalikai savo

germaną.

Vadinasi, lietuvis kalbėda- . 1 mas ražantėlį turi akyse net 
dviejų rūšių paslaptis — dva- Kleiiuk, Šaukit 
sios ir tautos. Jį tikrai irdie-’ — Di, žinai ką! šį vakarą 
votai kalbėdamas turi patapti ** buvau nuėjus į Moterų bą- 
ne vien geresniu kataliku, bet jungos susirinkimą Mane nu 
ir uolesniu lietuviu: sivedė Ont Bliuvienė.

■---------- | — Na, o ką ten girdėjai!

Nežinau kaip kam, gi man _ oi, girdėjau daug gražių 
I ražantėlis nei biskį nepigesnis naujįenų, kokių iki šiol nebu-

Germanai manė, jog tokias; 
minkštas sąlygas tik jiems Ge
diminas dainuoja. Ir dėl to gi 
su mielu noru sutinka. Visai 
ką

už Lietuvos vėliavą. vau girdėjus. Ar žinai, Elenuk, 
tos sąjungietės, tai tikrai ma
ndagios. Kaip jos gražiai su-Ir da ne galas. Lietuvą ca

rams bevaldant ir ypač spau- gįrinkime susiklauso. 
. dos netekus, kur Lietuva ir

kitą galvoja Ge įminąs. jQg neįuvįaį būtų atsikliuvę,
Ant tų pėdų apsisukęs tų pa- ne ra2ont51is,
tį sumanymą visiems anų lai
kų kultūringiems žmonėms iš
garsina.

Reiškia, kas tik nori ir nau
dingu palikti galįs, lai Lietu
von traukia.

Ir taip mažai kam skąityti 
I mokant, spaudai užsidarius, 
skaitymas visai pranyksta. 
Gal vienas iš šimto paskaity
ti moka. >

Ir pradėta eiti. Germanas 
vienas - kitas; o italai, ang
lai, o ypač rusai šimtais, tūks
tančiais.

Juk iš Amerikos laiškui a- 
tėjusy reikėjo ne tai, kad eiti. 
bet važiuoti, kad privažiavus 
mokantį perskaityti laišką.

Gerai, sako, jūs aukštai iš
auklėti žmonės. lietuviai toli 
gražu ne jums lygūs. Eikš Lie
tuvon visi. Tik, kam jums vis 
taip kariauti! Vietoje keršto, 
Štai, ve jums pasiūliu da ge
resnes sąlygas. Verskite kal-

Ačiū ražantėliui, lietuvis ir 
Ką nūnai daro Amerika, tą!čia tautiškai nemiršta. Tam- 

anuomet padarė Gediminas. Ir sios Lietuvos mamytės, nors 
po šiai dienai Gedimino ap- daugiau gal ir nieko neišma- 
griuvusių “pilių“ viršūnės da nė mokėt ir kalbėt ražantėlį.
stūkso. Adomaitis, Petraitis,' -----------
Simonaitis, Serapinaitis, — iš Ne vien pačios kalba
Italijos anuomet atpyškėjo;'gieda, bet ir savo dukteris jį 
Muckus, Suokus, Struckus, —[pamylėti ir kalbėti ragina ir 
iš Anglijos; Zerešbevičius, Ka į verčia.
nisevičius, Valavičius, — iš -----------
Rusijos. Ir taip toliau. l Lietuvos neva tautiški cho- £u 3au t^/jsirašei, tai tikrai

— Na, tai ką tu, Barbut, 
manai apie tą Moterų Sąjun
gos organizaciją! Ar verta joj 
įsirašyti!
• — Surprise, Elenuk, aš 
esu narė, aš esu sąjungietėj 
šį vakarą įsirašiau i pašalpos 
ir pomirtinės skyrių.

— Kiek tau, Barbut, reikės 
mokėti į metus, ir ką už tai 
gausi!ir'

— Žinai, Elenuk, aš išviso 
mokėsiu (pagal savo metus) 
$6.50 į metus. O jei sumirgčiau, 
gaučiau po penkis dolerius pa
šalpos į savaitę. Gi jei, neduos 
Dieve, numirčiau, tai mano 
mamytė gautų $150 pomirti
nės. Negana to, žinai, Elenuk, 
Moterų Sąjunga kas mėnuo iš- 

ir leidžia savo laikraštį, kuriame 
telpa labai daug įdomių nau
dingų moterims dalykų.

.osias aušrininkų pagerbimas, tai įrod,- <ianytojo ™ ifcilgirim lankė, kad jį pasvei- ....... . . .
ir populiarizavimas j, darbų. Norima pa- |

pelkes; rauskite kelmus, ati
lsėkite dirvohus; rankiokite 
usnės ir valkūnus, nusekite ma 
no žemę rudens ir pavasario 
sėliais. Tik pažiūrėkite į Lie
tuvos upes, ežerus, -*• kiek žu
vies! Tik pažvelkite į Lietu
vos miškus, — kiek juose ge
ro! Statyba, sodai, keliai, mo
kslas tik tokių j kai jūs, 
laukia...

yti lietuvių visuomenei “Aušros“ knyge- ' rytojui pirkti brangiausių dovanų, tačiau jis
geriau pasakius, jų fotografijas, kad jos 

mums pažinti dr. Basanavičių, rašiu- 
“homines historiarum ignari pueA sunt 

įantieji istorijos žmonės tai vaikai“. Taip 
ląjat padėti pažinti visą eilę garbingų vyrų, 
i'lntrfe “Aušrai“ raštus rašė ir kurie, kaip 
Bitai Petras Kraučiflnas ir jo draugai, “Au- 
||W8“ knygelėms į Lietuvos žmones pareiti 

taisė. Pats veteranas laikraštininkas
jena, kad, pažinę tuos didelio pasišvėn- 

ir darbo vyrus ir mes, anot Jablonskio, 
''pasiraginsime aušriškai dirbti tautai ir tė-

ei.

Darbas yra gražus, reikalingas, bet ne
is. Vienam žmogui sunku būtų įvykdy- 

ĮpTL Dėl to yra reikalinga parama. Tos para
štes kun. Milukas ieško ir ją suranda. Žmo
na, ji galėtų būti daug gausingesnė. Nežiū
rint darbo didumo, mes neabejojame, kad 
tam. Miluko sumanymas bus įvykdytas ir 
tao bus daug nusipelnyta mūsų tautai. Kuo

pareiškė jų neimsiąs. Vietoj medžiaginių do
vanų Jo Eminencija prašė tikinčiųjų, kad tą 
intencija jie atfikjtų .misijas, kurios ir ėjo 
per ištisus metus šioj diecezijoj.

Šia proga dar kartą norime priminti, kad 
neseniai išėjo iš spaudos labai graži, ilius
truota knyga, pavadinta “The First Cardinal 
of The West“, kurią parašė Paul R. Martin. 
Tai yra labai graži 215 puslapių knyga, ku
rioj aprašomi J. Ijlm. Kardinolo Mundeleia 
didieji darbai Chicagos arkidiecezijoj. Tai y- 
‘ra vienas iš geriausių leidinių, šiais metais 
pasirodžiusių knygų rinkoje. Anglų kalbą 
vartojantiems patariame ją įsigyti.

• R •
Socialistai veda kovą su tikėjimu, išjuo

kia katalikų jausnųis, niekina visą tą, kas 
tikinčiam yra brangu, šmeižia kunigus ir py
ksta, jei kunigai draudžia tikintiesiems skai 
lyti socialistų šlamštas. Kunigų yra šventa 
pareiga žiūrėti, kad katalikai neremtų savo

ir

fcanringiau kun. Miluko darbą paremsime, tuo i sunkiai uždirbtais centais tos spaudus, kuri
greičiau ip geriau jis bus atliktas.. 
■na . ,gf . i.................................. ;_______ lL:1

platina bedievybę.
=

KmjaatitjjBcMir 
Pasalins KaKniano 

Prilupta
Parašė vysk. M. d’Hcrbigny, 

Pontifikalinės Komisijos “Pro Russia“ 
pirmininkas

Vertė Jonas Libanauskaa

ĮŽANGA
* i «! A’ -■ -L? lt ■’*' to

I. Bedievių tiranija Sov. Rusijoj

Sovietų Rusijos antireliginės propa- 
jįandofl metodai pradeda būti žinomi ir 
Vakaruos ■ Ncžiūiint neigimo kelių tik- 
yai trumparegių keliauninkų, kurie, pa-

fcję Maskvos gate'ėse dvasininką arba
ITV’tj) bažnyčią, jaū skelbia, ka i reli-
Sov.

'Wai

Rusijoj vro laisva, yra aiškn, 
kad nik'.iTv’V • v ’k’/ios pastangos tero 
ro i r!o:;i i . ;.,is ir i..ctodiškai -utvnrky-

-tos komunistinės jaunuomenės (komsomo- 
k>) pagalba siekia trumpiausiu laiku ga
lutinai eliminuoti religijos, ypač krikščio
nybės įtaka (La froat aatinligieaz en 
Russie Soviatiąne, 1929 m. balandis - lap- 
kr.; La gerre antireligieuse en Russia So 
vietūpie. 1929 m. gruodis ir 1930 m. sau
sis (Paris, e<£ Spės, 1930)» Žitfrėti galop 
straipsnį la perseaotion dominue Uelle en 
Russia? žurnale Revue das Deux Mondea, 
1930 m. liepos 15 d.). Be abejojimo, joks 
visiško religijos išnaikinimo penkmečio 
planas nebuvo Rusijoj paskelbtas, nors 
Paryžiuj išeinąs rusų laikraštis Pasliądni- 
je Novosti 1932 m. spalių ni. 2 d. ir būtų 
paskelbęs, kad 1932 m. gegužės 15 d. Sta
linas, Dechterevskis, Jaroslavskis, 'Raga
nas ir l-obaševskis yra pasirašę dekretą, 
kuris turi 118 parrfgrafų ir yra padalim- 
tas į penkis skyrius. Tačiau nepaslaptis. 
kad kovojantieji bedieviai per antrąjį pe
nkmečio laikotarpį savo <larba turi vado
vautis smulkiai nustatyta programa. 
Žiūr. Maskvos Bezbožnik’e 1932 m. spa
lių 31 d. (nr. 50) straipsnį “Kariaujan

Na, tai gerai, Barbut, je;-

rai atsirado bažnyčiose. Tai'ižinau, kad gera draugija ir 
Neilgai trakus germanai sa- čia, kur jaunimas subėgęs ir, vertaJ°.n, priklausyti.Pu- 
i klaidą i si tepi i.jo. Bet jau1 rąžančių begiedodamas išganė rcJlls namo pasakysiu savo

ne vien dvasios, bet ir tautos 
dūšią.

vo klaidą į’sitėjnijo. net jau 
pervėlu. Dabar jau ne Gedi
minas jų, o tik Gedimino jie 
klausyti turėjo. Jei ne, — ri
mbu!

Šį sumanymą germanams nu 
girdus, iš nagų iškrito durtu
vas, o liežuvis apsalo iki šiol 
da negirdėtu smaguriu. Iki da 
bar jų neapkęsta, o dabar ve 
su jais, kai su broliais besi
kalbama. t

Gi iš šalies žiūrinčiam atro
dė, jog, kur-kas daugiau kri
kščioniškos artimo meilės bu
vo stabmeldžio Gedimino krfl-

Gi tuo tarpu doros visą da-

Kaip apsisuki po plačią A-
meriką, net šiurpas sukrato,!« *
kas mūsų tautiečių būrelyje

lyk, atiduoda Pranciškonams, darM B(, niekūr . nįeko tiej. 
bet ypač. Dommmkonams. lietuvjaij kę pirmiau už 

savo tikybą ir tautystę galvą 

guldė, dabar tik kai pypkės 

dūmą nupučia ir per nieką pa

laiko.

Šieji vienuoliai pirmu kart, 
kai Lietuva stovį pradeda ti
krą Kristaus meilės evangeli
ją da pusiau stabmeldžiams 
lietuviams garsinti ir aiškin
ti. - .

Kitaip sakius, Domininkonai 
apgina Lietuvą nuo germanų 
ir duoda jiems laiko atsikvė
pti ir grynai savo apšvietos 
lizdelį užmegsti.

Ką daryti! Laikraščiai nuo
latos pavojaus pasėkas kėžo. 
Susirinkimai, seimai oratos 
šaukia. Rodos, ir patsai oras 
tais obalsiais aptemęs. Tai vie 
nok galų gale jei kas, tai tik

sesutei, mamytei, o ateinantį 
susirinkimą nueisime su ta
vim ir visos trys įsirašysime 
Moterų Sąjungom

— Žinai, Elenuk, kai tu įsi
rašysi, tada mudvi būsime a- 
pastatais tos organizacijos: ei
sime ^er namus prirašinėdar 
mos kitas moteris ir mergai
tes, nes dabar eina naujų na
rių vajus ir įstojimas per pus 
numažintas.

— Gerai, Barbut, jįram kar
tui užteks. Pasikalbėsime kitą 
sykį. Good Bye. N. N.

vai, motinos, jaunime, tverki- 
tės už ražantėlio! Tai jau tik 
vienintelis mūsų išganymas 

paprastas ražantėlis mūsų ka- į tautiškam laivui svetimos jū-
nkynę pratęs ir prailgins. Tė-'ros uolą priplaukus.

čio ateizmo penkiolika kovos metų“. Kiek 
mažiau žinoma toji pasaulinė propaganda, 
kurią kantriai ir metodiškai varo kovo
jantieji Maskvos bedieviai išnaikinti re
ligijai visame pasaulyje. Pradėjus tą pro
pagandą kiekvienoj šaly nuo 1930 metų, 
jos vedėjams 1932 metų spalių meti. yra 
įsakyta išspausti jos ko daugiausia lai
mėjimų. . > į .

H. Pasauline bedievių vizija
“Religijos likvidavimo“ planas, Mas 

kvoje moksliškai , studijuojamas’ yra ta-• z l
pęs nuolatiniu dienos klausimu. Nesiten
kinama tik bendrų gairių nurodymu, bet 
kiekvienam kraštui yra smulkiai žymi
mos sėkmingiausios kovos priemonės; Ma
skvoje specialios seminarijos rengia tos 
propagandos misijonorius —- rengiamasi 
antireliginei propagandai, atsižvelgiant į 
kiekvieno krašto ix kiekvienos tautos ko
nkrečias sąlygas. į

Laini begat-tatokeičias
(Atsiminimų' bruožai)

(Pabaiga)

Ateina vasarėlė ir negali žmogus sa
vo džiaugsmų išreikšt: čia ežeras Mastis 
guli po Telšių kojomis. Už jo didelis ža
lias gojus. Kiek įvairių paukštelių, kiek 
vabalėlių ir plaštakėlių — margasparnė-

(Daugiau bus)

Dabar Telšiuose vėl ramu. Kur tik 
neisi, visur lietuviai ir visur savi žmonės. 
Nukentėję nuo sunkaus vokiečių jungo 
žmonės pradėjo krutėt, dirbt, bet su džiau 
gsmu, nes žino, kad dirba ne svetimtau
čiams, o saviškiams. Koks tai linksmumas 

* ir malonumas apima* žmogų, atsiminus 
kiek iškentėjus, kiek išvargus ir galų ga
le vėl susilaukus savo senelės Lietuvos < t 1 
atsikėlimą iš kapų. Oi!... kaip džiaugtus 
vaikas, kad atsikeltų jo motina ar tėvas...

Išeina artojas pavasarį į lauką ir dai
nuoja: “Lietuva tėvynė mūsų, Tu didvy
rių žemė“ ir kitas lietuviškas dainas, o 
ten aukštai iškilęs vėversėlis jam links
mai pritaria. Kaip gražu, kaip ramu!... 
Dirbk ir norėk Žmogau gyventi ilgai, ko 
ilgiausiai.

< ’lių, oi!-. 4 kietų.. kiek!.
: u ,J ’ .T.».« J? __Išplauki vasaros vakarą laiveliu vie

nas ant ežero ir paskęsti įvairiose svajo
nėje. Kaip rarųu... Atsiguli žiūri į dangų 
j mėlynę neišmatuojamą mėlynę... Ir skai
tyk žvaigždeles. Ar suskaitysif!;:. Užmir
šti visus savo vargus, nuliūdimus ir sva
joji, svajoji: kaip pirma buvo, kaip vis
kas gamtoj keičias, mainos... Rodos, kad 
nesenai-čia valdė rusai, vokiečiai, o da
bar vėl laisvas... Kaip tai viskas greit 
prabėgo, tarytum, tą visą matai sapne ir 
tas vis akyse pinas...

įtaikąs, koks jis greitas ii kaip grei
tai bėga, kad negali jo pastebėt.

Esi dabar, žmogau, laisvas. Tos lais
vės nepamesk. Žinok, lietuvi, kad nuo ta
vęs priklauso visas Lietuvos gyvenimas...

Parii Parukli*



J. Simonaičio referatas, skaitytas 
Federacijos 24 kongrese)

Tema bus svarstoma Šiuo būdu:
1. Dabartinė padėtis, su palyginimais.
2. Ateitis^

A—Amerikos valdžios atvėju.
B—Amerikos Episkopato atvėju.
C—Lietuvių Išeivijos Amerikos atvėju:

1. Komunistų akyse;
2. Tautininkų akyse; '
3. Katalikų akyse;

3. Išvados veikimui.
4. Konkretus Federacijos Veikimas.
5. Užbaiga.
Svarstant tokį svarbų klausimą, kaip lie 

tuvių mokykla Amerikoje ir jos ateitis, labai 
paranku bus turėti šiokį-tokį konkretų vaiz
dą apie jos padėtį šiandien, nors ir trumpiau
siu būdu. Čia išimtinai imsime domėn tiktai 
pradžios, parapijines mokyklas. Nesigilinant 

0 mokyklų judėjimo istoriją, nes tai dar stu- 
lijų dirva, pastebėsime aiškų šio žiedo užsi
mezgimą mūsų išeivijoje jau 1905 m.

Greta su bažnyčiom, auga mokyklų skai
čius, žinoma, netaip žymiai. Kol kas mes ne
turime nuosavo lietuviško centro,' kuriame 
būtų galima rasti tikras žinias apie mokyk
las ir jų giminingą faktorių statistikos būdu; 
į kurį suplauktų visos šios žinios iš moky
tojų centrų, kame galėtų publicistai ir visucp 
menės vadai tuojaus pajusti pulsą visuomenės 
krypties ir žinotų tikrą mokyklų padėtį išei
vijoje. Tuo dalyku susirūpino Kunigų Vie
nybės organizacija ir paskyrė tris pedagogus 
iš savo tarpo siekti šio uždavinio. Visvien, 
kad ir tos instancijos neturėdami, kreipia
mės prie šaltinių, kad ir antraeilių; nors daž
nai jie teikia nepilnų žinių, visgi geresnių 
kol kas nėra. Sekančias žinias semiame iš 
“Catholic Directory 1933” (kur yra surinkta 
žinios 1932 metuose ir kurios greičiausiai nu
šviečia padėtį tik 1931 metų) ir United Sta
tes Fedėral Census, 1930 m. Tais šaltiniais 
remdamies, pastebime mokyklų ir bažnyčių . 
augimą ir proporcijas, čia pastebėsime nuo- | 
latinį augimą mokyklų ir mokytojų kiekvie
nam mete iki 1933 m. Su mokiniais-gi, kita 
I»saka. Mokinių skaičius pasiekė savo vir
šūnę 1926 m. sų 12,128: nuo to laiko iki pas
kučiausių davinių tas skaičius progresyviai 
ir nelemtu nuoiatumu per 7 metus, krinta že
myn nežiūrint kad nuo tų 1926 m. mokyklų 
skaičius priaugo 6-ioms, ir būtys mokytojų 
padidėjo ant 72-jų.' Mokinių skaičius yra 
šiandien (1933 m.) mažesnis 418 vaikų, negu 
1923 m., kada būta 6 mokykloms ir 130 mo
kytojoms mažiau, negu dabar.

(Kun. tiria, Pa. 1 1 1 1
I’t. Wayne, Ind. 2 j 8 8
G r. Raplds, M. » 1 D
Marnhbur*. Pa. 2 1 8
Hartford. Conn. 1 2 21
Mancheater, N.H 1
NeVark, N. J. t 1 t
Omaha, Neb. 1 1 4
Peorta, IU. 4
PitlBburfh, Pa. 7 2 1
Provldence, R.I. t
ltochester, N.Y. 1 l 4
Itockford. 111. 1 1 4
Scranton, Pa. 18 1 10
Sloux City. I«wa 1
Kprtnrfleld. III. 1
SprinrfleM,Maas. 4 1 18
Superlor, Wla. 1
Syracuse, N. Y. 2

127 80 2»1
(1) L '
Su 14 misijomis 1

Reikia susidomėti

<41
141

<04

170'.
• 8 

881

485

10,842

Dr. K. Trati

Vaisių Sultis
Šiandien jau plačiai kalba 

ma apie natūralų vaisių var 
tojimą, jų sulčių nepaverČiant 
alkoliniu vynu, t. y. neraugi
nant. Anksčiau buvo kitaip. 
Senų pažiūrų žmonės manė, 
kad vaikams naudinga duoti 
saldaus alkolinio vyno arba 
salyklinio alaus. Ilgainiui mo
kslas nustatė, kad alkolirriai 
gėrimai kenksmingi ne tik vai 
kams, bet ir visiems žmonėms. 
Tikrasis vaisių sulčių ir grū
dų maistingumas gaminant al- 
kolį juk visai sunaikinamas.

Kartą viena grafienė atnešė 
pas kun. Kneipą du vaikus, 6 
ir 7 metų amžiaus, kurie savo

Tokie daviniai verčia mus kreipti dėme
sį į mūsų mokyklų ateitį. Ligšiol plačioji vi
suomenė rūpinosi parėmimu Vienuolynų Cen
trų ir mažai buvo kreipta dėmesio kaip ji i vaikams. Ištyrus priežastį, 
galėti; prisidėti prie sustiprinimo vietinių .^pasirodė, kad jau vienerių me 
parapijinių mokyklų, kurios, jei nusilpnės, 
pats gyvasai tikslas, dėl kurio įsisteigė sese
lių vienuolynai bus neatsiektas ir tos pajė
gos gali būti nukreiptos į visai nelietuviškas 
sritis. Mokyklų pagrindas buvo ir yra para
pijos klebonas, kuris dažniausiai savo vysku
po raginamas, įsteigė mokyklėlę, nežiūrint, 
kad dažniausiai parapijonai visai šaltai į tą 
dalyką žiūrėjo. Užlaikymas krito ant tų tė
vų pečių, kurie leido savo vaikelius į lietu
viškas mokyklas. Retas atsitikimas, kad tos 
apskrities visuomenė prisidėjo prie to darbo.
Ne vienos parapijos klebonas ne savo. laiku 
pražilo, kuriam būtu buvę kur kas lengviau 
išvesti parapijos finansus, jei būtų neturėjęs
mokyklos. Žinoma, tikybos ir tautos dvasi- kįant pagaminama baltymų, 
niai dividendai labai suramina idealingą šie-, jiebalų ir daug kitų medžia- 
lą ir priduoda spėkų tolian išvargti, bet eko>(
nominis spaudimas yra konkretus, kuris ga
lutinai gali net priveikti. Ačiū Dievui, dar 
neteko girdėti, kad kuri nors mūsų mokykla 
turėtų užsidaryti delei sunkių aplinkybių, bet 
visuomenė neprivalo laukti tos valandos.

J. V. Valdžia ir Tikyba Mokyklose
• gaivinančiai veikia kūną.

Svarstant apie ateitį, teikia turėti galvo-i b#(iu iki Slol bu.
je du dalykus, kurie turi ryšius su mokyklų-' y() i51aikyti vaisių ir
mis, būtent J. V. valdžia ir išeivių visuomenė. ‘
Kiekvieno krašto valdžia rūpinasi mokyklo
mis ir jas prižiūri, nes jose yra nustatoma 
pilietybės žaliava ir turi teisę tvarkyti taip

mu ir uolumu maišo mieles į 
sunkiai užaugintų savo soduo
se vaisių sultis. ‘‘Pigus nami
nis gėrimas, kadangi patys pa 
sigaminame, nė kiek nekenks
mingas”, daugelis sako, visai 
nežinodami, kad pačių pada 
rytas uogų vynas daugiau ai 
kolio turi, negu pirktas pras 
kit stas vynas. Teisingai prisi
pažino viena motina: ‘‘Tikrai, 
sekmadienį mes savo uogą vy
no išgeriame, namuose nėra 
ramybės. Tėvas visai suglem
ba, vaikai būna neramūs ir 
rėkia, o aš pati baruosi” 

Kaip pasigaminti gero gėri
mo? — Neraugintų vaisių var-

2IŪRINT PRO DELNĄ

Sviete dabar, kaip visi ma
tome ir girdime, labai nespa- 
kaina. Visur vainų vėjai pu
čia. Visos svietavų vainų me- 
čkės, sakoma, randasi Juropoj. 
Neseniai vos-vos nepasiekė pa 
rako viena tokių mečkių už
degta Austrijoj. Dar kita meč- 
kė uždegta Jugoslavijoj ir Fra

Visos tos rokundos, žinoma, 
eina dėl skoro. Jei ‘‘tigrai" 
būtų turėję didelį skorą, l)e 
troito fenai nieko nebūt nikę. 
jei “kardinolai” vienam, 
tam “tigrų” beismenui bū 
koją nulaužę.

k i
t ir

išsiplėtojimu prilygo 2-3 me- tojimo būdas visai gerai iš
sprendė šį klausimą. Jau ank
sčiau ilgai virindami žmonės

Mano slaunus delnas vir -i 

ja, kad ir fordukų karalių 
Henrikas I per paskutinį beis- 

ncijoj. Ar jos sudegs nepasieku j holo gėmį sėdėjo bakse su ne
šios parako, dar nėra šiur. « spakaina širdimi. Jis buvo pa

klojęs $100,000 tikrų Dėdė ',

ArrtilvyskuiriJ* Pa.rapi- 
JOS

Balttmore, Md.
Boaton, Maso. 
fhicago, Ui.
Ctncinnatt, O. 
Mtlvraukee, Wia.
New York. N. Y. 
l'htla., Pa.
St. bouta, Mo.

Vyskupija 
Albany, N. Y.
Re 11 vili e, JŲ.
Brooklyn, N.Y.
Bu f f ai o. N. Y. 
Cleveland, O.
Detrolt, Mieli.

Mokyk- Senu- Pamu-
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tų vaikams rūpestinga motina 
davė raudonojo graikų ir is
panų vyno. Už tai vaikai ne 
tik negalėjo sutvirtėti, bet dar 
visai sumenko.

Visi žinome- kaip maistingi 
yra Švieži vaisiai. Švelniausio
mis šaknelėmis įsiurbiama iš 
drėgnos žemės druska yra nuo 
stabiu būdu sukraunama į la
pus ir žiedus, o iš čia perk ra u, 
narna į vaisius. Iš oro gausiai 
paimama angliarūgšties, kuri 
lapuose paverčiama į puikų 
cukrų. Saulės spinduliams vei-

gų. Tuo būdu vaisiai kiekvie
name cukraus ar krakmolo 
grūdely slepia tą gaivinančią 
jėgą, kurią mes vadiname vi
taminais. Tyros vynuogių ir

padarydavo vaisių sultis ne- 
gendamas, nors daug maistin
gumo sunaikindavo įvairiais 
chemikalais, kaip vyno akme
niu, salizilio rūgštimi ir kt. 
medžiagomis, kurios turėjo su
ltis apsaugoti nuo gedimo. Da
bar jau pasisekė įvairiais bū
dais užvirinus iki 70—75 laip
snių sultis sterilizuoti ir taip 
išlaikyti visą jų maistingumą. 
Geriausiai vaisių maistingu
mas būtų apsaugojamas, jei 
visą darbą būtų galima atlik
ti šaltu būdu, nevirinant 

Nereikia rūpintis, kad taip 
vaisius vartojant vynininkai 
būtų labai nuskriausti. Tegul 
jie tik pakeičia savo gamini
mo būdus, kaip jau daugelis 
sėkmingai padarė. Vieno mie
stelio prie Reino pastaraisiais 
metais visi vynininkai skundC-

Šią savaitę ir Amerike vos- 
vos neužsidegė vaina. Lošiant 
paskutinį šių metų beisbolo'gė 
mį Detroite, “kardinolų” fii- 
deris Medwick slisdamas į tre
tį beisą paskrečino koją Ow- 
en’ui, “tigrų” trečio beiso sa
rgui. Owen’as pakėlė paskre- 
čintą, be kraujo, koją, parodė 
ją karštiems Detroito fanams 
ir tie, be jokių, vainos paskel
bimo ceremonijų, pradėjo Me- 
dwicką orendžiais, bateliais ir 
šiušais bombarduoti. Karingu
mas detroitiečių dar labiau pa 
kilo, kai “kardinolų” filde 
riai* pradėjo orendžiais prakti
kuotis ir nusilupę valgyti. Po 
licijai ir beisbolo disciplinarui 
džiodžiui Landis’ui vainą su 
laikius vietoje, dabar “kardi
nolų” bombardavimas eina 
per gazietas.

Šamo pinigų brodkestini: m 
visam svietui septynių “km j 
dinolų” su “tigrais” b^isb 
lo gėmių. Jis tikėjosi Dėtrc 
tui karūnos.

Jei aš stovėčiau Henriko siu 
šuose, tu oš pinigus būčiau pa 
vedęs bedarbių valgydini ui-ui 
“savo karalystėj” per žiema. 
Beisbolo skorus būtumėm n i> 
gazietų sužinoję. Tokį (lemi 
ko žygį negalima skaitysi u 
sportišką, onoravą ir ražu n 
ną.

kitų vaisių sultys turi labai,
kuris' beveik nieko iš savo

; pagaminto vyno nepardavė. 
Tik vienam vynininkui, kuris 
gamino neraugintas vynuogių 
sultis, gerai sekėsi.1, , •

Kiek vargo ir skurdo pra
nyktų, jei atsisektu p’ mėtau
si oms masėms. įpiršti bealkolj 
nins gėrimus. Dėl to visi sten-

daug brangaus maisto,

vynuogių gaivinanti jėga il
gesnį laiką. Tačiau žmonės a- 
psigavo rūgimai bei puvimui 
sukelti vartodami mielių gry-

kad išauklėti idealų pilietį, vienok netaip; biiuriausiu8 j, vj91Į pa
kad įžeistų gimdytojų teises, kurios iš P™- razitlJ Mielės suskaldo vairių Į^mės, kad visas galvojimas
gimties reikalauja, kad tėvai nuspėtų kaip cukn)' pjj—a, nuodingų -------------- ----------
ir kokiu būdu jų sūnūs-dukterys bus auklėja- alkolio etilį. siif
mi. Svarbiausi dalykai Siame atvėjyje yra WannB gryhas kaip kipSiukaa 
tikyba ir kalba. Neperseniai Oregon vaisty
bėję tikybos klausime, iškilo incidentas, kur 
buvo išleisti įstatymai, visiškai uždraudžianti 
parapijines mokyklas, kur dėstoma dogma ir 
mokslas kurios nors tikybos. Tas incidentas 
yra bemaž visų gerai žinomas, todėl kad Ka
talikų Bažnyčia stropiai kovojo su pasikė
sinimu ant jos mokyklų, ir spauda buvo pil
na žinių, ne tik katalikiška, bet Ir kasdieni
nė, pasaulinė.

(Daugiau bus)

apgaudinėja žmones. Jis, su
naikinęs maistingumą, gėrimui 
suteikia erzinantį skonį ir ta
riamą stippimą, kuris apgau
lingas. /

Vis dėlto kiek daug jėgų su 
naudojama alkolmiams gėri
mams gaminti' Plačią alaus j
bravorų, degtinės varyklų ir Į fotografai

, ... , ’ Atatdarė nuosava, movyno dirbtuvių industrija dar dermik» studio su Hoi 
papildo daugybe šeimininkių, ( 4#0 WKST <>rt, 
kurios su dideliu rūpestingu-j Bn«,ewood

rūpestingumas, vikrumas, sko 
ningumas būtų panaudotas ga
mybai skanių bealkolinių gė
rimų. Tokiu būdu išlaikysime 
ne tik sveiką, saulės išugdytą 
energiją, bet atnešime savo tau 
tai džiaugsmo taurę, kurią ji 
išgėrusi iki dugno paskui ne 
dejuos, nesirgs.ir neskurs.

— Martynai, už savaitės su
eina 25 metai nuo mūsų ves
tuvių. Gal šioms sukaktuvė m 
ikiąulę paplausime? 
žmona savo vyrui.

—- Kuo gi 
’^talL

■ ----------

$1,000,000.00 
PASKOLOMS ANT

' PIRMŲ MORGIČiy 1
Nuošimtis tik už lik n 

šią sumą, ant lengvų at- 
mokėjimų nuo 5 iki 20 
mętų. įstojimą ir jokių 
bausmių nereiks mokėti.

Įstok į šią draugiją si- 
stematiškai taupyti pini
Sus. Draugija moka divi- 

endą nuo 4% iki 6% kas 
6 mėnesiai. Taupymo sky
rių gali pasirinkti, pavy

zdžiui: ant $1000.00 gali mokėti po $5.00 į mėnesį arba 
po kiek nori, kolei sumokėsi $1000.00. Draugija mokės 
dividendą už sumokėtą sumą.

Ši Draugija yra po U. S. Government priežiūra ir Vai 
džia deda pinigus į šią Draugiją. Dėl platesnių žinių 

kreipkitės į Draugiją.
2324 S. LEAVITT ST 

Tel. CANal 1678
P. GONRAD

DRAUGO”
25 REIRVBIIIEJMS
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Naujoj Vietoj

Tumonis Coal Co.
12100 So. Halsted St. 

Telefonai:
Pullman 8296 ir 8092

_ ____

EDERALoAVINGS
lANO LOAN ASIOCIATION 

OF CHICAGO

JUSTIN
MACKIEW1CH

ItaAtt nlnkan

INSURANCE

NOTART

PUBLIO
MORTGAfc

PERKAM
T.IF.TUVIŪ-

KUS BONUS

REAL ĖST ATE - SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUI Ą 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite į Mūsų Spulką. Teisingumu Pamatuotas Biznis 

2608 WEST 47th STREET Tet LAFaytfte 1068
—  - '.r-  ——zz:

ALEX ALEŠAUSKAS and SON
Purniture and Piano 

Moveri
Seniausias Lietu vis I
Moveris Chicago.įe
7100 80 i M M \\ MT 

7128 80. RO< l» u b l l, MT. 
Td. Rl’I ,'i«9 «OR1

Mm parduodam aoz't" *•- 
m įausto m kainom. Forahoa- 
taa M. H. |7.oo tci.AA.
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DETROITO LIETUVIŲ ŽINIOS CICEROS ŽINIOS VĖJINĖS ŽINIOS ! PERMAINA PAVARDĘ

St. ANTANO PARAPIJA
L / - - - - - - -
SPALIŲ 9 PAMINĖTA

Rūpesčiu kun. I. F. Borui- 
lio, spalių 9 d. buvo paininė-
a

Spalių 7 d., bažnyčioj per 
nišparus ir per pamokslų kun. 
ioreišis priminė, kad jau 14 
n., kai Vilnius kenčia po sve- 
į&u jungu, kad šimtai Lie
tuos sūnų yra žuvę kovojant 
g|' Lietuvos sostinę ir kvietė 
iūdėsio dienų visus susirink- 
i į bažnyčių, pasimelsti už žu- 
rnaius ir paprašyti Aukščiau- 
iio.jo grąžinti sostinę Vilnių, 
lur būtų galinis Aušros.Vra- 
ų Lapelę Šv. laisvai, savo Pa

urbinti.

ės paklausė; prisirinko
bažnyčia ir karštai mel-

Mūsų dvasios vadas, kun. J. 
Boreišis, nepraleidžia nepa- 

lim .jęs nei vienos svarbesnės 
►gos. Jo širdis gailestinga 
atjaučianti, ir šimtus pus 

ivS} traukianti, ypač dabar, 
visa savo akimis pamatė, 

lūvykęs į Vilnių, kaip yra pe- 
fcekiojanu ten lietuviai. Nie
kados, sakė, negalėsiąs užmir
ki skriaudžiamųjų tautiečių.

to mieste. įvyko didžiausias 
triukšmas, ypač apie Navin 
Field negalima buvo nei pra
eiti, nei susikalbėti. Gatvės 
buvo užtvinusios žmonėmis, au 
tomobiliais. O tas riksmas — 
visuose kampuose, gatvėse; 
žmonės būriais klausėsi radio. 
Daugelis dirbtuvių turėjo įtai
sę radio. Kur tik pasisukai, 
visur visi buvo užsiėmę beis
bolo rezultatais. Kai kurie per 
naktį Navin Fiekl miegojo, 
kad gavus pamatyti žaidimų. 
Tai į kų visų mintys buvo nu
kreiptos. O kiek pinigų išlei
sta! Kiti nuo valgio nutraukė, 
kad tik pamatyti žaidimų.

Jaunimas, norintis įstoti į 
Dramos klūbų, tėmyįrite “Pra 
nešėjų” šį sekmadienį. Jame 
bus pažymėta, kokių dienų lai
kysime susirinkimų.

A. W. Bartush, mūsų foto
grafas, geras parapijos rėmė

jas. Mes, lietuviai, užmiršta
me savo biznierius. Bartush 
atlieka darbų gražiai ir priei
nama kaina.

Remkime savuosius.

M6Sy KLEBONO RA
MIAS

So. Chicago. — Spalių 4 d. 
išpuolė gerb. mūsų klebono 
kunigo Pranciškaus J. Vaitu- 

.kaičio vardadienis. Iš ryto bą 
vo malonu būti šv. Juozape

ŠV. JM PARAPIJA

Lietuvių Demokratų klūbas 
suorganizuotas iš naujo. Geri 
vadai laikys vienybę tarp na
rių ir duos progos klubui au
gti. Neužilgo klūbas rengs ba
lių. Diena bus pranešta vėliau.

Neužmirškite lankyti para
pijos bazarų. L.E.N.

skienė, akompanuojant Skiriu 
tei.

Kadangi šis Pranciškų ban-l 
kietas buvo mūsų parapijos 
klebono pagerbimui vykdomas 
dėl jo dviejų •sukakčių, būtent, 
15 metų kunigavimo, 20 metų 
literatinės darbuotės, prie to 
ir vardinių, ta proga buvo pa 
vesta žymioms kalboms. Įspū- 
dingai kalbėjo: D-ras Rakaus
kas, adv. Grisius, kun. Mačiu 
lionis ir kiti. Gale kalbėjo 
pats gerb. klebonas kun. Pra
nciškus J. Vaitukaitis, nuošir- 
džiai visiems dėkodamas už 
malonų ir garbingų pagerbi- 

taip pat dėkojo ir už gra

Penktadienis, spalių 12, 1934

tėe solo. Ai plačiai žinoma dai
nininkė dabar nesisuka lietu
vių tarpe, o randasi garsiojoj 
šv. Bernardo ligoninėj, k ui* 
eina slaugės mokslus. Taigi 
per šliūbų savo įspūdingu gie
dojimu bridgeporfieėius labai

Bridgeport. — Praėjusį se
kmadienį Jnozapina Kataus- 
kaitė permainė savo pavardę.
Iškilmingas šliūbas įvyko Šv.
Jurgio pafap. bažnyčioj 2 vai. nustebino. Nustebino ir tuo, 
popiet. Šliūbų suteikė gerb kad ji geriau pagiedojo, negu
pralotas. Kadangi nuotaka bu
vo narė parap. choro, tai cho
ras su Pocium priešakyje gra
žiai patarnavo šliūbo metu. 
Susirinkusiai miniai siurprizu 
buvo tai Malvinos Dulevičiū-

senian. Mat Malvina priklau
so prie ligoninės koplyčios cho 
ro ir savo balsų labiau ištobu
lino. Už gražų pagiedojimų ji 
gavo nuo nuotakos gražių do
vanų. Rap.

LIETUVIAI DAKTARAI: 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS KAMAI:

Spalių I4 .d.j'7:3Q v. v., Šv. 
Jurgio parapijos ** svetainėje 
choiAs, vedamas art. J. Cižau- 
sko, rengia didelį koncertų, 
paminėjimui lietuvių muzikos 
tėvo a. a. Juozo Naujalio.

Programa susidės iš velio
nio kompozicijų. Choras taip 
pat išpildys ištraukas mišių, 
kurias velionis specialiai pa
rašė Eucharistiniam Kongre
sui.

Koncerte žada dalyvauti ke
letas . muzikų, kurie mokinos 
muzikos pas Juozų Naujalį.

Kilikauskas, L. Vy
rius darbuotojas, išva- 
hikį pas K. Daunorų į 
Mich. Žada per žiemų

tylame kampely laisvai laikų 
raleisti.

A. e 'Pereitų sekmadienį Birutės 
darže įvyko paskutinis para
pijos piknikas. Žmonių buvo 
suvažiavę daug. Atsilankę li
nksminosi visų dienų.

Tylutė

Dr-ja Šv. Motinos Dievo So
pulingos rengia metinę vaka
rienę, sekmad, spalių 28 d. 
parapijos svetainėj. Pradžia 7 
vai. vak.

Per vakarienę bus duodama 
dovanos toms narėms, kurios 
išbuvo draugijoje 20 metų ir 
neėmė pašalpos, taip gi ir 
toms, kurios išbuvo 10 metų 
ir neėmė pašalpos.

Komisija: M. Paseckienė, A. 
Šušienė ir A. Rimkienė gra
žiai darbuojasi, platindamos 
tikietus.

Kviečiame visus atsilankyt, 
nes bus skani vakarienė ir la
bai graži programa. A.M.G.

bažnyčioje, kur 8 vai. patf- 
gerb. klebonas laikė šv. Mi 
šias prie gražiai gyvomis gė 
lemia išpuošto altoriaus. G 
dar maloniau buvo matyti, 
kaip per šv. Mišias daugelis 
pamaldžių žmonių ir mokyk 
los vaikučiai ėjo prie Dievo 
Stalo ir priėmė šv. Komunijų, ’
aukodami savo mylimo klebo- žias dovanas, 
no intencijai. Net pats klebo
nas, kaip patirta, buvo labai 
susijaudinęs, nes po šv. Mišių 
maloniai prabilo į žmones ir 
nuoširdžiai visiems dėkojo už 
gausių dvasiškųjų aukų. Z

Po Mišuj susieita į parapi
jos svetainę, kur mokyklos vai 
kučiai išpildė gražių ir įspū
dingų programų. Kiekvienas 
iš vaikučių turėjo raidę ir vai 
zdavo: ‘Linksmųjų Vardinių!’
Be to, kiekvienas vaikutis iš
reiškė savo linkėjimus gerb. 
klebonui. Tai buvo be galo į- 
spūdingas ir reikšmingas vai
zdas, kurio klebonas ilgai ne 
pamirš ir atmins.

Tų pačių dienų parapijos
klebonijoje buvo surengti pie- pastalę, 
tūs lietuviams kunigams, ku
rie suvažiavo pasveikinti mū 
sų klebonų. Pietavo iš viso 
25 kunigai. Mūsų klebono va 
rdadienio, 15 metų kunigavi- 

1 mo ir 20 metų literatūrinės da
rbuotės proga kalbėjo šie ku
nigai: Prelatas knn. M. Kni
sas, J. Paškauskas, H. Vaičū 
nas, J. Jakaitis ir kiti. Taip 
pat kalbėjo ir “Draugo” re 
daktorius L. Šimutis.

Visų laikų pusėtinai dar vis 
•bo Paking House, bet šių 

ivaitę daugelį darbininkų at-
ėido.

Automobilių dirbtuvės irgi 
lažai kruta. Kai kurios ma
ls dirbtuvės gerai dirba. Pa
irtum iš kitur nevažiuoti čia

rbo ieškoti. • .

Detroito — Tigbrs, St. Lo- 
ris — Cardinals susikibus už 
pasaulio čempijonatų, Detroi-

NAUJJMJŠPARAl
Komp. J. Žilevičius parašė 

naujus 40 vai. atlaidams miš
parus. Fisher firma, kuri y- 
ra viena didžiausių ir geriau
sios muzikos leidėju, paėmė 
mūsų gerb. komp. J. Žilevi
čiaus mišparus išleisti. Džiau 
giamės, kad mūsų kompozito
rių muzika1 jau įeina į pasau
linę rinkų. K.

■s*®

AMERIKOS SPAUDA APIE 
ARĖJA VITKAUSKĄ

Didelis Detroito dienraštis 
“The Detroit News” savo se
kmadienio laidos literatūros ir 
įvairybių paveiksluotame prie 
de išspausdino Arėjo Vitkaus
ko atvaizdų ir straipsnį apie 
lietuvius ir Vitkausko darbus. 
Paminėta lietuvių trečia dalis 
Amerikoje, lietuvių daugiau 
Čikagoje už Kaunu, pasaulinės 
automobilių dirbtuvės Detroi
te, įspūdžiai iš Detroito Menov.
Instituto.

Po vakarienės, prie smagioj 
muzikos tęsėsi pasilinksmini
mas iki vėlumai. Ir visi, ku-

I

rie atsilankė, gėrėjosi ir buvo 
patenkinti.

Kito tokio žavaus ir įspūdi
ngo bankieto ir pasilinksmini
mo Šv. Juozapo parapijoje dar 
nebuvo lygaus ir tur būt ilgai 
nebus. Visiems parapijonims 
ir atsilankiusiems buvo be ga
lo smagu minėti parapijos Pra 
nciškų vardines, o dar malo
niau buvo pagerbti visų my
limų ir populiarų Šv. Juoza
po parapijos klebonų, mūsų 
išeivijos atsidavusį darbuoto
jų, visuomenininkų, literatų, 
.vadų, labdarį, ganytojų ir a 
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DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTI8TAS

1446 60. 42Uk CT., CICERO, 1LL. 
Utar., Ketv. Ir Pita. 14—I vaL 

•147 SO. KALSTEI) ST.. CU1CAGO 
Paned. Bared. ir Bubat. 3—» vai,

Dienoms TeL LAFayette 57** 
Naktimis TeL C Aitai 0402

DR. A. J. JAVOS
Office: 2643 W. 47th Street
Vai.: 2 iki t popiet, 7 iki • vgk. 

Nedėliojo pagal sutarti

Office TeL REPublio 72M 
Rea. Tel. GKOvebUl 0417

7017 S. FA1RFIELD AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
243* W. MAHQLETTE ROAD 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
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DR. P. Z. ZALATOIBS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

IMI SOCTH UA1MED STREK2 
ResitleHcUa MO* So. AvOvim Avė.

Valandos; 11 ryto iki 2 popiet --e
( iki 8 v. vakare

Tel. LAFayette 7850

DR.F.C.WWSniNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGĄ*

4140 Archer A venne 
VaL: 2—i ir 7—I vaL vakare

Rea. 2136 W. 24th St. 
TeL CANal 040*

Office Phone
FHOspect 1032

Rea. and Office
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DR. J. J. KDWARSKAS
PHYSICLAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
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2 to 4 and 7 to S P. M- 
gunday by Appolntment

Tct LAFayette 3037

DR. A. RAUKUS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
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3051 West 43rd Str.

(Prie Archer Avė. netoli Kedzfe) 
Valandos: nuo 2 Iki 8 vai. vakaro 
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Atlankykite didžiųjų Hoiiywood 
žvaigždžių namus, ir pažiūrėkite . jųjų 
cigaretų dėžutes. Visuomet Japonų tarnų | 

dapi idyti ir neatmainomai rasite pakan-1 
karnai OLD GOLDS. Stovėkite šalę šių 
žvaigždžių kuomet jie perka cigaretus 
Broun Derby, Ambassador arba Roose- 
velt pasilinksminimo vietose ant Holly- 
uoorl Bulvaro ir pasiklausykite ko jis 
prašo. Vantų, kurį tankiausiai gintėe*, 
tai OLD GOLD. Jų gyvenimas nėpapras
ta j pilnas. Jie perlui kas jiems patinka

geras drabužius, gerus automobilius 
ir gerus cigaretus.

Jokis paslapties nėra apie OLD GOL-
pasižyinėjris} gerklei - palengvinimų.

Jų geresnės kokybės tabakas... tik tiek. 
Qneen-leaf tabakas, iš paties vidurio au
galo lazdos. Saulės prinokintas, naminis 
ir Turkiškus tabakas. Sendintas ir džio
vintai taip, kad pasiekia jumis taip šva
rus, kaip pati saulė, kuri išaugino jį.

OLD GOLD yra kaip pasitikimas drau
gas; niekuomet jūsų neapleidžia. Kasdie
ną OI.D GOLDS yra vienodo tobulumo 
švarumū, gerklei - lengvumu ir skoniu.

Netik sau pačiam, bet ir jūsų šeimai ir 
draugams yra prielankumas rūkyti OLD 
.GOLDS, nes jie duoda geresnį pasirūky- 
mų he jokių neekanumų po rūkymo. Nu
sipirkite pakelį šiandien ir persitikrin
kite. Amerikos Švelniausias Cigaretas. 
_____________________ . .(Skelb.)

Tų dienų mūsų klebonas ga
vo daug telegramų ir laiškų 
su nuoširdžiais linkėjimais ii 
Bveikinimais. Taip pat gave 
ir gražių dovanų. Čia ypatin 
gai reikia pažymėti, kad mū
sų klebono pasiaukojimas n 
uolumas ieškoti pašaukimų ve
ltui nenuėjo. Tai visa seselės 
Kazimierietės gražiai įvertino, 
prisiųsdamos gerb. kunigai 
Pranciškai J. Vaitukaičiui 
10,374 dvasinių gėlelių pluoš- 
teles, kurias sudėjo iŠ maldin
gų gerb. kunigo Pr. J. Vaitu
kaičio intencijai aukojimų, bū
tent: šv. Mišių išklausymo, šv. 
Komunijos priėmimo, šv. Ra-\ 
žančiaus atkalbėjimo ir k.

Parapijos Pranciškų 
Rankietc*a

Sekmadienį, spalių 7 dienų, 
lygiai 7 vai, vakare, įvyko Šv. 
Juozapo parapijos visų Pran
ciškų nepaprastas bankietas, 
kad pagerbti savo mylimų kle
bonų. Vakarienė buvo šauni ir 
nepalyginama. Jų baigiant, Iš
pildyta graži programa. Pir
mučiausiai mokyklos vaikučiai 
pakartojo įvykusį vaizdų: ‘Li
nksmųjų Vardinių’. Po to bu
vo rinktinos dainos, kurias pi
rmutinė dainavo Garuckaitė, 
akompanuojant parapijos var
gonininkui K. Gaubint Taip 
pat dainavo Šv. Juozapo pa
rapijos choro sikstetas. Ant 
galo tris gražia* dainas dai
navo dainininkė Elena Rakau-

Ofiso Tei.: LAFayette 3650
Rea. Tel.: VIRginia 0869

DR. Y. E. SIEDLINSKIS
DENTISTAS

G A S X - R A T .
4143 ARCHER AVENUE 

Kampas Franclsco Avė.

DR. VAITUBH, OPT.
__ LIETUVIS

ORTOMETRICALLY AKIU
SPECIALISTAS

Palengvins aklų įtempimų, karts 
•etl priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigime akių aptemimo, nervuotu- 
mo. skaudamą aklų kartų, atitaiso 
trumparegyste ir tollregyst*. Prirėš 
gfa teisingai aklnisa Visuose atsei
kimuose egzaminavimas daromas 
elektra, parodančia meilausiąs klai
das. Speciali atyda atkreipiama | 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taiso mou Valandos nuo 10 Iki • v. 
NedSltoJ nuo 10 iki 12. Daugely 
■įtikimų akys atitaisomos be

K CANal *23*

DR.S.IHEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGĄ*

2201 W. Cermak Road

Valanda* 1—2 ir 7—2 vak. 
Berodo ml* Ir Nedėliotais pagal sutartį 

REZIDENCIJA 
6631 S. Califomia Avė.

Telefoną* RETkbUe 7M*

Ofiso; TeL LAFayette 4017 
Rea; TeL HEBilock *SM

08. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVĖ.
Ofiso valandos: 2-4 ir 9-2 vai. vak.

RoddeaoUoe Ofttua: *28* W. Mtk *4 
Valandos: 10-12 ir 9-9 vaL vak, 

Seredomls Ir NeMUoak* sagai sutarti

DR. T. DURDUUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4157 ARCHER AVENUEJ 

Te* VERglnla 00*0 
Ofiso vaL: 2-—t k 0—2 p. m. 

NedSUomla pagal sutarti

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
OFI8O VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 4 iki 8 vak. 
Nedėliotais pagal sutarti 

Ofiso telef. BOClevard 7S3* 
Namų Tel. FftOagiect 1M*

BOULsvard 7*4*

DR.C.Z.YEZH’tS
DENTISTAS

4645 So. Aihl>nd Avė.
arti 47tb Street 

▼ai.: nuo 2 iki • v kuru

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Chlmtrga* ir Gydytojas

2515 WEST 69th ST.
Of ir Bes. Td. HSMfeck 6141

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

iainoA pigiau kaip ptnnlan.
4712 SO. ASHLAND AVI. 

Phone Boulevard 7589

25 METU PRITYRIMO.
Pritaikyme akinių dėl viso* 

kių akių. Ekspertas tyrimo a* 
kių ir pritaikymo akinių.
eini

DR. JOHN SMETANA
0PT0METRISTA8

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

' 2 aukštas

Pastebėkit mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 

8:30 vakaro. Nedėtomis nėra 
skirtų valandų. Room 8.

* Phoae C&nai 0523

TeL Ofi.eo BOULevard 1111—14 
Rea VTCOory 3242

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vaL ano 1-2; nuo t:34-8:88 

756 W. Sfith 8treet

Office TOL Weutwoetk <282

Rea Tel. Hyde Park S2M

DR. SUSANA A. SLAKIS
MOTERŲ IR TAIKŲ LIGŲ 

■PBCIALI8TS
6900 SOUTH HALSTED ST.

L Iki 4 po pfotų. 7 Iki 2 vak.

ĮVAIKŪS D AKTA I:

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Aihland Are.
* lubos

CHICAOO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nu* 1< Iki II vai., ryto. uuo 2 ĮU 4 
vaL p* pietų fr nu* 7 iki 2:20 vok
vakaro. Nedėltomls nuo 1< Iki II 

vulaadal diena

Ofte Ve*. CALumet *8 
Re«. TeL •1*1

DR. A. A. ROTH
Rasas Gydytojas Ir Chirurgas

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir 
visų chroniškų ligų 

Ofise* 3102 So. Halsted St.
Kampus lįst Street 

Valandos: 2—4 popiet, 7—9 vai. vak. 
NedCttomls ir Šventadieniais 10—12

Rea Phone
F.MOlrvrood <*41

Otffce Phone
TRfangle (1*44

DR. A. R. MCCRADIE
OYDYTOJAS n CHinUROAS
7856 So. Hatated Street

ROOM 210
VaL: 2-4 Ir 7-8 vuL vakaro

DR. MAURICE KAHN
OYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 S0. ASHLAND AVĖ
Tel. YAR<1h O»«4

2«i Tel; FLAaa MM
▼alandoa:

Nuo 10-12 v. ryto; 2-8 Ir 7-8 • 
Nedeldlenlals nuo 10 iki 12



šaulinskas, dvasios vadas, pro 
fes. A. Pocius, pirui., A. Ur
biūtė, vice pinu., S. Trunipulis, 
finansų rašt., S. Mockaitė, pro 
tokolų rašt., L. Overlingaitė, 
ižd., J. Kančius, korespomien-

Kun. A. Petrausko, M I

kėlio nemokančio rašyti”, du 
berniukai Jonaitis ir Pieta pa
deklamavo kitas tam vakarui 
pritaikintas eiles.

Skaityti senų veikėjų aušri
ninkų Dr. Griniaus ir kitų ra
štai.

Gerb. prelegento kun. Ant. 
Miluko tikslas — supažibdin- 
ti, mus amerikiečius, su “Au
šros” laikų raštais, rinkti pre
numeratorius išleidimui kny- 
gos apie aušrininkus. Knyga 
bus padovanota Lietuvos uni
versitetui.

Mūsų pareiga remti tų patri 
jotinį darbų pasišventėlio auš
rininko kun. Ant. Miluko.

Raporteris

Atsiminimai iš 1905 — 1911 
pergyventų laikų
I dalis pusi. 95 
n dalis pusi. 192 

UŽ ABIDVI DALIS 25c.
Prisiuntimui 5c. 

“DRAUGAS” PUB. 00.,

Spalių 8 d. įvyko Sv. J urgio 
bažnyčioj gedulingos pamal
dos už a. a. komp. Juozo Nau
jalio itelų. 6v. Mišias laikė 
pralotas Al L. Krušas su asis- 
ta, giedojo va%onininkų cho- 
ras.'.?A. \ f

Pirm. A. Pocius pranešė, puota trečia 
kad mūsų choras yra pakvie- visi golfinii 
stas imti daly varnų “Draugo” do vakarų, 
jubiliejiniam koncerte. Choras Chor
pasiryžo darbuotis, kad publi- Po vasarc 
kų tinkamai palinksmintų. daugiau ve

Toliau nutarta padaryti spa- choras. Prs 
lių mėnesį — naujų narių va reguliariai 
jų. Visi mylintieji muzikų a- kiai ruošiai 
teikite ir įsirašykite. Choro ncerto, kuf 
praktikos laikomos penktadie d., Balchun 
niais 8 v. v. kauskas ža

Albina Urbiūtė, vice pirmi- išpildyti la 
ninkė, turėjo sunkių operaci- mų. 
jų. Dabar jau yra namie. Lin- —
kime greit pąsveikti.

Spalių 8 d., Juozapina Ka- . a|inii 
tauskaitė susituokė su Juozu n Alui
Gaidžiu. Abu buvo choro ria- t
riai. Cheras per sutuoktuves West Sic 
giedojo “Veni Creator”, o du- sivienymo 
etų “Avė Maria” Malvina Du kimo laike 
levičiūtė ir Julė Kiškaitė, priežasties 
Daug laimės linkime jauna ve- bažnyčioj, 
džiams. i permainyt

Choras rengia Hollowe’en' todėl, vietc 
, šokių vakarų spalių 28 d., pa- davo po su 
'rap. svetainėje. Vienų geriau- bus 1 vai 
šių Chicagos orkestrų — Gene sekmadienį 
Eve’s linksmins publikų. KvieJ Sekantis 

j čiami kitų chorų nariai daly- į ris įvyks i 
vauti šiame pasilinksminime. |p. p. bus 

Nastutė šomi visi i

valia, kad musu zmopes ma 
ža tekreipia dėmė#o link tau
tos brangių asmenų- Turėjo 
būti pilnutėlė bažnyčia, o su
silanko tik maža swjulč.
■^Harc, tuoj po 'pamaldų,
HHnjdorui •aų’Kaita tikslu 
^^■ti suk. Spaudo-
■pTvimo. Paskaitų patiekė at 
vykęs iš rytų senas darbuoto
jau aušrininkas kun. Ant. Mi 
luka3>^.x

Klausytojų prisirinko pilnas 
6v. Jurgio mokyklos muzikos 
kambarys. Gerb. prelegentas 
skaitė ir aiškino aušrininkų 
veiklų. Dr. J. Poška skaitė 
paskaitų parašytų Kriaučiūno. 
Trys mokyklos mokiniai, mo
kytojų seselių priruošti, pade- 
klemavo eiles. A. Budaitytė 
deklemavo “Skundų prasčio-

ARKIVYSKUPAS JURGIS! 
MATULEVIČIUS. Labiau ir
labiau auga pasitikėjimas šiuo 
šventu vyru, mūsų mylimu tau 
tiečiu. Nebetoli gal ir tie lai
kai, kada Dievas leis jį išves
ti šventuoju paskelbtų.

Kiekvienam įdomu pažinti 
to garbingo Vilniaus vyskupo 
gyvenimas. Jį sužinosimo iŠ 
neseniai išėjusios knygos: 
“ARKIVYSKUPAS JURGIS 

MATULEVIČIUS” 
Knyga parašyta ne vieno 

žmogaus, bet daugelio mūsų 
Lietuvos profesorių, kunigų, 
mokytojų. Knyga yra didelė, 
su stipriais kietais viršais, su 
persiuntimu kaina $1.90, dar 
galima gauti.

“DRAUGAS”,
2334 So. Oakley Avė., 

Chicago, Iii.

Nuo Gėlimų ir 1 
Skausmų

i naudokite į
ANCHOR

PAIN-EXPELLERĮ 
Pain-Ezpelleris visuomet 

U palengvina skausmas lf

CHORO ŽINUTĖS Daktaras Sako Kaip 
Išvengti Slogų

žynius Sveikatos specialistas yra pa
reiškęs, kad 83 nuoS. šios Šalies as
menų yra paliesti slogų. Jis nurodo, 
kad “raktas" išvengimui slogų, yru 
palaikyti atsparų, lairt nugali daug 

maž pakenčiamai susirgimų prie
žastį.

NUGA-TONE pasirodė stebėtinu 
tonikų būdavojimul ir palaikymui 
atsparos. Jis tioslal pasiekia nustipu
sius organus. Telkia jiems daugiau 
jėgos, ir jie išmeta nuodus, kurie 
būna priežastimi įvairiu negailų. Da
bar laikas jums būdavot! atsparų. 
Imkit NUO A-TONE tik trumpų lai
kų ir temyklt stebėt.nus rezultatus. 
Parduoda ir garantuoja visi aptle- 
koriai. Pirigal g.-? ' nai.ia, jei esat 
nepatenkinti.- Menesio trytmentas už 
Vienų Doleri. Lengva priimti Ir pa
laiko Jus tvarkoj.

Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOL 
— Idealų Liuosuotojų vidurių 25c 
ir 50c.

Vasarai praėjus, Šv. Jurgio 
choras tykiai, bet uoliai pra
dėjo nąujo sezono darbų. Nie
ko iki šiol nebuvo girdėtis a- 
pie jo darbuotę.

Spalių 5 d. įvykč pirmasis 
šių metų susirinkimas. Naujo
ji valdyba, pereito sezano pa
baigoje išrinkta, užėmė savo 
vietas. Į valdybų įėjo: kun. J.

ROSELLI BROTHERS, INC
PAMINKLŲ DIRBĖJAIKLŪBO PAREIŠKIMAS

Specialistai Iškalime ir išdlr' i 
mc visokių rūšių pumlnklų Ir gra- 
bnamlų.

Mūsų šeimyna specializuoja šia
me darbe per šešias kartas.

Veskite paminklų reikalus tie
siai su pačiais išdirbėjals.

KAZIMIERAS SHATTAS
Mirė spalių 10 d. 1934 m.,'7 vai. vakaro, sulaukęs 

45 metų amžiaus. Kilo iš Panevėžio apskr., Krinčyno 
parap., Berčiūnų sodžiaus. Amerikoje išgyveno 25 me
tus. Visų laikų gyveno Chicagoje.

Paliko dideliame nuliūdime dukterį Irene 12 metų, 
seserį Antaninų Sodeikienę, švogerį Sodeikų ir 2 duk
teris Helen ir Lillian, du pusbroliu Jonų Shattų ir jo 
šeimynų ir Petrų Shattų ir pusseserę Helen Shattas.

Kūnas pašarvotas 1843 So. Halsted St., jo paties 
namuose. Tel. Monroe 5533 arba Van Buren 514. Lai
dotuvės įvyks pirmadienį, spalių 15 d., iš narnų 8:30 
vai. bus atlydėtas į Dievo Apvaizdos parapijos bažny
čių, knrioj įvyks gedulingos pamaldos už velionio sie
lų. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges 
ir pažystamus-mas dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Duktė, Sesuo, Giminės ir Pažįstami.

Laidotuvėms patarnauja graborius J. J. Bagdonas. 
Telefonas REPublic 3100.

Trustisas Juozas Savičius 
man pranešė, kad nuo parapi-J 
jos 20 metų jubiliejinės vaka-' 
rienė^Aniii •'įvyko*'-rugsėjo 30* 
d. parapijai gryno pelno liko! 
$850.00. A, vyrai, tai bent bu- - 
,vo parengimas. Reikia nepa
miršti ir to, kad parengimui 
trust. J. Savičius daugiausiai 
ir padirbėjo — rinkdamas ske-1

■ blokas | rytus 
didžiulių vartų

Telefonas YARds 1133LACHAWICH 
IR SONOS

LIETUVIAI GRABORIAI GRABORIUS
Turiu automobilius visokiems 
reikalams.. Kaina prieinama. 

W$19 Utuanica Av<nue 
Chicago, UI.

Pirkite tiesiai Iš dirbtuvės tr 
taupykite pinigusRcseland. — Trečias ir pas-; 

kutinis šių metų parapijos pi
knikas, įvykęs praeitų sekma
dienį, gražiai pasisekė. Diena 
pasitaikė graži ir daug žmo
nių atsilankė. Visi gražiai pa
silinksmino. Bnvo gera muzi 
ka ir jaunimas šoko iki vėlu
mos. Taip gi buvo ristynės ir 
kumštynės, kurios publikai pa
tiko.

Popiet buvo bascball žaidi
mas, kuris sutraukė daug žiū
rovų. Parapijos choras nugalė
jo niūsų politikierius 8 prieš 
6. Žaidimas buvo įdomus.

Boarling alleys ūžė visų dių- 
nų ir vakarų. Jeigu skirtum' 
kam bowling čempi'jonatų tai 
tikrai tektų mūsų vikarui Vi
ktorui Černauskui, kuris tų 
dienų visus nugalėjo, net ir
patį klebonų. \

• -A:
Mūsų Golfininkai

į ’4 a • r
Mūsų golfininkai baigė savo 

Į sezonų. Jie žaidė kas sekma- 
dienio rytų per visų vasara 

iSih’er Lake Country Club. Šių 
L metų Čempijonatas tenka mū-

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

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

E»B 527 N. WESTERN ĄVE.
. ✓ B arti Grand Ar*. *

*» ■ T -* t ' »• 5' • .< * "*■ »* *'*■
Telefonas SEEIey 6103

Chicago, Illinois
J. Liulevlčius

Graborius GRABORIUS
Koplyčia dykai 

1410 80. 49th COURT 
Cicero, Illinois 

Phone Cicero 2109

Balsam.* Aojas

Patarnauja <Jilea 
goje Ir apylinkėje.

Didelė ir graži 
Koplyčia (tykai 

4«ėa Archer Are.

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė. 
Tel. Bonlevard 4137

GRABORIUS ir LAIDOTUVIŲ 
VEDEJAl

1646 West 46th Street 
TeL BOUferard MM-MIS

Ambnlance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai! ORABORJU8 Ir BALSAMUm 'AS 

Patarnavimas garas Ir flabran.. .»
718'West 18th Street

Telefonas MOMroe U’7

Jeigu norite dailumo 
ir nebrangumo laido* 
tuvese... Pašaukite...

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

tuo pačiu vardui

Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 
4605-07 So. Hermitage Avenuc

Ik°
LIETUVIŲ GRABORIŲ8 

Palaidoja už »M«0 Ir auklė 
MadarntAka boflyčta dykai 

M W. lSth HL Tali. O&KaJS t 
CtolOMO. 1U.



PARSFi.Oi
Pradžia 5 valandą po piet

Širdingai kviečiame visus atsilankyti į mūsų parapijos basarų, ir laimėti sau gražių ir bran 
gių dovanų. Visi p&rapijonys ateikite ir savo viešnias ir svečius atsiveskite. Kurie norėsite 
galėsite “ Bingo" pafauBti; kuris norėsite galėsite gauti skanių užkandžių ir gėrimų. Visiefti: 
bus smagu ir linksma pasimatyti ir pasidžiaugti ir savo parapijai daug paramos suteiktu <*

širdingai kviečiame visus , k /
Aušros Vartų Par. Klebinąs/ir Komitetą

Aušros Vartų Parap. Svetainėj, 2323 W. 23rd PI

nį susirinkamų spalių 14 d.. '. 
vai. popiet, parapijos salėje 
Prašoniė-Aarių skaitlingai su 
sirinkti, i|es susirinkimai^^ 
labai svarb\s. Vafl

Laimingai Sugrįžo iš Grand karų spanų 27 d., parap. sa- 
Ftapids, Mich., veikėjos J. Šiau lėj. Įžanga tiktai 15c. Visi, ku- 
dvitienė, B. Ogintaitė, B. Kai- rie ateis apsirengę įvairiais 
vaitė. Aplankė kai kurias mie- kostiumais, turės teisės prie 
sto dalis. Grožėjosi Šv. Petro skiriamos dovanos. Griež gera 
ir Povilo bažnyčia, džiaugėsi orkestrą, bus šokių kontestas 
seselių maloniu priėmimu ir Komisija darbuojasi kad vis 
vaišingumu. J. Šiaudvitienės kas kuogeriausiai išeitų. Per- 
dukrelė seselė Augustina mo- manent wave aukojo S. Rač
ky tojauja toj parapijoj. Vei- kauskienė, (Louise BeauU 
kėjas nuvežė ir parvežė P. Ja- Shoppe, 4458 S. Francisco av., 
nėiauskas savo automobiliu. Raporteria

Naujalį. Palydovu jiems bu
vo žurnalistas Stasys Pieža, 
kurio dėka “Chicago Ameri
can” įdėjo aprašymų api( 
komp. J. Naujalį ir patalpi
no jo paveikslų. Syluk

Visi dienraščio “Draugo” agentei prašomi 

susirinkti Aušros Vartų parap. salėn, West Side, j 

šiandien, spalių 12 d., 8 valandų vakare, apsvar* 

styti “Draugo” sidabrinio jubiliejaus paminėjimo 

reikalus. ADMINISTRACIJA.

REDAKCIJOS ATSA 
KYMAISpalių 9 d., 9:30 valandų 

ryto, Šv. Jurgio bažnyčioje 
įvyko gedulingos pamaldos už 
a. a. komp. J. Naujalio sie
lų. Mišias šv. užprašė Vargo- 
ninkų Sų-gos Chicagos Pro
vincija. Suvažiavę vargoni
ninkai atgiedojo egzekvijas 
ir mišias, vad. komp. A. S. 
Pociui.

Mišias šv. laikė pralotas M. 
L. Krušas ir po Mišių pasa
kė gražų pamokslų^ apie a. a. 
komp. J. Naujalį, kuris laivo 
pirmutinis lietuvių muzikos 
kūrėjas ir muzikų tėvas.

Pamaldose tarp kitų daly
vavo S. B. Komajko. ir jo sū
rus Charles. Jie atstovavo 
žydus, Lietuvoje gimusius, 
kurie pažinojo a. a. komp. J.

Oiceriečiui B. Tamstos ko
respondencija netilpo “Drau 
ge” dėl to, kad jos kopijų pa 
stebėjome socialistų laikrašty-

TOBULINS SASNAUSKO 
CHORĄ

vaičių misijos. Viena savaitė Ogentų rengiama bunco pa
bus moterims, kita — vyrams. rty įvyks spalių 14 d., 2 vai.

„ popiet adresu 5648 S. Justine. 
Iikelta 8-to Apę. senu- gt Pelnas 8kiriamas 

mokytojų Pranciškietėms.

Sesuo M. Anselma, 8-to sky y— sese]jų geradariai ir 
riaus mokytoja iškelta į Šv. priefeĮįaį prašomi atsilankyti. 
Mykolo (North Side) mokyk- pažymėtina, kad visa Ogentų 
lų. Dabai 8-jį skylių mokina šeimyna yra gv Pranciškaus 
sesuo M. Cyrilė. A.AV. vienuolyno Rėmėjų 3 skyriaus 

nariai. Yra daug pasidarbavę
Nekalto Pras. Pan. Šv. me- &v. Pranciškaus seselėms, 

rgaičių sodalicijos susirinki
mas įvyks sefanad., spalių 14 
d., 1 vai. popiet, mok. kųmb.

Chicagos Varg. Sų-gos pro
vincija pasiryžo Sasnausko 
vyrų chorų ant tiek ištobu
linti, kad būtų galima net ir 
vidurmiestyje su juo pilnoje 
gražumoje pasirodyti.

Vykdymo darbas, tikimos, 
eis sėkmingai, nes komisijon 
išrinkta pats choro direkto- 

irius A. Pocius, J. Kudirka 
I ir J. Brazaitis.

SODALIEČIŲ VAKARAS
Jurgeliui iš Humboldt Park.

Tamstos raštelio nedėsime, nes 
neprisiuntėte savo pilno var
do. Be to ne visai suprantama 
kas tuo rašteliu norima atsie
kti.

Marąuette Park. — Ateina
ntį sekmadienį, spalių 14 d., 
sodalicijos mergaitės rengia 
šokių vakarų, kuris bus vie
nas šauniausių šiame sezone.

Šokiams grieš žinoma At 
Metricks’ orkestrą. Visus kvie 
čiame! Komisija

Town of Lake. — Dr. J. J. 
Simonaitis atidarė naujų ofi
sų Town of Lake apylinkėj. 
Naujas ofisas randasi Ph. Za- 
bella vaistinės name, 4559 S. 
Hermitage Avė. (Tel. Boule- 
vard 10170). Vai. kasdien nuo 
5 iki 7 v. v. ketvirtadieniais 
ir šeštadieniais nuo 5 iki 9 v. 
v. Pasisekimo.

Misijos
Spaliu 14 d., Šv. Krvžiam-

Pranešimai
GARSINKIIĖS

“DRAUGE”
VIENA, Austrija, spal. 11. 

— Austrijos vyriausybė pla
nuoja įvesti privalomų ka
riuomenėje tarnyljų. Tas yra 
griežtai užginta St. Germain 

1 taikos sutartimi. Tuo reikalu 
bus daromos pastangos pakei 
sti minėtų sutartį.

Pranešta, kad artimiausioj 
ateity bus įvestas privalo
mas berniukams militarinis 
lavinimas.

Marąuette Park. — šv. Bar
boros draugija laikys mėnesi-

Labdaringos Sųjungos 1 kp. 
rengia “Holloween”, šokių va

T AIKS nuo laiko mes jums pasakome faktų 
JLr apie Chesterfield cigaretus.

Mes sakome, .jog Chesterfields yra skirtingi 

nuo kitų eiga retų — jog tabakai yra kitoki, po- 
piera kitokia, ir jų pagaminimo būdas kitokis.

Viskas kų tik moderninis mokslas žino apie 

tai, arba kų tik pinigai gali nupirkti yra varto

jama padaryti Chesterfield lengvesnį, geresnį

cigaretę — cigaretę kuris Patenkina.
1

Jūs galite patvirtinti ką mes 
pranešame apie Chesterfield.
Ar jūsų galime paprašyti juos 
pabandyti

— rodos tai butų gana teisinga.

SOVIETŲ PROTESTAS

MASKVA, spal. 11. - Sov. 
vyriausybė šio spalių m. 5 d. 
pasiuntė naujų protesto notų 
japonams dėl sovietų geležin
kelininkų areštavimų Man-• ' • r 4 j
džiuke. Sov. vyriausybė griež 
tai reikalauja, kati visi are
štuotieji būtų paleisti.

KLAIPĖDA. — 
Klaipėdos skyrius 
išsiuntė į Sovietų 
vagonus kiaulių.

“Maisto’ 
šeštadien 
Rusijų S

REIKALINGAS bučeris. 
tsišaukite: 1645 Wabansia 
Tel. BRUnswick 2545............

Bučernės ir grosernės fixtu- 
riai. Parsiduoda pigiai. (Ar 
ha partneriai paieško dėl 
bučernės biznį.)

3316 So. Union Avė., 
Chicago, III.

Lietuvis Advokatas

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

(Metropolitan Stata Bank Name) 
Valandos Kasdien nuo • Iki I 

Panodėllo. Seredoe Ir Ratnyčios 
▼akarafti t Iki »

Telefoną* OAMal I1TS

Namai: 6459 8. RockweU St.
Telefonas RCTuMIc HO8

TREČIADIENI

MINO 
MASTINI

KOSTttANETZ ORKESTRĄ IR CHORAS 

8VAL.VAK. (c. a. t.)—columru rapio sistema

ŠEŠTADIENI

CEETE
STVBCKCOLO

PIRMADIENIcigaretas, kuris LENGVESNIS ’ 

eiga reta 8, kuris GERESNIO SKONIO
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