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tis Boerse šiomis dienomis j 24. — Po Jugoslavijos kara- 
įdėjo straipsnį antrašte: “Vo-, liaus nužudymo Prancūzijoj
kietija trukdo austrų lietuvių 
ekonominę sutartį”. Laikraš
tis rašo, kad Austrija pasku
tiniu laiku stengiasi sudaryti 
su Lietuva ekonominę sutartį, 
kadangi Lietuvoje dabar vo
kiečių prekių įsivežti neduo
dama leidimų ir austrų pre
kės galėtų turėti gerų rinkų. 
Kadangi Lietuvoje, rašo lai
kraštis toliau, įvežimo licen
cijų sistema liečia beveik vi
sas įvežamas prekes, tai iš 
austrų pusės turi būti suda
rytos prekybos politikos sąly
gos kontingentinei sutarčiai, 
atseit, kompensacijoms suda- 
rytU'Rvarbiausi Lietuvos pro

buvo spėjama, kad Kroatijoj 
numatomi sukilimai, kad nu
sikračius serbų jungu.

LASIAU SELSTA KAREIVIAI SAUGO RUSIJOJE “NĖRA” 
RAUDONIUI ! MOKYMAS ALKIO BADO

KAIP ILGAI TURĖS KEN
TĖTI SPAUDŽIAMI 

GYVENTOJAI
MEXICO CITY, spal. 24. 

— Meksikos raudonieji valdo
vai vis barbariškiaų pradeda 
spausti kunigus ir pačius gy
ventojus katalikus.

Guerrero valstybės raudona
Šie spėjimai nebuvo nieku !sis gubernatorius nusprendė

pamatuoti. Kroatai ir toliau 
pasilieka ramūs, įjungti ser
bų jungan. Kroatui senai pa 
geidauja ne tik autonomijos, 
bet ir visiškos nepriklausomy
bės. Tačiau nėra prisirengę 
sukiliman.
- Pirmoje vietoje jie neturi 
reikalingų vadų. Jų vadai y- 
ra kalėjimuose, arba jštrenni 
į užsienius. Kas gi kitąs gali 
jiems vadovauti! Atlas gi 
sukilimas būtų tikrai pražū-

iš valstybės ribų ištremti vy
skupų ir visus kunigus. Jiems 
įsakyta, kad per 72 valandas 
patys apleistų valstybę. Prie

šingai gi bus imtasi ‘‘griež
tosios akcijos.”

Mexico valstybės legislatfi- 
ra nusprendė uždaryti visaR 
bažnyčias ir uždrausti visas 
bažnytines ceremonijas. Pa
skiau šį nuosprendį atidėjo.

Chihuahua mieste policija

MEKSIKOS BUDELIAI BI
JO ŽMONIŲ SUKILIMO
MEXICO CITY, spal. 24. 

— Meksikos vyriausybė bijo 
gyventojų sukilimo. Gyvento
jai yra griežtai nusistatę 
prieš mokyklų socialistinimų.

Vyriausybė savo baimę pa
reiškia viešai. Kariuomenė j 
saugoja visas mokyklas, o po-; 
licija užimta , šnipinėjimais 
tarp gyventojų. Sekami visi 
įtariamieji.

VOKIETIJOS KATALIKU 
JAUNIMAS PRIEŠ'

NACIUS

NEBUS PRIIMTI Iš KITŲ 
KRAŠTŲ ŠELPIMO 

FONDAI

MASKVA, spal. 24. —
Įvairiose kraštuose vedama 
kampanija fondų sudarymui 
šelpti badaujančius sov. Ru
sijoje.

Maskvos vyriausybė paskel 
bė, kad Rusijoje ‘‘nėra jokio 
bado” ir badaujančius šelpti 
fondai nebus įsileisti.

Bolševikai sako, kad su tų 
fondų pagalba vedama vien 
priešsovietinė kampanija.

SUNKIAI SUŽEISTA 25 
ŽMONĖS

dūktai, yra, pasak laikraščio, ^llgas-

kiaulės ir kiaušiniai.
Šitas prekes, nestatant į 

pavojų kitų Austrijos sutar
čių, būtų galima į Austriją 
įvežti, kompensuojant už jas 
gatavomis Austrijos prekėmis. 
Tačiau, derybos tuo reiktUu 
sutinka didelių sunkumų, ku
rių priežastis yra Vokietija. 
Vokietija, norėdama daryti 
Lietuvai, o pagaliau ir Aus
trijai, sunkumų, uždraudė vež 
ti tranzitu per Vokietiją iš 
Lietuvos į Austriją. Iki šiol 
nepasisekė priversti Vokietiją 
nuo to draudimo atsisakyti. 
Gabenti lietuvių kiaules į 
Austriją kitu keliu būtų per 
brangu — baigia laikraštis.

Antroje vietoje — į Kro
atiją sutraukta daug serbų 
policijos, kariuomenės ir šni
pų. Kiekvienas kroatų patri- 
jotų išsijudininias tuojau bū
tų nustelbtas su ginklais.

Štai kodėl Kroatijoj yra 
ramu. Bet tas nereiškia, kad 
kroatai būtų išsižadėję savo 
teisių ir žygių. Jie ugdina 
savyje patriotinę sąmonę. Tas 
reikalinga ateičiai. Kroatai 
yra kultūringesni ir pažange
sni už serbus ir jie ilgai ne
vergaus serbams, kurie patys 
dar nesenai' yra išsivadavę iš 
turkų verguvės.

SUSIRGO KUH. URBA

LENKIJA RIŠASI SU 
VENGRIJA

MASKVA, spal. 24. — Ži- 
Kun. B. Urba, Šv. Kazimie niomis _iš Varšuvos, Lenkija 

ro seserų kapelionas, susir- P®*>ra^ ‘kultūrinio bendra-
. • - v.« • •« x 0 v*Yviovrirvwv ’ ’ aniflrli an

go ir jo karfitis pakilo net iki
103 1. Manoma, ligonis greit 
nugalės įsimetus) karštį ir 
vėl grįš prie savo darbo.

Šv. Kazimierų seserys rū
pestingai ligonį prižiūri ir 
<tarp pat karštai meldžiasi, 
kad jų kapelionas ko veikian 
išgytų. ,

SVEIK1NIMAI LAKŪNAMS

IZINDONAS, <Uml. 24. — 
Laimėjusiems lenktynes bri
tams lakūnams, Scott ir Black, 
sveikinimus į Australiją pa
siuntė Anglijos karalius, 
premjeras MacDonaldas ir ki
ti aukštieji Anglijos valdinin
kai.

Svarbiausias jų laimėjimas, 
tai 50,000 dol. dovana.

KOELNE, Vokietija, spal. 
24. — Vakar čia įvyko vokic- 

uždarė prie Šventosios Šeimy .čių katalikų jaunimo diena.
nos bažnyčios vedamą semina • • *••**- . •riją, kurioje mokinosi 22 au
klėtiniai.

Zacatecas valstybės legisla- 
tūra nusprendė pakeisti visų 
miestų, miestelių, gatvių ir 
stočių šventųjų vardus kitais 
vardais.

AUKSO MONETOS 
APYVARTAI

PARYŽIUS, spal. 24. — 
Prancūzijos parlamento at
stovų rūmų finansų komisija 
sprendžia, kad Prancūzija 
privalo paleisti apyvarton 
aukso monetas, o tuo keliu 
daug kas bus pelnyta.

Sako, pasauliui bus parody
ta, kad Prancūzija nemano 
skirtis su aukso standardu, 
taip pat krašto finansai lai
mės didesnį pasitikėjimą.

darbiavimo” sutartį su Ven
grija, kurios premjeras Goem 
boes tomis dienomis svečiavo
si pas lenkus.

INDIONŲ GIMINĖ SIBIRE
MASKVA, spal. 23. — Ame 

rikietis Julian Bryan išvyko 
į New Yorką su kratomaisiais

Demonstraciipse, kuriomis 
pareikšta Bažnyčiai ir savo 
valiams ištikimybė, dalyvavo 
daugiau kaip 30,000 organi
zuoto jaunimo.

Jaunimo suvažiavimas vi
sais žvilgsniais buvo įspūdin
gas. Paaiškėjo, kad Hitlerio 
pastangos, kad katalikų jau
nimą įtraukti į nacių parti
jos sukurį ir tuo keliu ati
traukti jį nuo Bažnyčios, yra 
visiškai be pavykimo.

Prieš porą savaičių nacių 
jaunimo organizacijų vadas 
Baldur von Sohirach paskel
bė - savo sveikinimų suvyk- 
stančiam į Koelne katalikų 
jaunimui. Jis sveikino juos 
kaipo nacius ir Hitlerio se
kėjus.

Vakar gi tas jaunimas ai
škiai užsisuko nuo Hitlerio ir 
entuziastiškai raliavo vietos 
kardinolui Schulte ir kitiems 
Bažnyčios prelatams.

EARL PARK, Ind., spal. 
24. — Chicago Cinlcinnati ke
leivinis traukinys netoli čia 
nušoko nuo bėgių ir keli va
gonai ‘ su žmonėmis nuslydo 
nuo pylimo ir apvirto ant pa
šalinio konkretinio vieškelio.

Pranešta, kad apie 25 asme 
nys sunkiai sužeista. Keletas 
jų vargiai išgys. Sužeistieji 
paimti į artimiausias ligoni
nes.

Komunistų laikraščiai nurof vaizdais, kuriuos jis padirb-
do, kad I/enkija yra rytų Lo- 
karno pakto sumanymo prie
šininkė. Spėjama, kad dabar 
lenkai sau pagalbon bus pa
traukę ir Vengriją.

Laikraščiai pažymi, kad 
sov. vyriausybė kol kas ati-< 
dėjo į šalį visus vakarų Eu
ropos reikalus. Vyriausybė 
yra daug užimta Azijos ry
tais.

dino Sibire, rov. Rusijoj, 
Bryan rado Sibire ypatin

gą indionų giminę — tungu- 
sus, kuri nusikėlus ten gyven
ai iš Mandžiūrijos prieš 1,000 
metų. Tungusai gyvena pri
mityviai, kai Amerikos indio- 
nai.

DAUG MEDŽIŲ ATGA
BENS KLAIPEDON

VANAGAITIS PATRAUKĖ 
TEISMAN “NAUJIENAS”

Reikalauja 50,000 dol.
atlyginimo už šmeižtus

-Laikraščio ‘‘Chicago Ame
rican” reporteris p. St. Pie- 
ža vakar vyresniojo teismo 
teisėjo David rūmuose gavo 
progos nemokamai pasiklau
syti lietuvių liaudies muzikos 
ir dainų. Eilė plokštelių pa
naudota su fonografo instru
mentu. Teismo rūmai skam
bėjo lietuvių meliodijomi8. 
Teisėjas ir prisiekusieji teisė 
jai su giliu susidomėjimu 
klausėsi. Nusiteikimas tikrai 
buvo malonus.

Tai istorinis įvykis. Iki 
šioliai nebuvo girdėta, kad 
mūsų liaudies muzika ir dai
nos kur nors būtų skambėju
sios teismo rūmuose. Už šį 
įvykį reikia dėkoti socialistų 
laikraščiui ‘‘Naujienos” ir 
kompozitoriui p. Antanui Va
nagaičiui.

__

NAUJOS RŪŠIES TRAU- 
r KINYS

SOFIA, Bulgarija, spal. 24. 
— Bulgarijos vyriausybė pa
skelbė, kad kiekvienam bulga 
rui yra leidžiama nušauti 
in&kedon iečių vadą J. Michai 
lovą ir jo 5 pagelbininkus.

BOMBAJUS, Indija, spal. 
24. — Mahatma (Gandhi, gar
sus Indijos nacionalistų va
das, aitsisakė toliau vadovauti 
nacionalistų organizacijai. 
Tas įvyko, kad šioje organi
zacijoje pasireiškė srovės, ku 
riog ėmė priešintis jo dar
bams ir idealams.

KAUNAS. — Lietuvos Ke
leivio Žiniomis, baigtos su 
SSSR derybos dėl didelio* mi
ško kiekio atgabenimo Klaipė 
dos lentpiūvėms. Derybos, ku 
rioms iniciatyvą davė ir jų 
eiga rūpinosi krašto guberna
torius, naujoji direktorija ir 
vyriausias Klaipėdos burmi
stras Simonaitis, baigėsi sėk
mingai ir per lapkričio mėne
sį į Klaipėdą bus atgabenta 
30,000 kietmeterių medžiu. 
Nuo lapkr. pradžios turės dar 
bo visos Klaipėdos medžio 
dirbtuvės ir lentpiūvės ir už
darbio turės keli tūkstančiai 
darbininkų.

KAS Už TAI KALTAS
Chicago j gatvėkarių tarny

ba visiškai susmukus. Kom
panijos žerias tik didelį pel
ną, o žmonėms, kurie naudo
jasi gatvėkariais, nėra jokių 
patogumų.

Dauguma gatvėkarių yra 
ko seniausi, nešvarūs. Va
žiuojant yra stačiai nepaken
čiamas tarškėjimas. Jokių 
pagerinimų nesimato. Ret
karčiais nuperka kokį vieną 
kitą naujovinį gatvėkarį, tai 
per ilgus mėnesius -tik giriasi 
per spaudą

Už tokią padėtį kas reikia 
kaltinti, jei ne miesto valdi
ninkai, o ypač aide rm onai, 
(miesto taryba), kurie daug 
laiko praleidžia ne žmonių 
gerovei, bet partijų politikai.

SUIMTAS MORONAS

South Chicago policija nu
tvėrė moroną, Ed. Clausoną, 
21/ m. amž., kurs įsiviliojo į 
automobilį 9 metų mergaitę 
ir užpuolė ją. Žmonių minia 
grąsino jį linčiuoti. Bet po
licija greitai jį išvežė į de- 
tektivų ofisą. > ‘

FLEMINGTON, N. J., spal. 
24. — Hauptraannui byla bus 
pradėta nagrinėti sausio 2 d.

*» 5

Anot “Chicago American” 
ir reporterio Piežos, A. Va
nagaitis, muzikos žurnalo 
“Margutis” redaktorius, pa
traukė teisman laikraštį “Nan 
jienos,” šio laikraščio redak
torių Pijų Grigaitį ir jo asi
stentą Vincentą Pošką. Rei
kalauja 50,000 dol. atlygini
mo už šmeižtus, paskelbtus 
“Naujienų” laidoj 1931 m., 
gruodžio m. 18 d. “Naujie
nos” atakavo kompozitorių 
Vanagaitį tokiais vardais: 
bufoon, zany, harleųuin of no 
intelligence, brainless fool, 
charlatan, mountebank ir ini- 
poster.

Štai ir priežastis, kodėl lie 
tuviškos melkxįijos skambėjo 
teismo rūmuose ir to visa, 
atydžiai klausės teisėjas ir 
yjary.” Nuo “jury” priklan
sys galutinas žodis.

____________

Naujos rūšies, greitasis ir 
su dideliais patogumais trau
kinys vakar popiet iš Los An 
gėlės, Gal., atvažiavo Chica- 
gon ir netrukus leidosi į New 
Yorką, kad padarius nustaty
tą greičio rekordą.

\ Tai taip vadinamas sriau- 
tinig (streamline) traukinys, 
kurs važiuodamas lengviau 
nužeria orą į šalis ir tuo bū
du gali išvystyti didesnį grei
ti-

Šis traukinys M — lOOl, su
darytas iš 8 vagonų, kurie su
jungti krūvon ir atrodo lyg 
siaubas. Visi vagonai yia iš 
aliumino. Dėl to, pats trau
kinys yra lengvas ir gali grei 
čiau važiuoti.

Paprastuoju greičiausiu 
traukiniu iš Chicagog nuva
žiuoti ) Los Angeles ima apie 
59 valandas. Naujasis gi 
traukinys šią 2,298 mylių ke
lionę atliko nepilnai per 40 
valandų.

Traukinys priklauso Union 
Pacific geležinkelio kompani
jai. Juo važiuoja tos korapa- 
nijos, Pullmano kompanijos ir 
General Motors bendrovės 
viršininkai, keliolika laikrašti 
ninku ir radijo reporterių.

Tai yra išbandymas. Jei jis 
bus sėkmingas greičiu, pato
gumais ir ekonomiškas, bus 
dirbama daugiau tos rūšies 
traukinių ir tuo keliu bus pa

naikinti garvežiniai trauki
niai.

Seniau geležinkelių kompa
nijos buvo kaip ir užmigusios. 
Jos neturėjo kompeticijos 
transportacijoje. Pastarai
siais metais žmonės pradėjo 
naudotis automobiliais, auto
busais, trokąig ir lėktuvais. 
Geležinkelių kompanijos pasi
juto, kad joms smunka biz
nis. Ir štai dabar Rusigriebta 
gerinti transportaciją geležin
keliais. Tas išeis naudm 
kompanijoms ir kraštui.

“VALOMA” RUSIJOS KO
MUNISTĘ PARTIJA

1 1 '■ K"
MASKVA, spal. 24. — Lai

kraščiai praneša, kad “valo
ma” komunistų partija, ypač 
kaimuose. Sakoma, kad apie 
viena ketvirtoji dalis komuni
stų bus pašalinta iš partijos 
dėl jų apsileidimo, ignoranci 
jos, drausmės stokos ir neifiti 
kimybės.

K aš metai vykdomas parti
jos “valymas.’ Šis darbas 
pavestas specialei komisijai. 
Kas metai didesnis skaičius 
komunistų pašalinamas, negu 
naujų kandidatų priimamas. 
Partija atrodo tikri griau
čiai.

°RAS J3
CHICAGO IR APYLIN

KES. — šiandien ii dalies 
debesuota ir šalčiau.
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DIDYSIS ARKIVYSKUPAS

Marijonų kongregacijos nariai ir jų or
ieji bičiuliai šiandien renkasi j bažnyčias, 

pasimelsti už šventos atminties arkivys- 
ite'Jurgį Matulevičių, kurio kūnas šian- 

perkeliamas iš Kauno bazilikos į Ma-
jpoiės marijonų bažnyčią.

i Kuomet tik prisimename apie arkivys- 
iupą Matulevičių, turime reikalą su žmogum, 
;«ris visai mūsų tautai yra brangus ir apie

siaučia baisus badas. Tą patį patvirtina ir 
vokiečių laikraščiai, nors Soviėtų valdžios 
orgunai stengiasi tas žinias užginčyti. Mat. 
bolševikai pasauliui skelbia, kad prie jų val
džios Rusijoj visko pilna ir viskas geriau-
euvjc ivaiįvvjv, įoviau^ paūiiuuuj n. avi un n/vi-

ševikų komisarų pilvai yra pilni, bet šiaip 
jau žmonėms tenka skursti ir badauti.

Kardinolas Innitzer taip pat pareiškė, 
kad svaigiausia bado priežastis Rusijoj yra 
ta, kad bolševikai stengiasi įgyvendinti ko
lektyvizmą žemės ūkyje ir tas planas susi
laukė visiško nepasisekimo.

Nežiūrint to, kad Rusijoj badas siaučia, 
bolševikų agentai nesusipratusiems darbinin
kams vis dar nori įkalbėti, kad Sovietų Ru
sijoj yra rojus.

Abejingumas Pasisekimu, 
Didžiausias Priešas Pasisekimo

(Pabaiga)
»

Nuo kiekvienos didesnės 
kliūties ar užtvaros, be kurių

mūsų prigimties (prigimimo) 
išeinanti ypatybė, bet tiktai 
rezultatas valios, pasišventi
mo ir darbo. Nei vienas mes

nugalėjimo prie ‘tikslo negali-1 neesame atnešti iš Dangaus-
me prieiti, jau kiekvienas toks 
siekėjas (abejingos) instinkty
viai tolinasi ir privengia, jaus
damas savo viduje pačio susi
tvertą silpnumą, ant kurio jau 
pamato žinome negalima su
tverti nei tokia drąsa nei jė-

f •
ga, kurios jį prie tų kliūčių

KATALIKŲ UNIVERSITETO SVARBA nugalėjimo pajudintų. Kiek-

Anais metais jau viskas buvo prirengta 
katalikų universiteto atidarymui Lietuvoje. nua jo kelio ir visiškai tada 
Deja, valdžia nei iš šio nei iš to tą darbą pakerta silpnutę jo siekiamąjį 
sutrukdė. Tačiau organizuotieji katalikai ra- jfg% nors deja dar jis vis me
nkų nenuleidžia ir, ar vėliau ar anksčiau, to gįna siekti, bet šitoksai jo sie- 
tikslo mano atsiekti. Tai buvo aišku iš Ka- j Rimas vis kas kart mažesniu 
tulikų Veikimo Centro nutarimų. Katalikų į darosi, nes baimingumas prie
vadai jaučia, kad toks universitetas Lietu
voje yra būtinai reikalingas.

“Pirmasis katalikų universiteto uždavi- 
Aori© šventumą neabejoja nė pats Popiežius, «ys, sako Dr. Angel Herrera, Ispanijos kata

nt) mokslingumas, kilni asmenybė, darbštu- 
tr Degalinis pasišventimas Bažnyčios ir 

»© tautos labui, jį padarė tarptautiniai ži- 
žmogum, kokių mūsų laikais nedaug 

■<tautoje teturėjome. Arkiv. Matulevičius 
kilniais ir šventais darbais labai daug 

padėjęs mūsų tautai įsisąmoninti, pakil
ia Svetimųjų jungo išsilaisvinti. Jis nedir- 

, 'tieed,' kardu, ar diplomatiniais gudrumais 
suktumais, bet karšta malda, atsidavimu 
ro aukštoms pareigoms, kalba ir prirengi-

bet visi esame gimę iš to pa 
čio kūno ir kraujo, visi esame 
tvarkomi ir priklausomi tų 
pačių nuostatų ir visi mes tu
rime tuos pačius palinkimus ir 
ydas. Visi mokslai, visa mūsų 
Žinija savo gyvybę ir egzis
tenciją įgauna tame, kad mes 
esame panašūs savo prigimti-

vienas didesnis nepasisekimas ' mi ir vertybėmis. Kalbėti apie 
ar sudužimas tokį nustumia išsilavinimą 23 valandas paro 

je miegojusio genijaus — tai

savo tikslo, kuris visuomet 
kas kart po kiekvieno tokio 
sudužimo didesnių pastoja ir 
didesniu priešininku ir naikin
toju pirmojo. Taigi abejingu
mas susilpnindamas mūsų va-

likų akcijos pirmin., yra išugdyti tikrą žmo
gaus asmenybę, išauklėti tvirto ir tauraus bū
do žmones katalikų veikimui, visuomenei, vai-] Uą arba siekiamąjį norą ir 
stybei. Šiandien, kada visame pasauly žlunga per šitai atimdamas iš mūsų
tradicinės institucijos, viskas priklauso nuo 
drąsių ir taurių žmonių. Tokių asmenybių ne
gali suformuoti nei politinės partijos, nei pro
fesinės sąjungos, nei pagaliau valstybinės au
klėjimo įstaigos. Tokį pačiuose pagrinduose 
tvirtą charakterio ugdymą tegali laiduoti tik 
katalikų universitetas ir katalikų veikimas.

Uetatai darbininkų atgaivintoje Mari- Tik šitais pagrindais, tik pilnutiniu doriniu
Vienuolijoje, kuri davė mūšų tautai 

irbingų ir nusipelniusių vyrų, visą
įą pašventusiu žmonių gerovei.

v Didysis Arkivyskupas dirbo Lietuvai, 
bet ir mūsų, Amerikos lietuvių nepamiršo, 

ir oia prisiuntė atgaivintosios vienuolijos 
irių, kurie dirbdami Amerikoje per 21 me

tas, milžiniškus darbus yra nuveikę. Jie lei- 
laikraščius, knygas, laiko misijas, dar
bi parapijose, įsteigė kolegiją ir net 
ię seminariją. Dėl to ir mes, amerikie- 

furime būti dėkingi Arkivyskupui, nepa- 
ti jo darbų ir nuopelnų, ^atsiminti jo kil-
sielą savo maldose.

žmogaus subrendimu tegali reibtis viešasis 
politikos, spaudos ir socialinis veiksmas”.

MEKSIKOS KATALIKŲ VARGAI

ištvermę, kantrybę ir pasitikė
jimą, tuom pačiu, pastoja di
džiausiu priešininku mūsų pa
sisekimo, kaipo visiškai atito 
lindamas mus nuo mūsų tiks
lų atbaigimo. ( ,

Mes visi geicLfiartre aukščiau 
užkopti, aukstespio, didesnio 
ką nors pasiekusio būti, bet 
mes ne visi ten ’sivė atranda- 

Bet no tiek talentai

D±L BADO RUSIJOJ

Vienuos arkivyskupas Kardinolas Innit- 
?tr spaudos atstovams pareiškė, kad įvairio
je Sovietų Rusijos dalyse siaučia badas. Ą- 
lot Jo Eminencijos, Austrijos katalikai turi 

iipie tai žinių, nes yra ržs i interesavę badan
čių šelpimu. Be to, jis gavęs asmeniškų

^laiškų iš Volgos krašto ir Ukrainos, kurie
tina faktą, kad tose Rusijos dalyse 
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Pnpgafe
Parašė vysk. M. dHerbigny,

POBtifįkalinės Komisijos “Pro Ruasia
pirminiūkaa

Vertė Jonas Labanauskas 
-

' (TęsiBVHl
: Nu© to laiko koctfhdern© agentas, ku- 

r.starigsvo iš Toronto v'iaus adeptus, uz-. 
Tačiau jo įsakymai dar ateina ir 

turi būti tikslini vykdomi. Tnn o,m i«-u- 
gimnos manifestacijos, streikai, agitacija, 
detnonntracijos. Jis yra atsakingas tik 
prieš III intemacijonalų, kurį reprezen
tuoja New Yorko Amitorg. ž’isi sovietų 
agc/ltaf J. A. V. yra grupuojami api» 
Anatorg Tradmg Co. Jis apmoka ir Ka- 
na<h^,pfopngindą ir proĮ ngatidifdns. Ar- 

-jaakymais ir nurodymais Toronto

gabumų mums neparodė t. y. 
visiškai nesiskyrė nuo kitų, 
juoba dar šie trys paskutiniai 
buvo laikomi suvis negabiais, 
nors kėdės ant kurių dėka ju
2^ — - . --------^7 A-- ------- - _
mą ir darbą atsisėdo atrodo 
mums peprieinaniomis; nors 
išskaičiuoti visus vardus tų 
vyrų, kurie ant panašių kėd
žių ir tokiu pat būdu atsisėdę

KAIP LENKAI RUOŠĖSI 
PAGROBI I VILNIŲ

Šiais nietuis spalių 1) 
suėjo lygiai 14 metų, kai len 
kai klastingu ir apgaulingu 
hūdu pagrobė Lietuvos sosti
nę Vilnių u* trečdali Lietuvos 
zm.ių. Dalai, yra labai pra
vartu, šia proga, atsiminti,

yra, būtų pasiimti darbas su-’;<<■.p lenkai ruošėsi Vilnių, o 
rašyti visų žmonių pavardes, .kauge ir v:-ą Lietuvą pngro- 
iš imant vieną - kitą poetą ar bti ir iš jų padaryti vieną le- 
menininką, kurie už mus daug nkų provinciją.. Šie daviniai 
aukščiau iškilę yra. Bet tolia; yru tikri, nes juos dabar ne- 
jei pasišventimas ir pasiauka sivaržydami skelbia tie patys 
vilnas nėra suprantamas be (žmonės, kurie anais laikais bu- 
tvirto ir aiškaus noro prie kovo faktinieji Vilniaus pagre- 
nors — tai laasvė nuo abejin bimo vykdytoją.!.
(ano arba mažinančio mūs,/ 1922 metais pasitraukdamas 
norų aukštu,m, ir silpninu) vėl jš va|slyl„-,s virtininko 
ksnio, kaip tik ir turi būti tuo

vietos,
pats Pilsudskis, atsisveikinda
mas, Varšuvoje esantiems už
sienių valstybių atstovams pa
reiškė, kad Želigovskis nebu
vęs joks maištininkas, bet vei
kęs jo, Pilsudskio, tiesioginiu 
įsakymu. Želigovskis, esą bu- 

I vęs pavyzdingas karys ir li

tas pat ką ieškoti kultūrinių vaisingu padėjimu, turėti sti 
vertybių toje laukinių tautelėj,; prįUs, vieningus ir aiškius no- 
kurios visa logika ir matoma- rus> kurių tik vedini mes gali- 
tika užsibaigdavo tuomi, kad me pasišvęsti, pasiaukauti; tai 
mokėdavo ant dešimties pirŠ gį įr pne tikslą prisiartinti ai 
tų suskaityti ligi 10. Pavelde- p^j^kimą turinčiais patapti 
jinias, aplinkuma, auklėjimas Todėl ir mes pakol abejingai
ir- bendrai atmosfera mūsų kO- ar nepasitikinčiai ir baimin- • Kai „enor5ka pa8idarytį mai5. 
dikystes laikuose padaro jsva- ga, žvelgsune į mūsų tikslų tini„ka> reikalaudamas įsaky- 
ra 1 musų ptigimt) ir tuom aukštybes ir pasisekimų; pa-|,no rn5lu Pilsudskiui tekę bt. 
dalinai mus atskiria vienus kol mes įkainuosim save ma-
nuo kitų ir ypatingai meno, Česniais esant, negu kad ištik- 
poezijos ir atminties srityse, ro esam, pakol mes geisime ii 
bet tai nepadaro lemiančios į-j lyg negeisime ir pakol mes 
svaros, kuri mus visiškai sa-jgau užsistatysiinc užtvaras ir 
vo gabumais nutolintų vieną pįnR]es> kurios realybėj neeg- 
nuo kito ir kad neleistų kitam, zistuoja nei egzistuoti gali; 
kad kiek ir sunkesniu keliu ir patol mes pasišvęsti, pašiau 
būdu pasiekti tapatingo, nors kauti ir dirbti negalėsime; 
jau minėtam menui, poezija ir taigi ir pasisekimą apturin- 
atminčiai šioks griežtas teigi- /.jais pastoti.

veik verste priversti Želigov
skį imtis maištininko vaid
mens. Pilsudskio pasisakymas 
yra labai charakteringas, nes 
matyt, jis, pasitraukdamas iš 
valdžios, norėjo padidinti sa
vo nuopelnus lenkų akyse, 
kaip tikrasis Vilniaus “atva- 
dnotojas”. Šis Pilsudskio pri
sipažinimas iš karto išsklaidė 
lenkų skleistą melą apie Želi
govskio sukilimą. Remiantis 
pasirodžiusiais lenkų karių 
atsiminimai žygiui į Vilnių 
buvo taip ruosiamąsi:

1920 metų spalių 12 dieną 
Gardine, maršalo Pilsudskio 
traukinyje", įvyko kariškas pa
sitarimas, kuriame dalyvavo 
Pilsudskis, gen. Rydz - Sinig- 
ly, gen. Berbetska, gen. Že’igo- 
vskis, gen. Jontkovskis, pntk. 
Kotz ir keli vyriausiojo štabo 
karininkai. Tam pasitarime bu 
vo galutinai apsvarstytas ir 
priimtas planas Vilniui oku
puoti. Planą paruošė pulk. 
Kr.tz, savanorių divizijos va
das. Planą įvykdyti buvo pa
vesta gen. Želigovskiui, vietoj 

(Tęsinys 3 pusi.)

mas jau būtų kiek ir neteisin
gas. Anglų mintytojai, o ypa
tingai Dž. Lockas, kurie turi 

gabumai atskiria mus vienas į dauS «eresni P™M*Sk» protų,
nuo kito, bet kaip tik nepasi- kalP kas k,taa 7a 8eniai

kę, kad tų vadinamų talentų 
beveik visi žmonės po lygiai 
turį, kaip kokybišku taip kie 
kybišku atžvilgiu. Todėl jei 
kas ir įsirašė į istorijos gar
bės lapus — tai ne dėl savo 
kokių ypatiškų talentų ar ga
bumų, bet dėl pasiaukavimo, 
pasišventimo ir darbingumo, 
kuriuos jis padėjo prie visuo
menės ko nors vertinamo (mė
giamo). Kad visiškai užmušti 
bet kokį abejojimą kas link 
to, kad kiekvienam žmogui y- 
ra galima ką nors aukštesnio 
pasiekusiu būti, paminėsime 
vardus šių vyrų, kaip tai — 
Kanto, šv. Th. Akviniečio Pa- 
steurso, Humboldto, Fichtės,

me. ir

Nelaimingame Meksikos krašte katalikai! 
vis labiau ir labiau skriaudžiami ir persekio
jami. Bedieviškoji valdžia atima iš katalikų 
tėvų paskutinias teises prie savo vaikų mo
kyklose, kuriose įvedama soeialistų “moks
las”. Kadangi tikrenybėje tai yra ne socia
listų, bet bedievybės mokslas, dėl to katali
kai turi rimčiausio pagrindo protestuoti prieš 
įvedimą tokio “mokslo” į mokyklas. Ir pro
testuoja. Dėl to valdžia esantį nusistačiusi 
ištremti iš Meksikos visus vyskupas, kad tuo 
būdu visai panaikinti katalikų judėjimą ta
me krašte. Bet tas sumanymas dar labiau 
sujudino katalikus veikti ir kovoti prieš tie
siog" pragariškus bedievių valdžios sumany
mus.

Kova eis. Iš anksto galima numatyti 
kad toje kovoje bus išžudyta daug katalikų 
Bet katalikai tol nenurims, kol nebus sugrą 
žinta religijos laisvė. Ir ar anksčiau ar vė
liau, jie tą kovą laimės.

tikėjimas ir baimingumas prie 
nepasisekimo, kuris yra pase
kme abejingumo. Stoka valios 
pasišventimo ir darbingumo 
gimsta ne iš to, kad mes ne
turime talentų ir gabumų, bot 
iš to, kad susitverdami nega
limumus prieglobstyje abejin
gumo nustojame ir jėgos ir 
stiprybės, kuri mus galėtų pri
versti prie ko nors pasiaukau
ti ir aktyviais būti. Ten kur 
yra valia, pasišventimas ir 
darbas ten turi būti ir pasise
kimas: valia mums duoda jė
gą, pasišventimas ją padaro 
nuolatine ir darbas priduoda 
pavidalą pagal mūsų valią.
Tariamasis geniališkumas nė
ra kokia tai ypatiška jau iš kurie savo jaunystėje, jokių

Dar prie šito reikia pami
nėti ir ta mūsų bloga ypatybė, 
kad mes geizdami aukštesni 
tikslą pasiekusiais būti, visą 
tą ilgą kelią, visas tas skait
lingas pastangas, kurios būti 
nos prie tikslo pasiekimo yrą 
suimdami į vienatį (į draugę), 
pasistatome sau tokią didelę 
užtvarą ir kliūtį, prieš kurių 
nugalėjimą netik, kad jau a 
bejingi esam, bet jau visiškai 
pametame, bet kokią viltį, ka 
da nors-prie tokio tikslo pri
siartinusiais būti. Voverė saB 
džiūgaudama riešutų žiemai 
prisineša iš lengvo, bet kaip 
ji baili, nedrąsi ir nepatenkin
ta būtų, jei tai ji turėtų atli
kti iš karto; todėl ir mes su
praskime, kad viskas, kas yra 
turi savo laiką ir saiką ir kad 
tik mes tame laike ir saike be 
dirbdami, nejuntamai be nepa 
keliamo vargo ir sielvarto pr.

keliausime ir prisiartinsima 
prie savo tikslo, kurį prisiar
tinimą mes ir pavartysime pa
sisekimu. M. S.

yra įkurtas generalinis komunistų parti
jos sokretorijatas, iš kur akcija eina šio
mis devyniomis kryptimis: Naujoji Ško
tija, Monfreal, Toronto, Timndns, Sud- 
bury, Fort William, Winnipeg, Alberta, 
Vaneouver.

Nusileiskime viena tų šakų, kad ga
lėtume susekti partijos struktūrą. Trečia
sis, Toronto distriktas be pačio miesto a- 
pima visą pietų - vakarų dalį nuo Onta- 
rio ir yra padalintas į vienuoliką sekre 
torių. Kiekvienas vienetas yra vadovau
jamas yiętinio organizatoriaus, kuris pri
klauso Toronto agentui. Kiekviena sekci
ja turi 6 biuru*: politinį, agitacijos ir 
propagandos, finansų, kalbų, organizaci
jos ir sekretorijatą. Politinis biuras nu
stato programą, taktiką, kartais kandida
tus federaliniams, provincijų ir savival
dybių rinkimams. Propagandos ir agita
cijos biuras yra visų svarbiausias, nes jis 
privalo ne tik organizuoti visokius d<ž-
rtns bruzdėjimus ir streikus, bet rinkti* * ' *% • » _
ir formuoti bendradarbius it bflsimūosins 
vadus.

Bet ypač komunistai stengiasi įlysti 
į daugelį jau egzistuojančių organizacijų, 
ko jie pasiekia gudriomis subsidijomis. 
Taip jie užvaldė 46 darbininkų susibūri
mus, kurių tik trys tepriklauso patiems 
kanadiečiams. Du priklauso suomiams, 
vienas čekoslovakams, vienas vokiečiams, 
vienas vengrams, vienas saikams, du žy-

žinybą ir t.t. Sporto s-ga, pasislėpusi po 
futbolo sekcijomis, ruošia jaunesniųjų 
grupėms instruktorius ir jiems ruošia kon
ferencijas, pav., priešingumus apie tarp 
kapitalo ir darbo tarp darbininkų ir po
licijos. Tie sportininkai nuolat turi išjuo
kti Bažnyčią ir įrodinėti, kad, modemiš
kajam mokslui išplėšus iš po religinių do-

dams, vienas pietų slavams, vienas lieta- ktrinų visą bazę, “apsišvietusi jaunuome-
vianig, vienas makedoniečiams ir bulga
rams, astuoni lenkams, vienas rusams, du 
bendrai slavams ir vienas ukrainiečiams. 
Dėt svarbiausia yra Worker Unity League, j 
kuriai priklauso daug darbininkų orga
nizacijų. Nuo pat 1928 m. toji lyga orga
nizuoja antireliginę pyopagandą visoj Ka
nadoj pagal III intern. nurodymus.

Bet labiausiai saugojama ir labiausiai 
pavojinga komunistų organizacija Kana
doj, kaip ir visur, yra jaunųjų lyga (The 
Young Commnniat League). Ji tiesiogi
niai plečia savo propagandą viešosiose mo
kyklose ir apima jaunų darbininkų sporto 
s-gfc jau; nuogius pijorrieriua, jaunuosius 
dtangus,(mokyklų biurą, vasaros kolonijų

nė į visus buržuazinius įstatymus, o ypač 
į tuos, kurie vadinami dieviškais, turi 
žiūrėti su gilia panieka”.

Jaunieji pijonieriai organizuoja vai
kus nuo 6 iki 12 metų, kuriems metodiš
kai jiarengta propaganda skiepijama bol
ševikų ideologijn. Jaunieji draugai, ku
riuos Rudam jaunimas nuo 12 iki 16 m., 
jan yra laikomi oficialiais komunistų pa
rtijos kandidatais. Mokyklų biuras papil
do mokykloj įgytas žinias komunistišku 
raugu. Tik Toronto mieste specialūs kur
sai yra snorgnniznoti keturiuose centruo
se: nkrainiečių darbo biure, suomių dar
bininkų klube ir dviejuose žydų darbo 
lygos butuose. Mergaitės ir berniukai ku

rtu yra papildomai mokomi komunistų 
partijos lėšomis, paskui važiuoja į vasa
ros kolonijas, skirtas specijaliai vaikams 
komunistams; ten specijaliai iš *NeW Yor
ko atvykę instruktoriai juos rengia pro
pagandai, ypač naudodami antireliginius 
vaidinimus ir žaislus.

Visoms toms organizacijoms vadovau
ja Maskva, ypač per Kanados darbo ap
saugos lygą ir per ukrainiečių komunistų 
asociaciją. (1931 m. gegužės mėn. komu
nistų partijos ukrainiečių šaka galėjo dis- 
pOnnoti sovietų propagandai Kanadoj 
24,000 dol., gautų ij^aujorko per Am 
torgų). Joms yra* duotas orkestras, 
choras, vaidintojų trupė, kuri ypač vei 
kia per ilgą Kanados žiemą. Repertuaras 
yra tos rūšies, kaip jau mes esame pra
nešę apie vartojamą Vokietijoj ir Belgi
joj-

(Daugiau bus)
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Radio Garsinami Vaistai Jubilejiniam Numeriui Paskirta
Rašo DR. S. BIEŽIS, gydytojas Ir chirurgas, Chicago, III. 

Pastaraisiais keliais metais ir lėta, tai tokių mažiau ar
radio yra Jaku plačiai varto-j daugiau paimsi nieko blogo) 
jainas garsinimui įvairių pre-' netsitiks, nebent šiek tiek ke-1 
kių. Tarpe tų ir vaistų garsi- Senius nukentės.
minas ne paskutinę vietų už- Tenka per radio kartas nuo 
ima. Mat, žodžiu išgyrimas1 karto girdėti garsinant tulus 
tūlos prekės vertingumo bei * vaistus, kuriais prižadama ko 
jos naudingumo siekia gana'ne visas ligas išgydyti: o tik 
toli ir biznieriams neša tei-'jų apsčiai nusipirk ir liksi 
giamus rezultatus. Taigi Ir' sveikiausias žmogus, neatsi- 
vaistų kaikurie išdirbėjai ar- Į žvelgiant kokia liga sirgtum.

Agentai

ba pardavėjai šiuomi randa 
gerų galimybių pasinaudoti.

Vaistai yra geras ir reika-

Žmonės šituomi patikėdami pa 
Vėjingai žaidžia su savo bran 
gia sveikata, užtęsdami ligų

lingas daiktas, kuomet tiksliai į bei dažniausia netinkamus vai 
stus vartodami. Šituo keliu 
pasigydyti negali būti vilties.

jie vartojami, gi priešingai 
— padaro daug žalos. Dauge
lis jų turi smarkių veikmę ir Į prie progos noriu pasveikin- 
net gerokai nuodingi. Užtat ; ti mūsų radio programų dave- 
teikia juos labui atsargiai va r-j jus, kad jie nebeįsileidžia ža

lti ir tik tam. tikrais žinamais į lingu vaistų garsinimų. Rei
niais — dozomis, nes per-1 kia tikėtis, kad jie šio sveiko 

įėjus galima smarkiai pa-; ir pilnai pagirtino nusistaty- 
kenkti sveikatai, kartais net mo niekuomet nepakeis, 
apsinuodyti iki mirties. Tat,' Nesveikuojant tėra tik vie-
vietoje gero — pasidaroma 
sau nemažai blogo. Vaistas, 
kaip kad ugnis, nėra žaislas ir 
kas juomi žaidžia, pats nuken- 
čia.

Ištirtų vaistų randasi labai 
daugel, tačiau anaiptol jie 
naudingi ne visų susirgimų 
atsitikimais. Kitais žodžiais 
sakant, vienu vaistu negalima 
gydyti tuzinus ligų; kur prieš 
vienų ligų, sakysime, tūlas 
vaistas naudingas ir net būti
nas, tai prieš kitų ligų tas pats 
vaistag gali būti ir esti labai 
kenksmingas. Trumpai sa- 
'kant, vaistas turi būti pritai
kintas prie ligos, prie ligonio 
ir naudojamas tik tam tikro
mis dozomis, o kitaip ne ge
ro, bet blogo tikėtis. Iš kitos 
pusės reikia pridurti, kad 
randasi taip vadinami) vais
tų, kurių veiksme yra menka

“Draugo” jubiliejiniam numeriui, kurs išeis 
lapkri čio 17d., žymiai padidintas, paskirta kiek
vienai kolonijai agentai parinkti tam leidiniui ske 
lbimų. Visi biznieriai prašomi nepamiršti savo 
skelbimu priduoti skirtam agentui, arba tiesiog 
pasiųsti į “Draugę”, nes mūsų katalikiško dien
raščio, jubiliejinis numeris pramatoma išeis 32 
puslapių. Be to, šio jubiliejinio numerio bus eks
tra daug kopijų spausdinama. Ratos pagarsini
mų pasilieka tos pačios. Taigi visiems biznie
riams verta šios progos nepraleisti ir savo. biznį 
paskelbti “Draugo” jubiliejiniam numery, lap
kričio 17 d.

Kolonijų agentai sekantieji:
Marquette Park - S. Staniulis.
Brighton Park - P. Gubista.
Aštuoniolikta - P. Varakulis.
North Side - A. Bacevičius.
Bridgeport - A. Giliene.
West Side - Br. Vladas Cibulskis.
Roseland - M. Pavilionis.
West Pullman - K. Raila.
South Chicago - K. Gaubis.
Cicero - V. Semetulskis.
Melrose Park - O. Švilpauskienė.
Generaliniai agentai - Br. Stasys Montvidas 

ir L. Labanauskas 
ADMINISTRACIJA

tuojau reikės sutartį laužyti. AU PRAMPIČIf AII2 
lenkai nesirūpino, nes tikėjo- *’• ■ nAnUloKnUO UuuL 
si pagrobę Vilnių užimti ir vi
sų Lietuvą. Tad kokios vertes 
galėjo turėti lenkų akyse to
kia sutartis, kurių iš anksto 
buvo nusistatyta sulaužyti.

J920 metų spalių 6 diena i

Šv. Pranciškaus Seselių nau- j Pittsburgli, Pa. $95.96; Cen- 
dai. | tro Valdyba ir skyrius A

Vice pirui. L. Račkauskienė $236.50. Viso $2,604.01.
Į mažai dirbo, nes mažai buvo Iždo globėjui Sutkaitė ii 
reikulaujama iš jo«, bet savo Martinaitė pranešė, kad prisi 
kolonijoje rengė vakarus ir di- dėjo prie Centro purengimų. 
rbo sulig išgalės. . Jhasios vadas kun. J. Skr»

Raštininkas Juozas Bulevi pkus išdavė raportų žodžiu 
čius sakosi Rėmėjų tikslui di Visados buvo prisirengęs (bi
rbęs, kiek tik sąlygos ir lai- bti su rėmėjais ir jų intencijų 

! kas leido. Rėmėjų idėjų sklei- laikė šv. Mišias per metus. Pu 
dė ir žodžiu ir per laikraščius, reiškė vilties, kad nuolat dir

tam tikslui yra Ruradusios vie
tų netoli Boston, Mass. Kaina 
apie $100,000. Priimta kun 

t'1 ęsiflye* 6 pilsi.)

KAIP LENKAI RUOŠĖSI 
PAGROBTI VILNIŲ

(Tęsinys nuo 2 pusi.)

nas būdas ieškoti pagalbos ir 
jų rasti. Pirmiausiai ir svar
biausia, tai reikia ištirti li
gų bei jos rimtumų,, ty. sura
sti kokia liga asmuo serga ir 
tik tuo syk jau galima ieško
ti priemonių kaip atsikratyti 
to/ nesveikumo. Taipgi reikia 
žinoti, kad anaiptol ne visos 
ligos gydomos vaistais. Kaž
kurios pagydomos tik opera
cija, kitos — tinkama higiena, 
pritaikintu maistu, atitinka
mu klimatu ir <t. t. Tai kaip
gi galima tikėtis išsigydyti 
vaistais iš nežinomos ligos!
Aišku, tokis darbas tegali 
baigtis vien tik nusivilimu, 
sukoneveikimu sveikatos ir 
kartais net praradimu gyvy
bės. Su sveikata visados rei- 1920 metų spalių 6 dieną i Kun. M. Urbonavičius it 
kia būti labai atsargiu, nes j ‘.‘maištininkų” kariuomenė! Kenoslia, Wis.; 3 Šv. Pranciš 
sykį jų praradus, kitos jau jau buvo baigta tvarkyti. Tų į kaus Rėmėjų skyrius iš Chi

RĮI VIENUOLYNO R-JŲ 
3 SEIMO UŽRAŠAI

v • » V--v •
Telegramomis ir laiškais

nebeįpirkSi.

divizijos. Vadinasi, iš viso pe 
nkios divizijos. Prieš tokias 
jėgas, lietuvių negausinga ka- 
rįuomenė, laikiusi Vilniaus ha 

I rų ir nelaukusi puolimų, atsi-
» pradžių numatyto gan Jo- |aik^ ,fjo- bos 8„
ntkovskio n’ .. ...valkuose prasidėjo rugsėjo 30

Želigovskio kariuomenę su
dalė pirmoji ir trečioji legio-

dienų ir tęsėsi ligi spalių 7 
dienos, kada sutartis buvo pa-

nimnkų divizijos, pulk. Kotz''8,raSyta‘ Tad lenkai tyč’omis 
j vilkino derybas, kad laimėtu 

vedama savanorių divizija ir, iaiko pasiruošti ir kad užmig' 
dvi vadinamos lietuvių - gudų lietuvių budrumų. Kad

SVCH IS UFE~>

Di
£74

k Botu MarriN®

Per metų darbuotę didžiausia^ 
pelnas buvo padarytas nuo 
card party; Seselėms likc 
$236.50.

Iždininkė Motina Dovida iš
davė raportų raštu.

Įeigos nuo spalių 1933 m. 
seimo iki spalių 7 d., 1934 m.: 
1 skyrius, Šv. Jurgio par., Clii 
eago $391.55; 2 skyrius, Neka
lto Pras. par., Chicago $239; 
3 skyrius, Šv. Kryžiaus par., 
Chicago $495.50; 4 skyrius, Šv. 
Petro ir Povilo par., Homes- 
tead $90.00; 5 skyrius, Šv. Vi
ncento par., Esplen $147.05; 6 
skyrius, šv. Kazimiero parap., 
Pittsburgli $250.00; 7 skyrius, 
Šve. Trejybės par., Hartford, 
Conn., $347.45; 8 skyrius, šv. 
Jurgio par., Detroit $2(X).00; 
10 skyrius, Šv. Andriejaus pa
rap., New Britain, $16.00; 11 
skyrius, Į Dangų Ženg. par.,

bant, atsiras daugiau veikėjų 
dirbti katalikiškąjį darbų.

Visi centro valdybos narių 
raportai priimti vienbalsiai.

Raportai iš 1, 2, 4, 5, 6, “A” 
ir Jaunameeių Šv. PranciŠkauf 
Seserų Rėmėjų skyrių išduoti. 
(Jų uždarbis randasi iždinin 
kės raporte). Visi raportai pri 
imti.

Senų ir naujų dalykų 
svarstymas

Iškeltas seselių 10 metų su 
kaktuvių jubiliejaus knygų 
pardavimo klausimas. Pasiro
dė, kad skyriai knygų negavo, 
išėmus Bridgeport ir Town of 
Lake, Cliicagoje. Įnešta, kad 
seserys išsiuntinėtų knygas vi
siems skyriams. Įnešimas pri 
imtas.

Seserys numato reikalų na 
mo ir mokyklos Rytuose ir

dienų Pilsudskis priėmė jos'cagos su $S6.00; 7 skyrius iš
paradų Lydos apylinkėse ir 
pasiuntė Vilniaus grobti. Rpa-

Hartford, Conn. su $7.00; A- 
paštalystės Maldos draug. Šv.

lių 9 dienų Vilnius buvo pa- ■ Kryžiaus par., Chicago, su $5, 
imtas. Kilus šiam “tarptauti-J gv. Onos draug. Šv. Petro ir 
niam skandalui” — pasak an- j Povilo par., Elizabeth, N. J., 
glų delegato Tautų ^sąjungoje su $10.00; Apaštalystės Mal- 
— I»rdo Balfuro žodžių, len- jos draug., iš Detroit, Mieli., 
kai tuojau Želigovskio išsigy- PU $5.00; Tretininkų draug. iš 
nė ir paleido gandus, kad jis Detroit, Mich., su $5.00; Šv. 
yra sukilėlis ir neklaužada. O Rožančiaus draug. iš Elizabeth 
tuo tarpu jau spalių 11 dienų n. J., su $25.00; Moterų Hų 
į Vilnių atvyko lenkų karo jungos 5 kp., iš Worcester, 
vadovybės pasiųstas Želigov- ‘ Mass au $3 00; Apaštalystė- 
skiui ginklų transportas. Kad jraug. įr Nekalto Pras. par 
šio siuntinio “nepastebėtų”,'Chicag0, per kun. A. Valan 
buvę prie Želigovskio praneū joan}> šiaudvitienę iš Chi 
zų karininkai, tai jiems buvo 1 cagos su $5.00; Julija Kondrai 
suruošta Jurgio viešbutyje pw įg Aspinwall‘, Pa., su $4;
ki vakarienė, užtrukusį per 
visų naktį. Per tų laikų amu 
nicija buvo iškrauta ir nuga
benta kur reikia. Paskiau gi
nklų transportai buvo gabena
mi geležinkeliu tik ligi Lydos, 
o iš čia — vežimais ir automo
biliais, paprastais keliais į Vi
lnių, taip kad santarvės kon
trolės komisija šio šmugelio 
lyg ir nematydavo. Pagaliau.

; Želigovskio kariuomenė buvo 
, naujai apginkluota tik kų Vn- 
1 ršuvoje gautais iš Prancūzijos 
šautuvais ir patrankomis. Taip 

Į želigovskijodos komedija buvo 
. tęsiama dviejus metus, kol jų 
pradžioje labai aistringai sva 
rstė Tautų sąjunga, kuri grie
žtai pasmerkė Lenkiją, bet vi; 
dėl to pasirodė bejėgė Lietu 
vai padarytų skriaudų atitai 
syti. Tsb.

GARSINKITE “DRAUGE”

SKAITYKITE
ĮDOMIAUSIUS LIETUVIŠKUS KATALIKIŠKUS 

LAIKRAŠČIUS

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

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

“GARSAS*’,V).VR. kf S. A. organas, savaitraštis, 73 E. So. 
Street, Wilkes Barre, Pa. Kaina $2.00 metams.

“LAIVAS”’, savaitinis 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 DIRVA”, 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, 111. Metams $1.80.

K ■ f . ' ' - v ‘ ' v:’’**' »
“AMERIKA” savaitraštis. Leidžia Lietuvių Universalia Biu

ras, Ine. Kaina metams $1.50. 423 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

---- . i ■» — ———»—

Važiuojam!

ir Sarockienė iš Chicago sn $1.
Užrašai praeito seimo per

skaityti ir priimti.

Centro valdybes raportai

Šv. Pranciškaus Seserų Rė 
mėjų Centro valdybos pirmi
ninkė, A. Marčiulaitienė, iš
duoda raportų žodžiu, pabrėž
dama, kad veikė, kiek galėjo 
ir kiek pajėgė plėtė Rėmėjų 
dvasių. Per metus pasisekė j 
steigti jaunų merginų skyrių

Nauja Galia Nustipusiems 
Organams

NTJGA-TONE allmnlluoja nuallpncriun 
onranua. Tat pulkus pltvul tonikas 
(fprln^S apetitą Ir padeda* malimui. 
Skatina plaukimu syvų pilve Ir Kar
nose. Viduriu ludėjimas pasllluosuo- 
Ja. N1IOA-TONE velkmS | UtrdJ l»- 
iaukla dldnanę energiją jos įvai
rioms funkcijoms. Sveikstant po sun 
klos llp-os tai vn» stehAtinaa tonikas. 
Imkit NUGA-TONE Mandlen Persi
tikrinkite tlo tonlko Nauja Malta. 
MAneelo t rytm entas tik u* Vien* TJo- 
ler). Pasėkos garantuotos arba pini
gai grasinama. Parduoda visi ap- 
tlekorlal.

Nuo uSktetkJtmo Imkit—UOA.-ROI. 
— Idealų LluosuotoJ* vidurių SSc 
Ir »0o.

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

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

Tfcicago II

GERK PIENĄ
BOK SVEIKA}

Vyrams ir moterims 
reikia šviežio pasteri
zuoto pieno kasdien ge- l 
rai sveikatai palaikyti. 
Jis turi brangių eleme
ntų reikalingų kūno 
kono kovai su ligomis. 
Jis lengva suvirškinti. 
Pasakykite pieniui at
vežti po kvortų kiek
vienam šeimos nariui. 
Jis paliks jį prie jūsų 
durų.

Pradėkite šiandie ge
rti bent po 4 stiklines 
pieno kasdien. Jausite 
geriau.
MUK FOVNDATION, INC.

A non-proflt organizatlon 
endowed to glve out sclen- 
tlflc faets on general health 

205 W Wa< ker Ori v e, (Tiirago

ADVOKATAS 
J. P. WAITCHES

praneša
Atmaina ofisų valandose. (
Dabar valandos šiokios:

MARQOETTE PK. OFISE]
2403 WEST 63rd STREET
Kampas Western ir 63rd St 

Telefonas FROspect 1133]
Panedėlioj Utarninko, Ket 
go ir Pėtnvčios vakarais nu<^ 

'• .7 ‘iki 9 vai. •

ROSELANDO OFISE:
2 E. 103rd PLACE»«* *

Kampas State ir 103rd PI. Į 
Telefonas PULlman 5950
Kas popietų nuo 3 iki 6, 

Seredomis iki 9 vak.
Subatomis visų dienų iki 9

Buy gloves wlth whi 
it savęs

N«r«lk mokttl S Be ui 
dantų mostj. Ustertna 
oth Pute gaunama po ii 
VAmyk. kaip gerai JI vi 
kia. Jg vartotadamag 
metus sutaupai O.BB.i

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE

25‘
Stop 

Itchlng 
Skin

’lryn’Mt. ^ritintum Bnmo 
nletAjimą odoe | penkine eelui 
— Ir parelblngaa prie Sete 
pti/'kų, dedervlnie, Ir tftbArlmg 
mo bevelk etehuk ’lnirel pretefl 
v lenkias orine lrMacIla*. keri|

ryriymo ypatybe retAl rai’ 
moe kltnee gyrionlAe*. Viena vej 
■yri ne ui įniko—llc. Ikc. II. 
tlnital tvlrtae Žemo. Pn eyte 
r«enl reeal tatai 11.11,

žeme
F0R Sr'N IPP1 TAT k
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PinSBURGH O LIETUVIŲ ŽINIOS
REDAKCIJOS ADRESAS: 

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

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

Telephone Hemlock 2204 \

Kun. J, Misiaus Kalba

Įdomūs Pasikalbėjimai

Pasakyta Sv. Pranciškaus Rė 
mejų III seimelyje, Apv. 

Kalne, 3p. 7 d.
Oerb. kapelione, garbingos

Šv. Pranciškaus seserys, rėmė
jai ir svečiai 1

Man labai malonu tarti po
rų žodžių Šv. Pranciškaus Se-

lietuvių tautos idealų nenori 
ir nebando suprasti. “Preserve 
the faith, preserve the faith! 
Thats all its to it”. Be abejo, 
“Preserve t Jie faith” yra ga 
rbingas šūkis. Jam reikia pa
švęsti visas jėgas, morales ir 
materijales. Tačiau nereikėtų

bažnyčiose bus išstatytas Šv. Neseniai atsidarė bankas | 
Sakramentas visų hienų. Tą Į kuris buvo uždarytas per su- 
dinių ir mūsų bažnyčioje iš- ! virš du metus. Tai Bradvlock 
statys Šv. Sakramentų 'i:30 , Trust Co. Žmonės su liekant- 
vai. ryto, bus išstatytas visų Į rumu to laukė. Išmoka 40% 
dienų, o vakare 7:30 vai. vis- visų įdėlių. Likusius žada vė- 
kas bus iškilmingai baigta: iliau išmokėti, gal, net už po- 
pamokslu, pamaldomis, proce- ros metų, jeigu bankui pase 
sijų ir palaiminimu. Mūsų kle- seks atgauti žmonėms išsko- 
bonas taip pat ragino visus Į lintus pinigus.
tų dienų priimti šv. Komuni

ŽMOGAUS DŪŠIA YRA ktas. Jeigu visas supratimas . 
DVASIA dorybė •— kiltų nuo kiek-!

( ,• ---------- vienos smagenų dalelės (celt-
$'MIKAS: — Jei dūšia yru Į lės), tai tuo pačiu galėtumėm 
itepadalinama būtybė, bet gal i turėti tūkstančius supratimų, 
kūne yra daug dūšių ir kiek- nes mes turime tūkstančius 
viena daro savo darbų! smagenų celelių. Bet yra aiš-

JONAS: — Mikai, jeigu tu ku, kad mes galime turėti vie- 
prieisi prie krūmo, arba na- nu kartu tik vienų supratimą, 
mo, ir pradėsi bėgti aplinkui. Todėl toks pasakymas yra ne- 
Ėų tada darysi: bėgsi, ar sa- teisingas ir yra tik pats savęs 
Ve vysies! gaudymas, kuomet bėgi apie

namų.
MIKAS: — O gal būti, kad 

visas supratimas turi kilti iš 
vienos smagenų celelės?

JONAS: — Gerai, jeigu yra 
du keliai, kurie veda j vieną 
miestų. Eik kuriuo nori, pri
eisi tų patį miestų. Taip ir 
tame klausime yra du keliai.

Pirmas: Daleiskime, viena

serų rėmėjams, nes Seserų rė- visgi pamiršti, kad tikėjimo 
įnėjai yra tikėjimo apaštalai,'ir tautystės sųvoka yra tamp 
apšvietos skleidėjai, krikščio-’riai krūvon susijusios. Vienos 
niškos kultūros palaikytojai. Į išsižadant, nukenčia ir kita 
Negana to, vienuolių rėmėjai Yra sakoma, kad gamta nepa 
yra kartu ir tautybės palai
kytojai ir sargai. Vienu žod
žiu, yra tikri Katalikiškos A- 
kcijos, katalikiško veikimo da 
lyviai.

jų, lankytį kuodažniausia baž
nyčių ir vakare dalyvauti pro 
cesijoj.

Praeitų penktadienį bingo 
vakaras sutraukė linksnių žino 
nių būrelį. Tarp. jų ir aš link-

Darbai pas mus vėl taip nu-
silpnėjo, kad dirbama tik po 
dienų į savaitę. Kitus darbi
ninkus iš vietinės dirbtuvės 
visai atleido.

žmonės susirūpinę, suvargę. 
Sako, gal, jau nei gulo nebus 
tai bedarbei. Jau taip įkyrėjo, 
net negalima pakęsti. Išeik į 
gatvę, tai negalima pro vyrui 
praeiti. Visus kampus nutrynė 
bestovėdami, o name kėdės ĮsiPer ištisų spalių mėnesį kai 

rytas susirinkusios tretininkės j sėdėdami. Tokie stiprūs, kad' 
kalba dalį ražančiaus. Gražu-1 galėtų kelmus vartyti. O kai 
pavyzdys visiems. i (Tęsinys ant 5 pusi.)

MIKAS: — Nu, žinoma, aš 
tik bėgsiu apie krūmų, arba
namų.

JONAS: — Taip, Mikai, da
rai ir su tuo klausimu. Jei 
daiktas yra nepadalinamas, tai 
jis turi būti vienatybė būtybė 

-Vienatybės daiktas yra tas, 
lris neturi dalių ir negali- 

jo padalinti j dalis. O dū-
, yra vienatybės būtybė, ne- 
sidedanti iš dalių, todėl ne- 
lūne jos padalinti. Pav., mes 
rime mintis, norus, jausmus, 

Bet ta viena esybė — Aš — 
VjauČia, nori, galvoja, žino ir 
tt Tie visi apsireiškimai yra 
darbas vienos būtybės — nes 
mūsų sųžinė taip sako. Tat

kenčia šuolių. Pakeisti stai
giai viena tau’ybė kita ii
neina sveikaton... Taigi, ai ! smiliaus ir patėmijau, kad kai 
“žūt ar būt”! Tai begalo di- 'kurie laimėjo gerų dalykų. Aš 
dėlės svarbos klausimas. Nua į nebuvau toks “lucky”, bet 
jo atsakančio išrišimo prikluu turiu vilties, kad kitoj bingo 
so mūsų ateitis ir kaipo kata- i P&riv, kuri bus penktadieni, 
likų ir kaipo lietuvių. Tų klau svetainėje, ir aš laimėsiu ko
simų riša jau daug metelių kių paltį lašinių, ir turėsiu kuo 
mūsų seserys su parapijų mo- Į grikinę košelę paspirginti, 
kyklomis ir akademijomis, tų ; nekaiitrumu laukiame

... ** j klausinių riša mūsų vienuoly-■car^ I)ai'ty, kuri įvyks sekma
Pasišventimas tai idėjai tūks- . . . , 1 im.i-i-i/.in i ,i -i ,..,iJ nai, musų kolegijos ir musų j uienj, lapkričio 4 u., 3 vai. po-

dora katalikiška lietuviška pieL bažnytinėje svetainėje,

LIETUVIAI DAKTARAI: 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS KARIAI:

Sunku būtų rasti prakilnes
nę, gražesnę idėjų, kaip vie
nuolių rėmimo idėja. Ji taip 
graži, taip kilni, taip plati, 
kad sunku trumpu laiku, nors į 
paviršutiniai jų išgvildenti

parapijos naudai. Džiulė

Tel. CANal 0257
Res. PROspeet 8039

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRUUGAS

1821 SOl Tll HALSTED STREET 

Rcziilcuciju 0800 So. Arlcston Avė. 
Valandos; 11 ryto Iki 3 popiet 

6 Iki 8 v. vakare

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTI8TA8

1440 SO. 49th CT., CICERO, II,L.
Utar.. Ketv. ir Pėtn. 10—9 vai. 

>147 SO. UALSTED ST., CHIOAGO 
P m e d. Sered. Ir Subat. 2—9 v*k.

tančius šventais padarė, did
žių Dievo palaimų išprašė. Pa
sišventimas tai idėjai išturdė- 
jimo pavojus dikčiai sumaži
no, nors gal visai ir neprara - 
lino. Nėra paslapties, kad mū
sų ateivija čia Amerikon, nors

celelė atsakytų šį klausimų, |jr milijono skaičiuje, yra la- 
bet ta pati celelė yra medžią-'
£a, todėl ji yra sudėta iš skir
tingų dalių ir gailine jų pa
dalinti. Tad gi tuomi tų klau
sinių tik toliau pastūmėjame, 
o atsakymo negauname.

Antras: Mikai, atsakyk man

bai mažas silpnas, laivelis ga
lingų amerikonizmo bangų dau 
žomas, yra mažas laivelis ra
dikalizmo, materijalizmo, inde 
ferentizmo vilnių blaškomas. 
Kas tų mūsų mažų ateivijos 
laivelį išgelbės nuo tų bangų

ga gali duoti neniedžiagiškų 
ta vienatybė, gryna būtybę y- Į apBireiskiuu>, 0(!rai žiMme; 
ra .pa,reiškimas tos pačios, klM, .ta, SBpraftnms _ d w

į tų klausinių! Kaip medžią- ir vilnių! Dabartiniai' to lai-

briežasties — dūšios. 0‘ klek-
rienų daiktų pažįstame iš jo 
irbų. Todėl, dūšia yra nesn- 
ledanti iš dalių ir gryna vie
nybės būtybė.
[MIKAS: — Bedieviai sako, 

galvojimas, atminimas, dė
sys yra smagenų darbas?

įrodymų. Aš sakau, kad 
s yra netiesa ir, štai, išva- 

a: Mes turime gerų suprati-
kas yra Dorybe, Teisingu-

— yra daug tobulesnis už me- 
džiagą. Tai keistai atrodo. Nes 
mokslas pripažįsta, kad ko

velio — ateivijos vairininkai 
— vadai silpsta, sensta, jų ei
lės retėja, naujų jėgų iš Lie
tuvos nepribūna, nes ateivys- 
tė suvaržyta. Kas tų mūsų vai
rininkų - vadų vietų užims!

pats neturi, to ir kitam negali Tai klausimas begalinės s\ar-
duoti. O medžiaga neturi dva
sios, tai kaip ji gali duoti dva 
sinius apsireiškimus! Mikai, 
ar iš akmens atsiras koks gy-

UONAS: — Vien pasakymas vūnas! Ar eglės medis pagirs- 
Ta tuštyas dalykas. Čia rei-ldys tau ožį! Tuo pačiu pagri-

ndu remdamiesi sakome, kad 
medžiaga — smagenys — ne
gali pagimdyti dvasinių apsi
reiškimų. Bet žmogus turi dva- 

Išmintis. Bet tie daiktai ■ sinius apsireiškimus, todėl
pokių kokybių, tai yra, žmogus turi tokių jėgų, kuri 

galėtum sakyti dorybė yra ne medžiaga, nepadalina- 
juoda, sunki, kieta ir t,t. ! nia, vienatybė. Tokia esybė 

jeigu tas žodis — dorybė —' yra tiktai dvasia. Todėl žmo-
yra smagenų padaras, tai mes 

me; kad smagenys yra šu
tyti ii? dalelių, vadinamų cele- 

Ar skirtingos dalys žod- 
dorybė turi,kilti iš skir- 

smagenų dalių, ar tas 
Rupratimas dorybė turi 
usyti prie kiekvienos 
nų dalelės (celelės)! Bet 

as spėjimas negali būti 
iaingas, t. y.

žodžio — dorybė — dalys 
kilti iš skirtingų smage-

gaus dūšia yra dvasia.

PASTABOS
Kalba yra žmogaus sielos 

būklės reiškėją. Ji žmogui duo

bos, tai klausimas lygus klau
simui: žūt, ar būt? Kas tų 
klausimų išris, kas į jį atsa
kys!..

Gal mūsų ateivijos laiveliu 
pradės irkluoti tie, kų Leninų 
šventuoju laiko ir Trockio ba
rzdelę garbina! Tokių ir jau 
rasi mūsų tarpe. O gal mūsų 
ateivijos laivelio vairininkais 
taps tie, kų šiandienų krūtinę 
išpūtę šaukia: “\Vhat do we 
care for Lithuania and her 
ideals. We live in America.

spauda. Ne kas kitas, tik niu 
sų darbščios, pasišventusios 
seserys, tik lietuviškos katali
kiškos įstaigos ir tų įstaigų 
uolūs rėmėjai prianklės mums 
tikrų susipratusių vadų - vai
rininkų, kurie ilgus, ilgus me
telius pasekmingai irkluos mū 
sų ateivijos laiveliu ir neleis 
jam paskęsti nei amerikoniz- 
mo bangose, nei radikalizmo 
vilnyse. To nepadarys nei mū
sų lietuviški “don’t carai”, 
nei Lenino pasekėjai...

Įsivaizdinkime sau, gerbia
mieji, kas būtų atsitikę su mū 
sų ateivija, jei tie ateiviai ne
būtų sutverę savo lietuviškų i 
katalikiškų parapijų, nebūtų' 
įsisteigę savų lietuviškų, dorų 
laikraščių, savų mokyklų, sa 
Vų vienuolių — seserų. Šian 
dienų tas mūsų mažas ateivi- '.
jos laivelis jau būtų nugrimz- Ofiso Tel.: LAFayette 3650

... ... . 1 Rez. Tel.: VIRglnla 0669
dęs amerikonizmo juroje, arba

Praeitų savaitę gražiai pa
sidarbavo keli vyrai prie baž
nyčios aptaisymo. Kur reikėjo 
iš lauko pusės, visa nudažė. 
Bokšto kryžius buvo visai nu
virtęs, pasenęs, ir jį aptaisė, 
atnaujino ir sidabrine spalva 
nudažė. Dabar atrodo kur kas 
kitaip. Darbavos: J. Jusčnas, 
J. Visockis, J. Sargautis, o 
dažų nupirko K. Bartašiu3. 
Klebonas labai dėkingas pasi
darbavusiems.

radikalizmo -vilnyse. O jei dai 
truputį ir matytus tas laive
lis, tai juo irkluotų svetimi 
mums žmonas, svetimi įsitikri- 
nimais ir dvasia.

Iš tų trunįpų pastabų aišku, 
kokių svarbįų rolę lošia mūsų 
gyvenime seserys ir jų veda
mos istaigosj Aišku, kokių svu 
rbių misijų i atlieka tų seserų 
rėmėjai ir rėmėjos. Duok Die-

TcL LAFayette 3057

DR. A. RAUKUS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

X—SPINDULIAI
3051 West 43rd Str.

(Prie Archer Avė. netoli Kedzie) 
Valandos: nuo 2 iki 8 vai. vakaro 

Seredomi* ir nedėliomla pagal 
sutarti

DR. Y. E. SIE0LH1SK1S
DENTISTAS

O A H X - R A Y
4143 ARCHER A VENDE 

K&mpaa Franclaco Avė.

DR. VAITUSH, OPT.

Tel. LAFayette 7650

DR. F. C. WINSKUN AS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

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

Office l’hone Res. and Office
PROspuct 1028 2359 So. Loavitt St

GANAU 0700

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St, Ohicago
OFFICE H0UR8:

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

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 Iki 4 Ir nuo 6 Iki 8 vak. 
Nedaliomis pagal sutarti 

Ofiso tolei. UOtlcvard 7820
Namų Tel. PROhpcct 1030

Dienom* Tel. LAFayette &791 
Naktimi* Tel. CANal 0402

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street
Vai.: 3 IK ( popiet, 7 Iki 9 vak. 

Nedėlioja pagal sutarti

Office Tel. REPubUo 7090
Re*. Tel. GROveblU O«17

7017 S. FAIRFIELD AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2123 W. MARQLETTE ROAD 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Vai 2-4 Ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto 
Nedėlloj susitarus

DR. G. I. BLOŽIS
Tel. CANal 0122

DENTISTAS
2201 W. Germak Road

(Kampa* Leavltt St.) 
Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto

Nuo 1 Iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti

Tel. BOLLevard 7042

DR. C. Z. VEZEL'IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 Iki 8 vakar*
Berado! pacal ratortj

t

Tat GASal >113

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
e

Valandos 1—2 Ir 7—S vak. 
Soredomls Ir NedOUomls pagal sutarti 

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė.

Telefonas REPubllc 7808

Ofiso: Tel. LAFayette 4017 
Bea.: Tel. HEMlock 0280

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Rezidencijos Ofisas: 2058 W. 09th SL 
Valandos: 10-12 Ir 8-9 vai. vak. 

Šaradomis Ir Nedaliomis pagal sutarti

DR.T.DUNDUUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4157 ARCHER AVENUB

TeL VIRglnla 0080 
Ofiso vaL: 2—4 ir (—S P.

NedSUomls pagal sutarti

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Chirurgas Ir Gydytojas

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

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

LIETUVIS
OFTOMETKICALLY Akli KPKXTIAI.I«T

Palengvina aklų jtempim*, kuria 
eetl prletaAlml raJvoe skaudėjimo, 
avaifftmo aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, akaudam* aklų karšti, atttalao 
trumpar«ffyat« Ir tollre(yat*. Prirenka tetaincal akinius. Vlanoee ataltl- 

I klmuoae egaamlnavlrnaa daromas su 
elektra, pa rodančia mažiausia* klai
das Speciali atyda atkreipiama J 
mokyklos valku* Kreivos akys atl- 

I taisomo*. Valandos nuo 10 iki ( v.
tuviai kunigai sykį į mėnesį Dievo palankos ir vaisingo da Neddifoj nuo 10 iki 12. Daugely at- 7 . - .. . v v, . er, . Blokinių akys atlialsomne be akinių,
susirenka į

Preserve the faith”, tai jų šū.-tve, kad ir jvionų (seserų) ir 
kis. Tokių skaičius didėja. Jiejkitų (lėmėjų) skaičius šiinte-
lietuviškų duonelę valgo, bet riopai padidėtų.** • ’ * ’
-------------------------------------------------------------------------__j—*—

Pittsburgho provincijos lie-1 Linkime 'naujai vadovybe:

___  krūvų pasitarti
t. ta,n, kad pareikjti proto,i katalikų reika
vai,o5 ,r Širdies veiksmus. II Į lais. Suvažiavę kolonijų veikė- 
žmogaus kalbos mes-' spren.l-, jgi nUBtat0 ateHieg darbam„

ar skirtingos apie jo įsitikinimus, p|anU8> užsibrSžia tikybinio it
proto |«jėg„n„, moralę vertę. I lau(inio veikimo ,Jna
Niekas taip nepaneigia esmine grjn-ja gyvenamojo ,„onlento

|ph)t Tai būtų tikras ab-1 Uogaus pripmlie, ypatybę, i5ke|tu8 klauaimus ,
— kalbos tiesų, kaip mūsų ei- 
cilikai. Pilni melo ir tulžie! 
jų laikraščiai; šlykščia (lema-

rbo BaŽnVČioS ir TautOS ge- i Kalno* pigiau kaip pinnkm.
Vilima3 Į *712 SO. ASHLAND AVĖ.rovei. t Phone Bonlevurd 7589

KRISTAUS KARAU AUS 
ŠVENTĖ

Office Tel. Wentworth (119
Res. Tel. Hyde Park (IBI

DR. SUS ANA A. SLAKIS
MOTERŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

8PECIALISTE
6900 SOUTH HALSTED ST.

Valandos: 1 Iki 4 po pietų. 7 Iki I vak 
IMtrroa Bondonu

Tel. Ofiso BOULevard M19 
Rez. VICtory 2343

tynė — kvailybė! Mes ge- 
fe'^ipome. kad smagenis ga
nė- padalinti į dalis. Bet ar 

padalinti supratimų — 
— į dalis! Ne. Kaip jų 

kad ji neturi dalių 
a nemedžiaginė vien lik 
timas (dvasia). Todėl 
dis — dorybė .— negali 
nuo skirtingų smagenų

ĮKAS: — O gal. visas su- 
nas — dorybė — turi ki
jo kiekvienos smagenų 
?s!

1AS: — Negalimas dai-

Spalių 18 d., Bentleyville, 
Pa. įvyko mūsų dvasininkų me

gogija ir pataikavimu masių j suvažiavimas. Atvyko ku 
instinktams atsiduoda jų kai- -, nigai: J. Vaišnoras, J. Misius. ine tų dienų

Braddock, Pa. — Visi lau 
kia iškilmingos Kristaus Ka 
raliaus dienos, kuri pripuola 
sekmadienį J spalių 28 d. Nori- 

ienų (išreikšti savo mei-
bos. Jie nuolat reikalauja lais
vės, bet tik sau. Kur jiems pa
siseka įsigalėti, tenai jie ui- 
gniaužia bet kokių laisvę vi
suomenėje ir paneigia viaifs 
moralinius kultūringo pasaulio

A. Jurgutis, M. Kazėnas, J. Uę Karaliui ant karalių, part-
Pikutįs, J. Skripkus, E. Va 
silianskas ir V. Sadauskas. Iš
duota raportai ir išsirinkta k u 
tiems metams valdyba: kun. 
M. J. Kazėnas —4 pirm., kun.

principus. Žmogui, šiek, tiek J- Skripkus vice pirm.. 
jautresnės sąžinės ir neprara-, kun. V. Sadauskas rait., 
dusiam teisybės nuovokų, nė-|knn- M. Vaišnoras — rikli- 
ra galimybės su tokiais ponais ninkas ir Pittsburgho Liet. Ži-
bendradarbiauti. |nių vedėjas.

dyti pasitikėjimų, kad be J(i 
nieko negalima nuveikti, kad 
Jo žodžiai “Ieškokite pirma 
Dievo karalystės ir Jo teisy
bės ir vis tai bus jums priduo
ta” viešpatauja mūsų širdyse

Mūsų klebonas, kun. V. T. 
Abromaitis, paskelbė iš saky
klos, kad t^ dienų, sulig mū- 

parėdymo, visos*

25 METU PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

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

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

2 aukštas
Pastebėkit mano iškabas

Valandos nuo 9:30 ryto iki 
12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8:00j 
vai. vakaro. Nedėliomis pėra 
skirtų valandų. Room 8.

Phone fenai 0623

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-9; nuo (:99-l:20

756 W. 36th Street

{VAIRŪS DAKTARAI:

DR. CHARLES SE6AL Orivo Tel. CALtunet 8333
Res. TcL DREzel 3131

OFISAS
4729 So. Ashland Avė.

9 labos
CHICAGO, ILL.

OFISO VALANDO8:
Nuo 10 Iki 12 vai. ryta, nuo 2 Iki 4 
vai. po pietų fr nuo 7 Iki 2:90 vai.
vakaro. Nedėliomis nuo 18 Iki 12 

valandai dienų.
Telefonas MIDvay 28M

DR. A. A. ROTH ’
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir 
visų chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
Kampas 21st Street 

Valandos: 2—4 popfet, 7—t vai. vak. 
NedOliomls Ir ftventadlentals 10—12

Res. Phone Offfce Thons
ENGIewood 0841 TRlangle 0044

DR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
7850 So. Halsted Street 

ROOM 210
VlL; 14 Ir T-l m. vakaro

DR. MAURICE KAHN
OYDYTOJA8 Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVI.
Tel. YARds 0334

Re*-: Tel. PLAza 2430
Valandos:

Nuo 1Q-1J v. ryto; 2-9 Ir 7-1 ▼. v.
N*48Ulealala nuo 10 iki 11 Maų

V
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Pittsta?h Žinios
KUN. J. MISIAUS KALBA

(Tęsinys iŠ 4 pusi.) 
pasens, tai, gal, ir darbų atsi
ras, bet jau negalės dirbti. Tai 
tau ir Amerika. Vijurkas

į Pittsburgho: kun. J. Vaišno
ras, Kastas Vaišnoras su žmo- 

; na, Bakerių ir Štai kerių šei- 
j mos, J. Zinkus, sesės Vaieie- 
kauskifitės, V. Vaieiekauskas, 
O. Astrauskiūtė ir kiti. Iš 
Beaver Falls atvažiavo Kaspu-

ŠV.

)

-SS — n b t n n r s

"k \

SOUTH SIDE

Spalių 21 d. Šv. Vincento 
draugija laikė mėnesinį susi
rinkimų, bet, kaip girdėjau, 
jokių naujų nutarimų nebuvo.

Moterėles Šv. Vincento para
pijos dabar eina per namus, 
kad tiktai daugiau surinkus

čiai. Būrvs five hundred mė- dovanų kaukių baliui, kuris
gėjų atbildėjo iš Canonsburg, 
Pa. Mūsų erdva salė buvo pi
lna svietelio.

Rengiant tų pramogų daug 
{darbo ir širdies įdėjo E. ir S. 

KAZIMIERO MOKYK- ( Kaspučintės, M. Paekevičiūtė, 
A. Jociūtė, J. Šarkiūtė, A.LOS ŽINUTĖS

Parapijos baz.are kas, kas, 
bet vaikučiai nesustoja dirbę! 
Jie visų širdį deda, kad gražiai 
pasidarbavus parapijos nau
dai. Tik reikia, kad visi rem
tų jų darbų. Kaip matys, kad 
kiti juos remia, maloniau bus 
jiems ir darbuotis. Beje, vai
tai jau rengiasi prie savo bn- 
zarėlio. Deda centelius, kad 
patys galėtų prisidėti prie ge 
ro darbo ir taip pratintis le
mti parapijos reikalus.

lių 17 d., Liet. Audi!. Tami Swc»tzer, Fred W. Brumniel,

PENNSYL VANUOS 2MI0S

bus spalių 30 d., Šv. Vincento 
mokyklos svetainėje.

Moterėlės tiek visokių gra
žių dovanų prirenka, kad ža
da surengti net kitų pramogų 
— eard party, lapkričio 1L d. 
Tat, ot, kų pasišventimas pa
rodo! Jos buvo nusistačiusiosMickunaite, J. \ asihauskiute,, A

,, , . .... ,, , , - i surengti tiktai kaukių balių,N. kazlauskiute. Pelno, kaipl *
girdėjau, liks apie 60 dol. 
Bravo! mergaitės. Mes džiau
giamės netik jūsų gražiu elge
siu, bet ir nuveiktais darbais 
bažnyčios naudai. V.

bet, gavusios daug dovanų, 
nutarė surengti ir kitų pramo
gė

ŠIS TAS Iš WEST END 
PinSBUREHO PA

DANGĖS

Šeštadienių vakarais bingo 
pasekmingai eina, nes, nors 
ant valgomųjų daiktu kainos 
pakylo, bet visgi nuo pramogų 
dar šiek tiek ir parapijai pel 
no lieka.

SPALIŲ 9 D. PAMINĖ-
JMNNGRAMA

Scrantou, Pa. — Šv. Juoza
po mokykla, su pagalba sese 
rų - mokytojų surengė spaliu 
9 d. paminėjimų — programų, 
3 valandų popiet. Choras pa
dainavo gražių dainelių apie 
Lietuvę; kiekvienas skyrius 
gražiai deklemavo apie Vilnių 
Svečias kpn. Česna įdomiai 
mums papasakojo apie Lietu- 
vų. Ten sakė, žmonės labai li
nksmus ir dievoti. Gerb. kle
bonas taipgi gražiai kalbėjo į 
vaikučius. Ragino neužmiršt

Kasmet mūsų vaikučiai ima 
dalyvumų rašyme kompozicijų 
apie ‘Susisiekimo pagerinimų’. 
Anais metais keli laimėjo do
vanas. Tikimės, kad ir šįmet 
kai kuriems pasiseks gauti do
vanų. Gerai, kati lietuviai vai
kučiai nenori pasiduoti. Sten
giasi visokiais būdais kelti sa
vo mokyklos vardų. Skatina
me juos, kad ir ateityje uoliai 
imtųsi mokslo ir pasiektų au
kštus laipsnius.

Pereitų savaitę į mūsų mo
kyklą atsilankė sesuo M. Pau
lą, viršininkė šv. Juozapo mo
kyklos, Mabanoy City, Pa.., 
ir sesuo M. Rožė. Stebėjosi at
mainomis, nes abi kadaise mo
kytojavo mūsų parapijoj. Ypa
tingai domėjosi devintu sky
rium ir gyrė vaikučius, kad 
laikosi savos, katalikiškos ir 
lietuviškos, mokyklos. Linkėjo 
jiems sėkmingai varyti mokslo 
darbų.

Spalių 21 d., klebonas išda
vė bažnyčios remonto apvska? 
tų, iš kurios pasirodė nelabai 
didelės lėšos. Buvo milžiniškas 
darbas, nes reikėjo nuo lubų 
nniinti visų tinku ir beveik 
visas nuo sienų ir jo vieton 
sudėti taip vadinamų “maso- 
nite”. Taipgi ir elektros švie
sos reikėjo visai išnaujo per
taisyti, nes apdraudos kompa
nija to reikalavo. Darbas, pa
sirodo, labai gerai atliktas ir 
elektros šviesos su kabamomis 
lempomis labai gražiai atrodo. 
Labai nuoširdžiai dėkojo vi
siems, kurie darbu prisidėjo

Rudens susilaukus, gal ir 
mūsiškiai korespondentai pra
dės rašyti straipsnius bei ži
nias iš savo kolonijos. Vėpla

SPALIU 9 D. PAMINĖ
JIMU APYSKAITA

Vilniaus užgrobimo dienos 
apvaikšeiojimo komitetas pri
davė atskaitų, sulig kurios Vi
lniaus vadavimo reikalams au
kojo sekančiai: Alekas Banys 
$5.00, Po $1.00: V. Kraužlis, 
L. Simonavičienė, K. Zerzikas, 
A. Pranaitis, K. Rupšienė, A. 
Mareulaitis (senasis) ir S. Si-

-prie bažnyčios taisymo. Dabar mouaYičuis^ ,Vi)*o- surinkta 
net maloniau melstis. Reikia* $31.26. Išlaidų viso $6.35. Li- 
stebėtis iš vienybės, kuri vieš-jko $24.91. Vilniaus ženklelių 
pataųja Šv. Vincento parapi-j parduota už $2.25, 
jos tarp narių. Priėjus bažny- 9ffr. Literatūros už 40c. Viso

tapo suorganizuotas Teatrali
škas choras, kuris, Eimučiui 
vadovaujant, rengė vakarus, 
koncertus.

Išgyvenęs Clevelande 16 me
tų, kviečiamas a. a. gerb. kun. 
C’epananio užėmė vargon. vie
tų ŠŠ. Petro ir Povilo parap., 
H-omestead, Pa. Čia taip pat, 
kiek galėdamas, dirba jam pa
vestų darbų. Vedė bažnytini 
ir Vyčių chorus, rengia vaka 
rus. Turi parašęs tris scenai 
veikalus: “Žemiškas Rojus”, 
“Nors gyvasties nustosiu, bet 
nedovanosiu” ir “Nelaimin
giausia ant viso pasaulio”. 
Veikalai paduoti į spaudų, bet, 
dėl lėšų stokos, tebėra nespau
sdinti.

Jubiliatas yra malonaus bū
do, tykus ir labai kantrus; su 
visais sutikime gyvena.

Mes, Homesteado lietuviai 
linkime jubiliatui kuogeriau-

pasų uz sįos .sveikatos ir laimės j< 
gyvenime, kad Dievas duoti, 
sulaukti dar kitų 50 metų.

Geras parapijonas

savo gražios kalbos ir savo 
tarpe kalbėti lietuviškai.

Po įspūdingų kalbų, dėklė- 
niacijų ir dainų vaikučiai iš
siskirstė į namus.

Tų dienų kiekvienas niokok 
los vaikutis nešioja raudonų, 
geltonų ir žalių ženklelį pe- 
rištų juodu kaspinu, kad tuo 
išreiškus putriotizmų ir liūde 
sį.

Elena Rimdeikytė,
8-to skyriaus mokinė

chkagojF
Iš POIITIŠŠO ŪMO

sus-me Jurgelionį atstovavo 
jo pagelbininkaa A. Garucka?. 
Liet. Bemok. Lygos legaliu 
patarėjo kviečiamas Garuckas 
prie kongr. akių bandė netei
sybę kalbėti, bet pastebėjus, 
kad neteisybę sako turėjo pri
sipažinti ir pasakyti, jog 17 
d. spalių net keturi klubai r 
stojo į Bemok. Lygų, ir tai 
buvo padaryta raštu, oficia
liai, k K ingą i.

Clayton F. Srnith ir eilė kitų 
žymių demokratų partijos kan 
didatų.

ĮDOMŪS JUDAMIEJI 
PAVEIKSLAI!

Pamatykite
avė. PANELĖS 

APSIREI6KI
MO VIETĄ 
--LIURDĄ

Atėję į šiuos paveikslus pa- i
Lauksime oficialaus tuo rei matysite tų garsųjį visame pa 

kalu praftešimo iš eentraliniu|fi«alyje Prancūzijos miestų 
demokratų ofiso. De-«s’™|

LIETUVIŲ DEMOKRATŲ 
LYOOS VAKARAS

BRIDGEVILE, PA,

čių taisyti šiais nelemtos be
darbės laikais ir trūkstant pi
nigų, kai kurie ir paskutinius 
atiduoda ir darbu padeda, kad* 
tiktai taisymas pigiau atseitų.

Viskų tai padaro vienybė, 
nes, kur vienybė, ten ir galy
bė.

$3.85. Bendrai jeigu (išėmus 
išlaidas) $28.76.

Su pagarba 
A. Paleckis, sek r.

Spalių 19 d., organizuoti lie
tuviai demokratai, dėl Jurge
lioniu sauvaliavimo, vėl matė
si su kongr. A. J. Sabath. Ko
ngresui onas vėl pakartojo, kad 
Jurgelionis ves publikacijų, gi 
Al. G. Kumskis, Liet. Dem. 
Lygos pirm., ves organizatyvį 
darbų. Abu kalbami* asmenys 
bendrai turi dirbti demokratų 
partijos labui.

Iš priežasties tilpusių ‘Brau 
ge” ir “N.” prieštaraujančių 
žinių kas link vadovybės lie 
tuvių demokratų jiartijoj, kon 
gresni. prašė, ir net reikalavo 
kad Jurgelionis ir A. G. Ku 
inskis pagamintų bendrų ko 
respondencijų kalbamiems lai 
kraščiams, kurioj būtų pažy-| 
mėta aiškiai, kad Al. G. Kum ! 
skis, Liet. Bemok. Lygos pirm.' 
ves organizatyvį darbų lietu
vių vardu demokratuose, gi i 
Jurgelionis tik publikacijų. Į

Neteisingai buvo pranešta 
kongr. apie Liet. Dem. Lygos 
susirinkimų, knris įvyko spa-

j Šeštadienio vak., spalių 27,
• Lietuvių And., Lietuvių De- 
! mokratų Lyga Cook Apskri
ties rengia didelį politinį va 
karų.

Bus graži programa, daug 
gerų kalbėtojų, šokiai ir daug 
dovanų. Visi Chicagos lietu
viai kviečiami atsilankyti.

Prieš mėnesį Lyga buvo stf 
rengus sėkmingų išvažiavimą 
Ryan Woods, prie 87tos ir 
AVestern Avė. Dabar norime, 
kad šį vakarų padarius dar 
sekmingesni, nes atsilankys 
daug žymių svečių: majoras 
Edw. J. Kelly, Cong. A. J. 
Sabatli, Aid. John Toman, 
Michacl J. Flvnn, Robert M.

Bernadetai. Tenai suvažiuoji 
iš viso pasaulio ligoniai nepa- 
gydomomis ligomis sergantie
ji, kad gauti stebuklingų per 
SvenČ. Panelės užtarymų išgy
dymų.

Be to lar pamatysite:
1) Istoriškus paveikslus iš 

Lietuvos,
2) Dariaus ir Girėno išskri-į 

dimo ir žuvimo vietų — Sol
dino mišką,

3) Pasaulinę Parodą (Worl 
Fair),

4) Komediją, kur dalj 
Chairlie Chaplin.

Paveikslus rodys A. PI 
DŽIUS sekančiose vietose:

Utaminke, Spalių 30 d. 
Kazimiero parap. Pittsbu
Pa.
Įžanga 25o Vaikams 
Visur pradžia 7:03 vai. va
Užsisakant šinoa judami 

sius paveikslus reikia adre 
ti: A. Feidž.us, 7035 S. 1 
field avo., Chicago, III.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

Speclalbital Iškalime Ir i&Ilebl- 
me visokių rūšių paminklų ir gra- 
bnamių.

Mūsų šeimyna specializuoja 
me darbe per šešias kartas.

Veskite paminklų reikalus tie-J 
Blal su pačiais išdirbėjals.

MOUNT CARMR 
KAPINĖSE |

Vienas blokas | rytus nae 
didžiulių vartų

HILLSIDE, ILLINOIS

VEIKĖJO - MUZIKO 
JUBILIEJUS

VENHIAN MONUMENT CŪ„ INC.
AUred RoeelU,

Trys telefonai:
Res. PENHACOKA MII 

BELMOffT S485 
Office: H1UL8IDE SM5 

Vlnoeat RoseUl, seor. I

Spalių 21 d. sodaliečių eard 
party parapijos naudai praėjo 
dideliu pasisekimu. Šimtai 
žmonių, suvažiavę iš įvairių 
kolonijų, “mušė tūzų” ir gė
rėjosi laimėtom dovanom. Di
delis pulkas svečių pribuvo iš

f— ■— ■

Čionykštė Susivienymo 35 
kuopa, nors jau buvo davusi 
dešimts dolerių bažnyčios tai
symui, bet, žiūrėdama, kaip 
gražiai ir gerai darbas atlik

Homestead, Pa. — Spalių 
28 d. mūsų mylimo ŠŠ. Petro 

1 ir Povilo parapijos vargonini
nko Simono Eimučio varduves 

tas, ir vėl paskyrė dvidešimts j metų jubiliejus. Prie pro 
dok, kad apmokėjus lėšas už &Os Para&ysiu keletu žodžių L
vienų iš penkių kabančių lem
pų. N .

JOHN LINCOLN
Mirč spalių 23 d., 1934 m. 4:80 
vai ryto. Kniaukęs 25 metų rf>n- 
žtaiiM Velionis b.-.vo gimęs 
Sprlng'teld. II1.

Paliko dideliame nuliūdime 
motey (alberlne, motin Alę A- 
gotą, tėvai) Jonų, dvi seseris 
H e te n Ir Annų Ir (Omines. Na
mų telefonas HATmarkel 92t2.

Kūnas ps9arv.rt.as 400 5 Sn. 
Harinftage Avė. Ijildotuvės j- 
vyks š'-Otadien), spalių 27 d., 19 
Kudelklo koplyčios 3:30 vai. 
bus atlydėtos , ftv. Kryžiaus pa
rapijos Ūažnyčią. kurioj (vyks 
gedulingos pamaldos už velionio 
Mielų. Po pamaldų bus nulydė
tas J ftv. Kazimiero kapines

NiioSirdžiai kviečiame visus 
gimines, drsv.gus-ges tr pnžys- 
tanuu-nias dalyvauti fti-nse lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Motinėlė,
Tėvelis, Seserys Ir filminės.

LatdotuvSms pa.iarnauja gra- 
bortua J. F. Eudstkls. Telefo
nas TA Oda 1741.

JERONIMAS
MOTIEJAITIS

Mirė spalių 22 d. 1934 m. 12 
vai. sulaukęs 46 metų amžiaus. 
Kilo ift Kauno rėdybos, Šiaulių 
n.pskr.. Ligninų parap., Je.nlS- 
kalčlų kaimo. Amerikoje 19gy- 
veno 2 5 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterj Elžbieta, dukterį Barbo
rą, t< vų Joną, du brolius Jonų 
ir Antanų Ir brolienę Ir gimi
nes.
Kūnas pašarvotas Lar haw Irzlų 

koplyčioj. 2514 W. 23.M PI. 
Irtiklotuvėf Jvyks penktadien), 
spalių 26 d. i.4 koplyčios 8:30 
vai. ryto kūnas bus nulydėtas 
) ftV Kazimiero kapines

Nr.oMrdžIal kviečiame vlsm 
gimines, draug.-.s-gea Ir pažįs- 
tatnus-Pias dnlyvautl Utose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Duktė. Tė
vas, llmllal, Brolienė Ir Olml-

Lsldotuvėms patarnauja grn- 
borlttl Lnebawlez ir 841nal. Te
lefonas CANal 2516.

jubiliato gyvenimo.
S. Eimutis gimė spalių 28 

d., 1884 m., Lietuvoje Žindai 
čių kaime, Jurbarko parapijoj 
Pradžios vargonininkavimo 
mokslo mokės Eržvilke pas 
P. S. Batorių, vėliau pas a. a. 
profesorių J. Naujai į, Kaune. 
Vienus metus ir aštuonis mė
nesius vargonininkavo Baltgu- 
dijoj Čarėjo parapijoj. Atėjus 
laikui stoti į kariuomenę, ne
norom* turėjo išvažiuoti į A- 
merikų.

Atvažiavęs j Philadelphia 
1906 m., rugsėjo 20 d., nega
lėjo gauti varg. darbo. Dirbo 
knygų spaustuvėje pas Tgnotų, 
kaipo raidžių statytojas, |>er 
10 mėn. Paskui, kviečiamai! 
kun. Halaburdos, nuvyko į 
Cleveland, Ohio, ir šv. Jurgio 
parapijoje užėmė vargon. vię- 
tų. Per 16 metų daug pasidar
bavo, kaip bažnyčios, taip ir 
tautos labui. Clevelande snor 
ganizavo parapijos chorų, pa
skui, pritariant knn. Halabut 
dai ir kai kuriems veikėjams,

IMbMMl

Didžia usl* n*mlnk1
Chlcagoj

!q dlrbtur*

Bu viri 50 metų prityrimo-------o-,-----
Pirkite tiesiai Ii dirbtuvės Ir 

taupykite pinigus
o —

B atlikome darbų daugeliui žym 
alų Chicagos Lietuvių.

527 N. WESTEHN AVĖ.
arti Orand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

Visi Telefonai:

Yirds 1741-1742
LAKIOJAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dieną tr Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenut

——

GRABORI Al :
LACHAWICH 

IR SONOS
LIETUVIAI OKABOBIAI

Patarnauja laidotuvėse knoplgtausla 
Baikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbn bosite užganėdfntl 
TeL CANal M1B arba Ml»

8814 W. 23rd PU Chicago

1439 S. 49th Ot Cicero, EI.
TeL CICERO 6MT

TcC. LAFayettc 3573

J. Liulevičius
Gra bortus 

Ir
Bal<etmi* >lojas

Patarnauja Chlca 
goję Ir apylinkėje.

Didelė Ir graži .
Koplyčia dykai 

4092 Archer Are.

I.J. ZOLP
GRABORIUS Ir LAIDOTUVIŲ 

VEDAJA8
1646 Weat 46th Street
Tel. BOUlevard BMS—4M1S

JUOZAPAS EUDEIKIS 
IR TĖVAS

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

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avė.
{Neturime sąryšių su firma 
_ tuo pačia vardai

J
Telefonas YARds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

Turiu automobilius visokiems! 
reikalams. Kaina prieinama.! 

3319 Lituanica Avenus 
Chicago, IR.

ANTANAS PETKI
GRABORIUS

Koplyčia dykai
1410 SO. 49th COURT

Cicero, Illinois
Phone Cicero 2109

A. MASALSKI'
GRABORIUS:

3307 Lituanica Avė.
Tel. Boulevard 4139

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS Ir BAUSAMUOTOjJ 

Patarnavimas geras Ir nebrsng 
718 West 18th Street

Telefc MORr >977

J. F. RADŽIUS
Ina.

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja ui |>S.O9 i " -C1

Moderniška koplyčia dykai 
»«■' W. ISth SC. 1>I CASial >1 

_______ Chicago, Ui.

A J
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Sasnausko Vyrų choras, kurį suorganizavo Chicagos lietuvių parapijų vargonininkai, šie gabūs muzikai ruo
šiasi su savo chorų dainininkais pasirodyti dienraščio “Draugo” 25 metų jubiliejiniam koncerte lapkričio— 
Nov. 18 d., 1934 m., Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. Halsted St. Komp. A. S. Pocius tvarkys visų programų, kuri 
bus viena iš geriausių ir įdomiausių bile kada girdėtų Chicagoje. .
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Martinaitė, iždininkė — Moti-' r ' "L .* .♦ -
na Dovida, iždo globėjo* — A. 
Sutkaitė, A. Murtinaitė ir E. 
Milkr.

Seiinę baigė pirai. L. Ra
čkauskiene 5 vai. vuk. Maldų! 
atkalbėjo kun. J. Skripkus.

Po to seserys pakvietė visus 
atstovus ir svečius į iškilmin
ių vakarienę, po kurios visi 
grįžo j salę. Seimas baigės se
serų suruošta programa, ku
rioje akudcinikių orkestrą iš
pildė muzikalę dalį ir scenoje 
buvo perstatyta veikalas “I- 
įnelda”. .

Ketvirtadienis, spalių 25, 1934 
---------- V..I Iii'..' ■ .■ l.|..

Žiūrint pro delną , neužtenka. Anų. dienų cicilik
A5 jau sakiau, tavu.-iS.uai, ' biMlieri« K““toj ko

kad dabar užėjo Svaki iftuti.'.!“0 8«^° .iM*» P***1 
Mano utminimu, seniau duodi

VIDINES ŽINIOS SV. PRANCIŠKAUS SESERŲ 
R JŲ 3 SEIMO UŽRAŠAI

kalavimų, kad visi tie, kurie 
davė doneišinus skridimui per 
mares, ir dabar reikalauja 
smulkių rokundų, butų praša
linti iš visuomenės tarpo. Ot, 
matot, ko susilaukėm! sa
vo pinigų gali būti pakartas, 
ar į leikų įmurdytas. Tai jau, 
sakau, tikras raberizmas!

doneišinų kokiai ura atstaty
mo, ar pastatymo, kompanei, 
tai tau kvitų išduodavo, denk 

jju {^įsakydavo ir dar gazie-
Ifilkl DICIIAIICV A? DAVA tuse pagarsindavo, kad esi MJNi DIlLiAUOKAOTAVA fain žmogus, patrijotas. Jei
DUOJA KUN. KUZMINSKI kokia tų doneišinų suma, per

_______ 4 neseestį, ir nenueidavo prie
VILNIUS. - Tenka pati r-, »tstat>Tno ar pastatymo, tai' 

ti, kad vieton lenkų ištremia-' v’8Kb pamačius gazietose smnl 
1110 iš Švenčionių apskrities rokundas, žmogui leng-
kun Kuzminskio, į jo vietų Į viau ant širdies pasidarydavo,
Daugėliškrn laikinai skiria- | šiandien gi visai atžaga- 
inas Vilniaus lietuvių labda- riai. Davęs doneišinų paban- 
rybės draugijos sekretorius
kun. Pranas Bieliauskas. Kun.
Kuzminskis tuo tarpu lenkų 
policijos įsakytas išsikelia iš 
Švenčionių apskrities ir, grei
čiausiai vyks į Vilnių, nes jo
kios kitos apsigyvenimui vie-

Bronė Pililiūnaitė, rast.

<'icilikpopera jau apznaimi- 
no svietų, kad Lituanikos mo
toras .puikiai rūnija, kad la
kūnas Vaitkus daro prakti
kas ir kad neilgai trukus, pa
galios, atsilankys Čikagon pa
rodyti Lituaniką publikai. 
Taigi, vėl turėsim aviacijos 
dienų. Kad tik oras Viskansl- 
ne ir Čikagoj nesubliurtų ir 
nekiltų šturmai, kaip augusto 
mėnesį Juro po j prieš ruoŠian 
ties skristi į Kaunu. Esant 
Sakesniam orui, gal, jau ir 
motoras nekais.

LIETUVIŲ DEMOKRATŲ

POLITINIS VAKARAS
ŠEŠT. V AK., OCT. 27, 1934 

Lietuvių Auditorijoje 
Įžanga dykai.

JOHN B. BŪRDEN
Lietuvis Advokatas

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

(Metropolitan 8tate Bank Narna) 
Valandos Kasdien nuo • Iki 5 

PanedėHo. Seredoe Ir PMnyčloa
•vakarai* < Iki t 

Telefonas CAIfal 1175

Namai: 6459 8. Rockwell St.
Telefonas

Misius, Dudienė, Pakrosnis, A. 
Naujalis, A. Martin; po $1.00: 
Marčulaitis, kun. Skripkus, B. 
Katilius, Vaicekauskienė, Ba
rtkienė, Paškevičienė, Blumbe 
rienė, Minutienė, Kasputi?, 
Gailienė, Jakelis, Žalimienė,

dyk paprašyti pažiūrėjimo, 
kiek ir į kokio, taip sakant, 
nusmuktkelnio kišenių to do- 
neišino pateko, tai kad pradės 
tau visokias kalieras siųsti, 
visokiais raugais drabstyti, 
kad svieto akyse palieki di
džiausias durnius! Dar ir to

(Tęsinys iš 3 pusi.)
Jurgučio rezoliucija, kad sei
mas užgijtų seserų sumanymų 

Pasibaigus vasaros sezonui pirkti namų Rytuose ir joms

rengia Halloween party para
pijos svetainėje.PRIEKAIŠTO CHORO 

VEDĖJAMS
)raugo” 249 nr. vietinėse 

iose ‘Senosios Darbuotojos’ 
orespondencijoj tarp kitko [ prastai gražaus vakaro — te-

ir orui atvėsus, dabar mūsų 
parapija rengiasi prie nepa-

juvo parašyta, kad “kiti cho 
vedėjai draudžia mūsiškius

jriklaosvti ‘Dainos’ chorui”. 
■Ji pastaba laikraštin pateko 
Įėl redakcijos neapsižiūrėji- 

Tokių draudimų prie 
linos” choro priklausyti

visokeriopais būdais pagelbė
tų. Įnešimas priimtas.

, . , iy. Įnešta, kad namas Detroite,atro. vakaras įvyks gruodžio , . , , ...kuris yra paaukotas rėmėjams. 
2 d., Fenger High scbool audi-i, _. ... , .. . T’ ® ° butų leistas knygutėmis. Įne

šimas priimtas. Knygutės bus 
po $1. Visa tvarka palikta nau 
jai Centro valdybai.

t
Cliicagos lotų klausimas 

šiaip nutartas: lotai, kurk

torijoj — Wallace ir 112 Str. 
Programų išpildys žymūs ir 
plačiai pagarsėję Amerikoj a- 
rtistai The Joyce Kilmer Play- 
ers. Veikalų vėliau paskelbsi

te katalikų chorų vedėjų į nie. Prašome visų nepamiršti
Įsės nėra, dėl to redakcija 

savo bendradarbių nė- 
i jiems bereikalingų prie

itų, kurie į paties “Dai- 
5” choro veikimų gali nei-į 

lai atsiliepti.

ir tų dienų nepadaryti “dei- Prie* Meletų metų, buvo leid-
to” kur kitur. Raporteris
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žiami tikietais palikti vėles
niam laikui.

Įnešta, kad metinis išvažia
vimas Šv. Pranciškaus seserų 
vienuolyno labui liepos 4 d. 
būtų tvarkomas Rėmėjų Cen-

Weissengoff ir Laukaitienė, > fos neturi 
Zass, Puskevičienė, Navickie- ■ 
nė, Onaitienė, Miliūnienė, Bu r 
levičienė, Bukevienė, Dumblan 
skienė, Baranauskienė, Braziu,
Leonis, Kasdienis, Žylienė;
75c.: Bukauskas; 50c.: M. Vi- 
tartis; po 25c.: M. Stravins
kas ir A. Ladvrig.

Viso seime aukų surinkta —
$643.73. !

Pastaba buvo/padaryta, kad 
nauja Centro Valdyba (lan
giau garsintų kitų seimą, negu 
šiais metais. ' ”

Centro Vald^bon išrinkta,: 
dv. vadas — knn. J. Skripkus.
Pittsburgh, Pa., pirmininkė —- 
A. Marčiulaitiėnė, Pittsburgh,
Pa., vice-pirm. — L. Račkaus 

tuštini n
Jubxa& Bulevičiųs, Ho- 

mestead, Pa., rašt. pagefb. —

BUKITE VISI LINKSMI!
GERKITE AMBROSIAN ALŲ

Nes šio alaus skonis jus visus patenkins nuo pirmo po- 
ragavimo. Reikalaukite visi ir visur AMBROSIAN 
BEER. ■: 5«', ‘:

Šios kokybės Ambrosian alų išdirba.

SOUTH SIOE BREWING CO.
Urmu — vholesale parduoda ir pristato į alines kom

panijos dalininkas ir atstovas

L. M. NORKUS

3225 So. Lituanica Avė.

Po atostogų, Šv. Kazimiero 
Akademijos alumnietės vėl
stojo į darbų. Susirinkimai į-Hro ^Myl*08’ vietoj Federaci- 
vyksta kas mėnesis. 1°* piešimas priimtas. Vietos
r-TWWttHne su-
f.... „-..ū*____ 4; Idybai. k*s-

Tel. Yards 2084 ------------arba — Boulevard 7179
rnianyta~ rengti card ir bunco 'dybai. .

Ketvirtadienių vakarais iki* party. Tai metinis alumniečiuj Įteikimas dovanų tam sky- 
zento, pradedant spalių 25 įvykis, kuris kasmet įvyksta riui, kuris daugiausiai pasi 

L parapijos svetainėje bus' apie šį laikų. Komisija deda

1

įksmūs šokiai prie geros mu- pastangų, kad vakaras visus 
tikos. Pelnas eis parapijos atsilankusins patenkintų. Kas 
įaudai; Jaunimas kviečiamas norės, galės lošti kortomis ar 

[skaitlingai atvykti. įžanga tik kauliukais. Laimingieji gaus 
l5r. (po gražių dovanų. Po žaidimo

{ bus užkandis.
Taigi, pasižymėkite spaliųAteinantį sekmadienį musų 

iftžnyčioje bus rinkliava lie
tuvių Labdarybei. Pereitų se- 

Įdienį kleb. A. Linkus ba
loje žmonėms plačiai apie 
paaiškino ir ragino gan- 

k-auka labdarius paremti, 
komitetas Žmonėms išdalino

Vokelius.

Spalių 27 d. klebonas rnote-
BtČR ryšiu surišo jaunų po-

Įlę, būtent M. Ružaitę su Jo- 
Muskevičiu. Mariutė yra 

kvyzdinga mergaitė ir per 
iš metus priklauso parap. 

lomi. Jaunikis ir gi yra do- 
jannikaitis — ukrainietis.

limės jaunai porelei.

darbąvo per pereitus metus, 
paliktas seserų nusprendimui.

Įnešta laikyti metinį rėmėjų 
seimų birželio arba liepos mė 
nesyje. Pageidavimas paliktai 
Centro valdybai ir Šv. Pran
ciškaus seserims nutarti. 

Mandatų komisijos raporte
25 d. ir 8 valam!, vakare pra- P°Um«a- k»d tltstov»
leiskit laikų su alumnietėmis 
Šv. Kazimiero Akademijos au
ditorijoj. Alumnictč

Pranešimai

vnuja 7 Šv. Prane. Rėmėjų 
skyrių, 14 draugijų — viso 61.

Per seimų sekantieji aukojo: 
Agota Sutkaitė; po $2.00: kun- 
po $10.00 M. Katilius; $5.00-

BANKAS
IIETUVIAMS

Taupykit savo pinigus 
šiame banke

HAISTEO EKCHANGE 
NATIONAL BANK

Halsted SI. ir 19th PI.
Sarys I EDERAL 

IN8UR ' 0RP6RA< UOS

$1,000,000,00 
PASKOLOMS ANT 
PIRMI) MORGIčiy

P. CONRAD
FOTOGRAFAS 

Atsidarė nuosavą, mo
dernišką BtUdlO 8U Hol- 
lywood Šviesomis.

420 WEST «Srd ST. 
Englcwood

Crane Coal Co. 
5332 So. Long Ava.

Ch1ca«o, 111.
BKPURUK}

Katrie perkate anrlls 18 
dralverlų. siųskite juos J 
CRANE COAL. CO. Gausite 
rerestnee anglis, ui meilau 
pinigų.

Dr. Hugh P. Barton, physi- • 
cian and surgeon, perkėlė sa 
vo ofisus nuo 65G3 So. Halsted : 
St. į 7203 So. Ashland Avė. Į 
T)fiso ir namų telefono nume-' 
ris bus TRlangle 7208, Ofiso 
valandos bus popiet nuo 2 iki 
4 ir vakarais nuo 7 iki 9 vai.

“Draugo” sidabrinio iubi 
liejaus paminėjimo vakaras j 
vyks lapkričio 18 dienų, Lie 

« Petro ir Pauli.ua baž- AodKerifr.).
pčioje 40 vai. atlaidai bus . '
)kričio 4, 5 ir 6 dienomis. “EKAUGAC’

j Katalikiškas!
Lietuviškas f 

Patriotiškas l 
Toiaingae!

lių 30 d., parapijos mo
da, vadovaujant mokyto- 

Ims Šv. Kazimiero segelėms,

i

Gerkit ir Reikalaukit

EDERALdAVINGS
JANO LOAN AUOCIATION 

OF CHICAGO

INSURANCE

NOTARY

PUBLIC

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

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

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

Ši Brangi ja yra po U. S. Government priežiūra ir Val
džia deda pinigus į šia Draugijų. Dėl platesnių žinių 

kreipkitės į Draugijų.
2324 S. LEAVITT 8T. 

Tel. CANal 1678

JUSTIN
MAGKIEWICH

RaAtlolnkan

PERKAM
LIETUVIŠ

KUS BONUS

REAL ESTATE — SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite Į Mūsų Spnlkų. Teisingumu Pamatuotas Biznis 

2608 WEST 47th STREET Tel. LAFayette 1083

Naujoj Vietoj

Imk M b.
12100 So. Halsted St.

Telefonai: 
Pullman 8296 ir 8092

THE BRIDGEPORT 
KNITT1NO SHOP

VilnrmlusNerta Plonas Ir
SvrtfertaH dėl Vyra, Moterį*.

MentaMiu ta Vataų 
NERIA VIIiNONEH PANCIA- 

KA8 BEI. MOTERŲ IR 
VVRŲ.

Taiso ssnue svedsrius

F. SELEMONA VIČIA
504 W. 33rd St.

(Netoli Normai Avė.)
Tel. Vletory *4J»«

Atdara dienomis, vakarais Ir 
 eekntaiUentala

.1

Pauli.ua
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