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ALRK. Federacija įbendrinta į Krašto Kat. Ger. Konferenciją
“DRAUGAS” GAUS ŽINIAS TIESIAI 

IŠ NEKIS SERVICE
Praėjusį pirmadienį L. Šimu nference yra vyskupų žinioje, 

tis, A.L.R.K.Federacijos sekr., Ji susideda iš vyrų ir moterų 
drauge su kun. Jonu Balkflnu,
Federacijos Informacijų Biu
ro vedėju, lankėsi National i skirai, bet yra bendrai gene
Catholic Welfare Conference 
centre, Washingtone, ilgai ka
lbėjosi su kun. Burke, gene- 
raliu tos organizacijos sekre
torium, ir padarė žygius afili- 
juoti Federaciją su N. C. W. 
C. Tai svarbus įvykis Ameri
kos lietuvių katalikrj veikimo 
istorijoj. Lig šiol nei Federa
cija nei kitos mūsų katalikių 
organizacijos neturėjo jokiij 
ryšių su bendru Amerikos ka
talikų veikimu. Dėl to ameri-

ralinio sekretorijato diriguo
jamos.

Prie N. C. W. C. veikia ka
talikų spaudos skyrius — N. 
C. W. C. News Service. Šis 
skyrius turi korespondentus 
ne tik Amerikoj, bet visuose 
pasaulio kraštuose. Žinios pa- 

' duodamos greitai ir svarbiau
sia — teisingos. “Draugo” 
redaktorius susitarė su News 
Service vedėju, dėl to mūsų 
dienraštis dabar greičiau • pa-

organizacijų (N. C. C. M. ir 
N. C. C. W.). Jos veikia at-

Naujos rūšies greitasis J. Valstybių kariuomenės lėktu
vas, kuriuo gali skristi du vyrai. Iki šioliai greitaisiais lėk
tuvais galėjo skristi tik vienas vyras. Naujam lėktuve, be to, 
įtaisytas ir kulkosvaidis.

PATARIA UŽDARYTI DI- 

VORSŲ TEISMUS
PREZIDENTAS IŠJUDINO 

KAMPANIJĄ

CHICAGOJE

PRIEŠ MOKESČIŲ STREI
KININKUS

Chicagos majoras Cermak’- 
as negali pamiršti visų tų Chi- 
cagos žmonių, kurie turi pini
gų, bet nemoka mokesčių. Tai 
išsisukinėtojai, pareiškia ma
joras. Jis nori viešumon iškel
ti jų pavardes.

Kiek žinoma, to nemokėji
mo svarbiausioji priežastis y- 
ra ta, kad mokesčiai labai di
deli ir todėl neteisingi. Tuo 
klausimu laukiama vyriausio
jo krašto teismo nusprendimo.

SVEIKINAME SV. PRANCIŠKAUS 
SESERŲ REMČIU SEIMĄ!

Sveikiname šv. Pranciškaus seserų rėmėjų 
draugijos seimą, įvykstantį sekmadienyje, spa
lių 9 d., Pittsburgh, Pa. ir linkime geriausio pa
sisekimo dirbti kilnų musų mokyklų rėmimo 
darbą!

“DRAUGO” Redakcija ir Administracija

štemio sutuoktos poros atsiduria 
keblumai

kiečiai nedaug težinojo apie j duos žinias iš viso pasaulio 
mūsų veikimų, o mes apie jų. i katalikų veikimo ir šiaip jau 
National Catholic AVelfare Co- visokius atsitikimus.

Del apaštališko delegato ištrėmimo Mek 
sikos vyriausybe bos atsakomiiga

M—*
MacDONALD’AS GELBĖS NUSIGINK

LAVIMO KONFERENCIJĄ

ST. LOUIS, Mo., spal. 5. — 
Praėjusį sekmadienį vietos ka 
tedroje pamokslų sakė St. Lo- 
uis arkivyskupas Glennon. Jo 
Ekscelencija tarp kitko parei
škė, kad abi didžiosios poli
tinės partijos imtųsi žygių kri
kščioniškų namų ir šeimų ap
saugai. Abi partijos yra suta- 
riusios neleisti atidaryti sa- 
liūnų. Jos turi susivienyti ir 
uždaryti divorsų teismus Ir po 
to neleisti juos atidaryti. O šie 
teisinai kraštui yra lygiai pa
vojingi kaip saliūnai (smuk
lės).

MEKSIKOS VYRIAUSYBĖ 
BUS ATSAKOMINGA

GELBĖS NUSIGINKLAVI
MO KONFERENCIJĄ

ŠAUKIA VOKIEČIUS 
VIENYBĖN

a-ROMA, spal. 6. — Del 
paštaiiško delegato ištrėmimo 
iš Meksikos, pareiškia Šven
tasis Sostas, pati Meksikos vy
riausybė bus atsakominga, jei 
tame krašte nebus taikos, ku
rios pats Šventasis Tėvas la
bai pageidavo.

Matyt, Meksikos vyriausybė 
jau senai norėjo pulti apaš
tališkų delegatų, Jo Eksc. ark. 
Flores’ų. Bet nebuvo tinkamos 
progos. Pagaliau progų rado 
popiežiui išleidus enciklikų.

ŽENEVA, spal. 6. — Angli
jos ministeris pirmininkas 
MacDonald’as nusprendė geb 
bėti nusiginklavimo konferen
cijų. Bet jis nori, kad konfe
rencija būtų nukelta Londo
nan. Atvykti į Ženevų jis ne
turi laiko.

JAPONAI NUSPRENDĖ 
NEKEISTI NUSISTATYMO

APAST. DELEGATAS 
VYKSTA Į J. V.

TOKIJO, spal. 5. — Japo
nų ministerių kabinetas nus
prendė nekeisti savo nusista
tymo Mandžiūrijos reikalu ir 
ignoruoti T. Sųjungos komisi
jos raportų. '

MENICO CITY, spal. G. — 
Del blogo oro, ištremiamas a- 
paŠtališkas delegatas, Jo Eksc. 
arkiv. Flores, lėktuvu iš čia 
nuvežtas tik į Tampico. Iš te
nai jis traukiniu siunčiamas į 
J. Valstybių pasienį.

NAUJAS JAPONŲ PUO
LIMAS

NAUJAS MOTORINIS
Laivas kelionėje

MUKDENAS, spal. 5. — Ja 
ponų kariuomenė Mandžiūrijoj 
ima vykdyti naujų puolimų 
prieš kinus sukilėlius. Prieš 
ateisiant žiemai norima visus 
sukilėlius išnaikinti.

TRIESTE, Italija, spal. 5. 
— Naujas italų 20,000 tonų 
motorinis laivas “Neptunia” 
pirmu kartu išplaukė į Bra
ziliją.

AL SMITH REMIA 
ROOSEVELT’Ą

BERLYNAS, spal. 5. — Per 
radijų kalbėjo Vokietijos pre
zidentas Hindenburgas. Jis dė-1 
kojo gyventojams už prisius-' 
tus jam sveikinimus jo 85 me
tų amžiaus sukaktuvių dienų. 
Ragino visų tautų pasitikėti 
savo vadais. Kvietė visus vie
nybėm

DĖS MOINES, Iowa, spal. 
5. — Prezidentas Hoover’is a- 
pie pusiaunaktį sėdo į trauki
nį ir išvyko atgal į Washing- 
tonų.

Jis savo prakalba išjudino 
respublikonų partijos kampani 
jų, nes iki rinkimų beliko vos 
vienas mėnesis.

Daugiausia kalbėjo apie ū- 
kius ir ūkininkų būtį. Pada
vė keletu priemonių, kaip tų 
būtį pagerinti. Sakė, kad prieš 
negerovę kova sėkmingai veda 
ma ir pažanga daroma.

Be kitko pasisakė už aukš
tųjų muitų tarifų ūkių produ
ktams ir prieš karo skolų pa
naikinimų.

Šį tų pažymėjo ir apie de
mokratus pareikšdamas, kad 
jų planai yra klaidingi.

NORI BŪT POLICMONU

Walteris Wallinski jau ilgų 
laikų darbuojasi įeiti miesto 
policijos tarnybon. Prieš vie
nerius metus jis sugavo vienų 
automobilių vagį. Policijos vi
ršininkas jį pagyrė ir po to jis 
priimtas į kvotimus. Jam ža
dėta tarnyba. Tačiau neište
sėta. Dabar Wallinski sugavo 
kitų automobilių vagį. Neži
nia, kas bus dabar.

DEMOKRATŲ KAMPANIJA

Cliicagoj demokratų partijos 
kampanija bus pradėta ateina
ntį antradienį. Kampanijų a- 
tidarys Marylando gubernato
rius Ritchie.

LAAVRENCE, Mass., rūgs. 
30 (suvėlinta). — Nunuodin- 
tas ar nusinuodijęs vietos bu
vusia lietuvių nezaležninkų 
pryčėris S. Šleinys prieš mir
siant raštu paliko išpažinimų, 
kad jis nebuvo jokiu kunigu, 
kad jis ilgus metus būdamas 
nezaležninkų pryčeriu daug 
katalikų suklaidino, atitrauk
damas juos nuo Romos Kata
likų Bažnyčios. Toliau jis iš
sižadėjo visų tų padarytų klai 
dų, patarė savo suklaidintie
ms lietuviams grįžti atgal tik- 
rojon Kristaus Bažnyčion ir 
meldė šios Bažnyčios, kad ji 
jo paties pasigailėtų, t. y. do

vanotų už tuos jo sunkius nu
sikaltimus.

S. Šleinio prisipažinimas, 
kad jis nebuvo jokiu kunigu 
(o jis ir nebuvo), Mass. val
stybės autoritetų tarpe iškėlė 
klausimų: jei jis nebuvo ku
nigu, tai ir jo visos poroms 
teiktos sutuoktuvės ir kiti pa
tarnavimai buvo neteisėti ir 
turi būt atšaukti.

Šleinys, sakoma, sutuokęs 
pie 2,000 porų. Jei nors viena 
kuri pora kreipsis valstybės 
teisman ir šis ras, kad ji ne
teisėtai sutuokta, tada visos 
Šleinio sutuoktos poros bus 
neteisėtos ir jos bus privers
tos iš naujo teisėtai susituokti.

BEDARBIŲ RIAUŠĖS

LONDONAS, spal. 5. — Lo
ndono daly West Ham įvyko 
bedarbių riaušės, kadangi var-

ALBANY, N. Y., spal. 5. — 
New Yorko valstybės demok
ratų partijos suvažiavime bu- 

QUEBBC, Kanada, spal. 5. vusis gub. Al Smith viešai su- 
— Mirė vietos misijonierių
baltųjų tėvų prokuratorius ku-

sitaikė su gubern. Roosevelt’u. 
I Smith pranešė, kad jis remia

nigas E. Dery, 52 m. araiž. gubernatoriaus kandidatūrų.

INSULL’IUS GAUDO

IMSIS BALSAVIMO 
PRIEMONIŲ

STREIKAS ANGLIŲ 
SANDELY

TREMTINIAI TURĖJO 
ALKTI

UNI0NT0WN, Pa., spal. 5. 
— Čia įvyko buvusios bonusų 
armijos delegatų suvažiavi
mas. Nutarta sukurti nuolati-

Chicago Coal Sales Co., 441 
East North Water gat., pas
kelbtas darbininkų streikas. 
Tai rakietas, pareiškia sande
lio savininkas Hoskins. Jis ne
nori įstoti vienon sųjungon.nę organizacijų ir vynausiuo-' . . - .. ,, Kovoja prieš išnaudojimų.ju vadu išrinktas buvusis bo

nusų armijos vadas Waters. 
Pagaliau nutarta už savo tei
ses kovoti per rinkimus ir y- 

gSams Šelpimas sumažintas. I patingai prieS Siandieninę kra 
DauK krautuvių langų iSdau- sto vyriaugybę.
žyta.

NESUSITAIKOMA

ŽUVO 6 VAIKAI,
16 METŲ BE MIEGO

MEXIC0 CITY, spal. 5. — 
Cliihuahua mieste įgriuvo vie
nos mokyklos stogas. 6 vaikų 
nerandama. Matyt, jie žuvę 
griuvėsiuose.

NAUJAS VYSKUPAS 
VOKIETIJAI

BERLYNAS, spal. 5. —• Mei; 
ssen’o vyskupu Šventasis Tė
vas paskyrė Magdeburgo pre
fektų’ kun. P. Legge.

BUDAPEŠTAS, Vengrija, 
spal. 5. — Mirė pastarojo ka
ro veteranas invalidas C. Še- 
kelys. Karo metu jo galva su
žeista. Per 16 metų jis nega
lėjo miegoti. Gydytojai rado, 
kad jo galvos smegenys nepa
žeisti, kad jis yra sveiko pro
to, bet negali miegoti. Tik vai
stais buvo užmigdomas. Ne- 
miegės priežastis nerasta.

Cbicagos miesto valdybos 
nariai nesusitaikė su piliečių 
komitetu išlaidų mažinimo 
klausimu. Rytoj konferencija 
bus atnaujinta. Miesto valdy
ba nenori kai kurių išlaidų pa
naikinti.

SUMAŽINO ĮKAINOJIMUS

Kane apskrity turtų įkaina
vimai sumažinti daugiau kaip 
21 milijonu dol., palyginus su 
praeitais metais.

PRIEft AMERIKĄ

WASHINGTON, spal. 6. — 
Naujausiomis žiniomis iš Po
rto Rico, tenai viesulo metų 
žuvo 226 asmenys. O sužeisti 
arti 3,000. >

NELEIDŽIA PIKIETUOTI

CANTON, III., spal. 5. — 
Valstybės kareiviai saugoja 
norinčius dirbti angliakasius, 
o streikininkams neleidžia ka
syklų pikietuoti. Trys pikie- 
tininkai areštuoti

MASKVA, spal. 5. — Iš Cha 
barovsko praneša, kad tenai 
sovietų autoritetai iškelia ka
ltinimus prieš J. Valstybių ko
nsulatų Harbine. Komunistai 
pareiškia, kad konsulato tar
nautojai daug veikia tarp ko-Į įvairios pramanytos apie Ku- 
munistų priešų rusų.

Cook ’o apskrities prokuro
ras Swanson’as lėktuvu į Ka
nadą pasiuntė du savo padė
jėjus, kad tenai sulaikyti _ir a- 
reštuoti Martinų Insull’į, kurs 
su broliu Samueliu, apkaltin
tas viešosios naudos kompa
nijų fondų eikvojime.

Gauta žinia, kad Martinas 
Insull’is iki šioliai gyveno Ori- 
llia, Kanadoj. Vakar iš tos vie 
tos išvyko į Toronto ir ten pa
sislėpė.

O iš Paryžiaus pranešama, 
kad ir Samuelis Insull’is su 
sūnumi tų miestų apleidžia.

Žinovai sako, kad jų išga
vimas yra neįmanomas. Abu
du yra Anglijos piliečiai.

Prokuroras Swanson’as krei 
pės į gubernatorių, kad dip
lomatiniu keliu pareikalauti a- 
biejų išdavimo. Bet guberna
torius, prieš kreipsiantis į Wa- 
shingtonų pirmiau nori žino
ti, ar Cook’o apskritis apmo
kės tos diplomatinės procedū
ros lėšas. Apie tai užklausė 
prokuroro. Pastarojo atsaky
mas dar nežinomas.

CADIZ, Ispanija, spal. 5. — 
Iš Afrikos pakraščių grįžo ga
rlaivis “Espana V”, kuriuo 
ištrėmiman išvežta 138 aukš
tosios kilmės ispanų, kaltina- 

Įmųjų už sukilimus prieš šian- 
I dieninę vyriausybę.
! Garlaivio įgula pasakoja, 
[kad kelionės metu Tarpžemių 
'jūroj siautusi nepaprasta aud- 
Įra. Tremtiniai daug sirgę. Į 
tai atsižvelgus, sumažintas 
jiems maistas. Daugelis jau
tės labai išalkę.

J. SABOLEVIČIUS GRA
ŽINTAS Į KAUNĄ

Lozanos policijos sulaikyta
sis Kauno žydų savit. kredito 
dr-jos pirmininko pavad. J. 
Sobolevičius, išeikvojęs per 
100,000 litų, atgabentas į Kau
ną.

HAVANA, spal. 5. — Poli
cija energingai ieško radijo 
stoties, iš kurios skleidžiamos

PRIIMA PROTESTUS
Cook’o apskrities mokesčių 

apeliacijos komisija jau prii
ma protestus prieš neatitinka
mų asmeniškųjų savasčių įkai
navimų

ORO STOVIS

bos vyriausybę žinios.

CHICAGO IR APYLLIN- 
KĖS. .— Šiandien saulėta ir 
šilčiau.
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P. švietimo Ministeris savo pasikalbėji
me, įdėtam “L. A.” 195 Nr., aiškindamas 
savo elgesį, nušviečia dalykų kitaip, negu per 
Kataliku Universiteto Rektoriaus persistaty- 
mų. Pirmiausia ten teigiama, kad Katalikų

L. 0, S. SEIMO REZOLIUCIJOS

tt • , v v-..- r-1 * r-i je, Lawnence, Mass. įvvkęs L.Universitetas gali būti atidarytas tik atskiru \ ‘
. , . , U). S. 17-sis seimas priėmė šiasįstatymu.

Rugsėjo 2G ir 27 dd., Šv. pranešti Lietuvos Vyriausybei, 
Pranciškaus lietuvių parapijų-;kad katalikų darbininkų tarpe 

pasireiškė daug griežto nepa-

DIENOS KLAUSIMAI

KATALIKŲ UNIVERSITETĄ ATIDARIUS

Sustojus kiek ties šiuo dalyku, visų pir
ma tenka konstatuoti, kad p. Švietimo Minis
teriui teigiamai paremti veikiančiuose įsta
tymuose jokio dėsnio nėra. Tuo būdu p. Švie
timo Ministeris šį savo teigimų gali paremti 
ne kuo daugiau, kaip jam priklausančia švie
timo darbo priežiūra.

Bet iš antros pusės mes turime atsiminti, 
kad Respublikos Konstitucija ir Konkorda
tas aiškiai garantuoja Bažnyčiai teises steigti 
visas mokyklas, neišskiriant ir Universitetų. 
Akivaizdoje šios padėties aišku, kad p. Švie
timo Ministeris, eidamas savo pažiūros teise, 
negali pagrindiniais įstatymais ir tarptauti
nėm sutartim garantuotų dalyki) kliudyti iš 
esmės realizuoti. .Juk visa pagrindinių įsta
tymų prasmė ir yra ta, kad jie duoda gyve
nimo sričių tvarkymo kryptį ir net įstatymų

rezoliucijas:

L. D. S. ORGANIZACIJOS 
SANTYKIAI SU DVASIOS 

VADAIS
Kadangi L. D. S. organiza

cija yra grynai katalikiška, be-

sitenkinimo dėl varžymo ka- 
talikų teisių Lietuvoje. Mes 
L. 1). S., kdipo katalikiška ir 
patrijotiška organizacija, per
spėjame Lietuvos Vyriausybę, 
kad ji savo nepalankiu nusi
teikimu katalikams pasidarys 
sau daug daugiau priešų mūsų

sivaduojanti tiktai katalikiška, išeivijoj, kas gali neigiamai 
pasaulėžiūra, todėl jos narių 
santykius nustato Katalikų 
Bažnyčia sekančiais dėsniais, 
kuriuos Seimas pilnai užgiriu 
ir teikia jiems konstitucinės 
galios;

1. Kiekvienas klebonas arba 
jo nuskirtas pavaduotojas sa
vaime yra jų parapijoje gy
vuojančių organizacijų dvasios

paveikti į jos finansus, nes 
mes neremsime tokios vyriau 
sybės, kuri paneigia mūsų bre 
lių teises, uždarydama jų or 
ganizacijas, jų vadus bausda
ma kalėjimu ir jų spaudų pa- 
žabodama cariška cenzūra, tuo 
tarpu kaipo tolygios tautinin
kų organizacijos ir jų spauda 
turi ne tik pilnų laisvę, bet ir
uoliausių vyriausybės paramų, nenorime bedieviškos Lietu- 

Mės taip pat nesuprantame,vos’ Katalikiškos.
Lietuvos Vyriausybės nusitei- j SVEIKINIMAS IR PA-
kimo Katalikų Universiteto DĖKA

Ketvirtadienis, spalių 6, 1932

Nežinomojo kareivio kapas nacijonalėse Arlington’o ka
pinėse.

Tokia antrašte Lietuvos katalikų laik
raščiuose turėjo tilpti straipsnis, tačiau tau
tininkų vyriausybės cenzūra nepraleido, iš
braukė. Tų straipsnį mes perspausdiname, no
rėdami, kad mūsų skaitytojai žinotų, kaip iš- 
tikro Katalikų Universiteto reikalai Lietu
voje stovi. “Uždraustųjį vaisių” — straipsni 
perspausdiname ištisai. Štai jis:

. Pereitas sekmadienis, sutapęs su Vilniaus 
diena, Lietuvos katalikams, reikia manyti, il
gam pasiliks minėtina diena. Šimtai iš visų 
Lietuvos kampų suvažiavusių garbingų vi
suomenės atstovų, telegramomis ir laiškais, 
sveikinimai, kokių dar niekas neturėjo, liudi
ja, kad Katalikų Universiteto reikalas susi
laukė atbalsio, pasiekusio mūsų visuomenės 
sluoksnių gilumas.

Tiesa, pats atidarymas išėjo daug kukles
nis, negu rengėjai buvo manę. Kada po ati
tinkamo pranešimo p. Švietimo Ministeriui, 
š. rhėn. 17 d. Universiteto rektorius buvo 
atsilankęs pas p. Švietimo Mihisterj persi- 
statyt ir įteikė pakvietimų iškilmėse dalyvau
ti, p. Ministeris, išsiteiravęs apie fakultetus, 
mokslo priemones, patalpas, lėšas, kaip ir 
reikėjo laukti, sveikino naujai gimstančių į- 
staigų ir linkėjo jai geriausios kloties. Po to, 
tuojau buvo siuntinėjami pakvietimai sve
čiams dalyvauti iškilmėse. Ir vėliau tik pe
reitų šeštadienį, rugpiūcio 27 d. buvo gautas 
iš p. Švietimo Ministerio raštas, reiškiant 
kliūčių sąryšyje su Universiteto atidarymu.

P. Švietimo Ministeris, tarp kitko reiškia 
pažiūrų, kad Bažnyčia Katalikų Universitetų, 
be atskiro įstatymo negali steigti. Bažnyčia 
gi, turėdama galvoj ir aukščiau buvusius 
kiek analogiškus precedentus ir pačių mūsų, 
pagrindinių įstatymų mintį ir dvasių, laikosi 
pažiūros, kad ji, pasinaudodama Konstituci
ja, Konkordatu ir kanonais, yra tvarkoje jei 
ji, kaip viešosios teisės institucija, pati kuria 
Katalikų universitetų ir notifikuoja p. Švie
timo Ministeriui.

leidėjai ir priežiūros vykdytojai negali eiti vaclas»
prieš juos, o juo labiau savo aktais juos pa
keisti. Valstybei niekas nekliudo išleisti apie 
aukštąsias mokyklas atitinkamų įstatymų, ku
rio nešimu-dabar p. Švietimo Ministeris nori 
pagrįsti savo elgesį, bet esamoje padėtyje ta
me įstatyme neabejotinai turės būti pakarto
ti dėsniai, garantuoti Konstitucija ir Konkor
datu Bažnyčiai, nes priešingu atveju toks 
įstatymas būtų neteisėtas ir neveikiantis.

Objektingai žiūrint į padėtį, reikia pa
sakyti, kad ginčas tarp dviejų viešosios tei
sės institucijų, tarp Bažnyčios ir švietimo mi
nisterijos, jokiu būdu nepanaikina arba nesu
siaurina pačio katalikų universiteto įkūrimo 
akto. Bendrai sakant, kaip Katalikų Univer-

2. Kiekvienas Dvasios Vadas 
sprendžia jam pavestų organi
zacijų asmens dvasinę vertę;

3. Iškilus nesusipratimui su 
Dvasios Vadu, organizacija ne 
turi kompetencijos spręsti 
klausimo, kurio galutinas iš
sprendimas priklauso Aukšte
snei Dvasinei Vyriausybei.

4. Dvasios Vadai Seime da
lyvauja su sprendžiamu balsu 
be mandato.

LIETUVOS VYRIAUSYBEI

Amerikos L. R. K. Šv. Juo-

kiausiom. Mes girdime, kad 
Katalikų Universitetui nelei
džiama įsikurti. Kodėl ? Mes
kitos priežasties nežinome, j'vrence, Mass. (rugsėjo 26-27 
kaip tik ta, kad vyriausybė j dd.) sveikina savo garbės na- 
nepakenčia Aukščiausios Ka- rį, kun. Kazimierų Urbonavi-
talikų Mokslo Įstaigos. TaS'čių, jo keturiasdešimts metų ii® -Jam ilgiausių metų, tvirtos 
sudaro įspūdžio, kad Lietuvos | jiteratinio darbo ir trisdešimts ‘sveikatos ir Dievo gausių ma'

z L. D. S. atstovai, susirinku- 
• šieji savo 17-tame Seime, La

organizatorių; jis savo auko
mis gausiai parėmęs L. D. Są
jungų; jau kelinti metai savo 
raštais įvairina ir turtina 
“Darbininkų”. Mes džiaugia
mės kun. Kazimiero Urbonavi
čiaus darbais ir giliai įvertin
dami juos, šia proga reiškia
me savo nuoširdingiausių pa
lieku, prašydami Aukšč.iausio-

Vyriausybė nenori katalikiš
kos Lietuvos. Mums tas atro-

penkių kunigavimo metij su
kaktuvėse. Savo plunksna ir

sitetui nėra prasmės nesitaikinti prie švieti- zapo Darbininkų Sąjungos at

do neteisinga, neteisėta ir ne 
normalu, nes dauguma Lietu-'visnomeniniu veikimu visada 
vos gyventojų yra katalikai.! patyrėme Jo nuoširdžių para-

nio ministerijos statomų teisėtų priežiūros po-. stovai 
būdžio reikalavimų, taip švietimo ministeri
jai nėra pagrindo įstatymų ribose ginčyti 
Bažnyčiai iš esmės teisę steigti švietimo įstai- 

I gas, neišskiriant ir Universiteto, Bažnyčios 
pusėje šiame ginče stovi pagrindiniai įstaty 
mai.

Akivaizdoje šios padėties reikalavimas 
iš pusės švietimo ministerijos, kad Universi
teto įkūrimas turi eiti būtinai atskiro įstaty
mo tvarka, yra priešingas pagrindiniams įsta
tymams, ir negali būti kliūtimi Katalikų Uni
versiteto atidarymui.

vienbalsiai nutarėme Mes griežtai pareiškiame, kad mų. Jis vienas mūsų pirmųjų

Katalikų Universitetui privalu, kad ei 
nant Bažnyčios kanonais, būtų jisai tvarkoje 
ir šiuo atveju Katalikų Universitetas yra vi
sa padaręs, kas reikalinga.

Paaiškėjus padėčiai šiuo principiniu klau 
simu, kiti minėtam p. Švietimo Ministerio 
pasikalbėjime keliami reikalai turi techniš
kojo pobūdžio. Statuto slėpti Katalikų Uni
versitetas neturi jokio pagrindo ir jis būtų 
galėjęs būti patiektas maloniam p. Švietimo 
Ministerio dėmesiui ir prieš atidarymų, jeigu 
ne taip suvėluotai būtų buvęs apie tai pa
reikštas noias. Steigėjams atrodė, kati jie da

vinių, privalomų patiekti Universitetų atida
rant, yra pilnai pakankamai patiekę. Iš jų 
niekas daugiau nėra reikalavęs. Esant. iš p. 
Švietimo Ministerio didesniam susidomėjimui, 
tie visi daviniai gali būti patiekti savo laiku. 
Kuo bus išlaikomas Universitetas, tai čia pir- 
mon galvon steigėjų reikalas. Universitetas 
pas mus, kaip ir visam pasaulyje, ne banki
nė kontora ar emigracijos biuras, iš kurio 
būtų reikalaujama užstato. Menkiausias rei
kalas tai patalpų. Reikia manyti, kad Univer
siteto Vadovybė priims domėn visus Švieti
mo Ministerijos pageidavimus, nors, iš antros 
pusės, jai privalomi tik įstatymais pagrįsti 
reikalavimai.

Iškilmių nedarymų “Saulės” Rūmuose 
tenka tuo būdu suprasti ne kitaip, kaip noru 
apsaugoti garbingus sukviestus svečius nuo 
galinių netikėtinumų iš saugumo policijos pu
sės, akivaizdoje reiškiamų iš švietimo minis
terijos pusės kliūčių. Nukreipt steigiamo Uni
versiteto gyvenimų iš pat pirmų dienų nuo 
bet -kokių politinių aistrų ir nėpainioti šio 
aukšto tikslo su dienos smulkmenomis, buvo 
ir yra vienas iš jo vadovybės tikslų. Tik labai

klaidinga būtų matyti ten, kur rodomas kuo- 
didžiausias lojalumas, atsisakymų ar nuo sa
vo principų ar teisių.

Kiekvienas, kam rupi mflsif tautos ateitis, 
negali prileisti ir minties, kad galėtų būti 
trukdoma kurtis švietimo įstaigoms. Ši min
tis, reikia manyti, nėra svetima ir Švietimo 
Ministerijai. /

Tad kokia suglaudžiant visa šiandien 
Katalikų Universiteto padėtis? Aišku, kad jis 
yra įkūrtas, nes jį pašaukęs į gyvenimų kon- 
stutivinis aktas nėra ir negali būti ginčija
mas. Tas, kas vyksta dabar, yra ne kas kita, 
kaip išsiaiškinimas dėl priežiūros formalumų, 
kiek jie privalomi ir pamatuotai reikalaujami.

Darnumo ir susitvarkymo sumetimais 
svarbu, kad .greičiau būtų atatinkamose įstai
gose esami abejojimai išaiškinti. Daroma tai, 
kad nuo pat pradžių Kat. Universiteto klau
sytojai visais atžvilgiais būtų iš valstybės 
pusės traktuojami ne kitaip, kaip valstybės 
išlaikomų aukštųjų mokyklų klausytojai.

Reikia laukti, kad Katalikų Universite
tas galėtų greičiau pradėti normalų savo dar
bą.

ilonių.

KUN. J. ŠVAGŽDYS PAKEL
TAS Į GARBĖS NARIUS
L. D. S. 17-tojo Seimo daly

viai rugsėjo. 26—27 dd., susi
rinkę Lav rence, Mass., didžiai 
įvertindami gerb. ir 'mylimo 
vado kun. Jono Švagždžio ne
nuilstantį darbavimųsi L. D. 
S. organizacijos labui ir nega
lėdami surasti priemonių tin
kamam įrodymui savo dėkin
gumo, vienbalsiai priima ir uz- 
giria L. D. S. Naujos Anglijos 
Apskrities įnešimų pakelti 

kun. Jonų Švagždį į Garbės 
narius.

SVEIKINIMAS

A. L. R. K. Šv. Juozapo Da
rbininkų Sąjungos atstovai, 
savo metiniame Seime, rugsė
jo 26—27 dd., Lawrence, Mass. 
nuoširdžiai sveikina Katalikų 
Veikimo Centrų, visų Dvasiš
ki jų ir visus organizuotus Lie 
tuvos katalikus darbininkus. 
Linkime Jiems pasekmių ko
voje už būklę ir katalikų prin
cipus.

Ignas Jonynas

r Gelis Krašte
(Tęsinys)

Olandija yra Europos kraštas, turįs 
tobuliausių susisiekimų. Palyginti ųgdide- 
liame plote ji turi 25,000 klm. geležinke
lių ir plentų. Vienam kvadratiniam ploto 
kilometrui tenka maždaug % klm. gero 
kelio. Prie šio dar reikia pridėti 7,500 
klm. vandens plaukiojamo kelio.

Iš Ilaagos į Haarlemų galima nuvy- 
. kti įvairiausiais būdais — elektriniu ge

ležinkeliu ir autobusu.
Visas gana ilgas kelias iš Haarlemo 

į Haagų sudaro vienų gatvę. Ribų tarp 
atskirų kaimų nematyti. Gal tik puikiai 
atrodančios bažnyčios ir savivaldybės na
mai gali išviršiniai parodyti, kur baigiasi 

• vienas kaimas ir prasideda kitas, bet ir 
to svetimšalis, be vietinių gyventojų pa
galbos, nelengvai pastebės.

Namai stovi gana atokiai nuo gatvės, 
' ii abiejų jos pusių. Tai nesiliaujanti eilė

dviejų aukštų vilų gana gražios arebitek- I 
tūros. Kiekviena vila savo architektūra 
nepanaši i kitų, turi savy kažką užbaigtų, 
harmoningų. Malonu buvo pasižiūrėti į 
jas, ypač prisiminus vokiečių naujosios 
dekadentizmo architektūros namus Vokie
tijoje, kurie stovi greta kits kito kaip ke
turkampės dėžės su skylėmis, sustatyti 
lyg išrikiuoti pokarinių laikų kareiviai 
niūrais bespalviais rūbais apsirėdę.

Prie kiekvienos vilos yra darželis, ap
tvertas gražiomis su skoniu padarytomis 
tvorelėmis. Gal būt, pavasario metu dar
želiai pilnį hiacintų, tulpių ir narcizų, bet 
vasarų, kai aš pro juos važiavau, juose 
matyti buvo beveik visur vien vijoklinės 
rožės. Jų vienos sudarė krūmelius darže
lio viduje, o kitos augo patvoriais ir išsi
kerojusios išpynė tvoras, kurios kai ku
riose vietose atrodė fleliepsnojančios nuo 
žydinčių vijoklių rožių. Pastatų, kuriais 
būtų darkomas gražus vilų vaizdas, ne
matyti. Šios vilos tai gėlių augintojų gy
venamieji namai. Priklausą vilų savinin
kams gėlių laukai vieni randasi užpaka
ly vilų, kiti yra toliau rėžiuose, kūne pri

mena šiek tiek lietuvių ūkininkų rėžius j 
prieš kaimų išsiskirstymų viensėdijomis.

Visas šitas gėlių svogūnėlių auginto
jų sodybų vaizdas kalba apie jų didelių 
kultūringi! pastangų rezultatus ir apie jų 
klestinčių gerovę. Besiaučiųs kai kuriose 
pasaulio dalyse ekonominis krizis dar ne
suspėjo sugriebti į savo beviltiškų glėbį i 
šio savotiško ramaus kultūringo kampelio. 
Sielvartos banga lyg dar nespėjo atsirisi i 
iki čia. O tačiau gyventojai jau girdi lyg 
tolimų prie jų besiartinantį, negerovės 
griausmų. Olandija yra daugiau negu ki
tas kraštas surišta ekonominiais saitais 
su visu pasauliu. Jos didysis prekybos 
laivynas, skaitęs 902 laivu su 6,750,350 
m. talpumo, palaikąs susisiekimų 90 lini
jų, yra vienas iŠ svarbiausių pasaulinės 
gamybos paskirstymo tarpininkų. Olandi
jos žemės ūkio ir pramonės gaminiai dau
giausia šio didelio laivyno dėka gali su
rasti san tolimiausių rinkų. Todėl Olandi
jos klestėjimui yra būtina sųlyga — taika 
ir pasaulinės rinkos gyvumas. Pasaulinės, 
rinkos stagnacija anksčiau ar vėliau turi 
sunkiai paliesti ir Otandijų. JrtvyTsvus e-

konorniškajai depresijai, gėlių svogūnėliai 
liausis buvę perkami ir dabar klestinčiam 
kampeliui, kuris turi pašventęs svogūnė
lių kultūrai apie 30,(KM) hektarų ir kasinė
tai siunčia į užsienį apie 30 milijonų kilo
gramų gėlių svogūnėlių arba šaknų /lan
giau negu 40 milijonų florinių (160,000,- 
OtM) litų), gresia jau didelis pavojus.

Nuvykęs į Hillegomų ėmiau ieškoti 
žinomos man R. A. vari der Schoot’o fir
mos. Suradau gana greitai, bet pasirodė, 
kad nieko iš savininkų šeimynos nebuvo 
namie. .Visi buvo išvykę pasivažinėti ar 
pasivaikščioti Haagos — Haarlemo plen
tu. Mane sutiko tik tos finuos savininko 
giminaitis, inžinierius taip pat van der 
Schoot, kinis pasakė, kad llillegome daug 
yra gėlių augintojų ta pačia pavarde. Gi
minaičiai palaiko tarp savęs giminingūs 
ryšius, bet tuo pačiu metu kaipo prekybi
ninkai smarkiai tarp savęs konkuruoja. 
Tiesa, ta k nkureneija yra lojali. Kiek
vienas nori prie savęs pritraukti pirkikų 
stengdamosi viešai neki-nkti savo giminai
čiams. Dabar supratau, kodėl man gerai 
žinomoji firma (B. A, van der Schoot,

Hjllegoin) taip prispirtinai prašo savo 
pirkėjų neužmiršti įrašyti pradines raides 
“R. A.”, nes be jų užsakymas gali pakliū
ti kitam tos pačios pavardės prekybinin
kui. Firma R. A. van der* Schoot sugalvo
jo dar kitų būdų patraukti pirkėjų. Gėlių 
mėgėjų yra daug, bet maža tokių, kurie 
orientuojasi pačiose gėlėse arba jų pava
dinimuose. Bešvęsdama 1930 metais savo 
100 metų gyvavimo sukaktuves,šioji fir
ma sugalvojo įvesti pas save svogūninių 
ir šakninių gėlių asortimentus įvairia kai
na, galinčius atitikti bet kurį pareikala
vimą. Yra asortimentų gėlių, kurios yra 
paruoštos žydėti kambary žiemos metu; 
yra tokių, kurios reikia sodinti darželin 
rudenį, ir tokių, kurios tegali būti paso
dintos pavasarį. Visa tai daroma su dide
liu prityrimu ir sąžiningumu. Norintieji 
gali kreiptis adresu: Monsieur R. A. van 
der Schoot. Etablissement orticole. Hille- 
gom. llollande. Galima susirašyti pran
cūzų, vokiečių ir anglų kalbomis.

1 (Bos daugiau)
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ilgos bedarbės prislėgti. Tik 
keli tedirbame, ne visų laikų. 
Didžiuma metus, kitus “po- 
dės” nematėm. Dievo rankose 
visos žmonijos likimas. Grįž- 
kiine prie gyvybės ir laimės 
šaltinio. Kaip apleisime nedo- 
rybės kelius, išauš mums link
smesnė diena, sugriš senieji lai 
kai, kuriuos taip malonu pri
siminti. Vilimas

vę grybaut. Mat, grybai taip 
pat savame laike neblogas dai-

gaitės draugė nuėjo į viešųjų 
mokyklų, tai ir ji panorėjo

ktas. Bet, matyt, nieko nelai-1 sykiu su ja eiti. Mat, reikia j X Parapijos reikalai šiaip-
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nai žavi vietos lietuvius. 1 
Lai Dievulis ir jo sūneliui duo j
da tokį balselį. j Rožančius yra malda labai

ŠV. ROŽANČIUS

mėjo abudu, ausis nuleidę par- kaip nors pasiliuosuoti nuo pa 1 taip kruta. Per spalių mėnesį
kiūtino tuščiomis. Kur čia tau rapijos mokyklos, kad ir mėlu.; kaziriavimo vakarai bus penk-
tokioje sausumoje augs 
bai.

s gry- j Viešojoj mokykloj nereikia nei tadieniais. Tai smagūs vaka- 
J. į bažnyčių eiti, nei katekizmo, rai ir pelningi parapijos nau-

X Bazaro prisirengimas spa 
čiai eina pirmyn. Nugirdau, 
tad jau ir mūsų seserys mo
kytojos su mokyklos vaikais 
engiasi bazare turėti savo bi- 
nį, “būdų” ir dzinguliu-dzin-
juliu. Geras ženklas.%

X Kaziriavimo vakarai jau 
trasideda. Ketvirtadienio va
kare kaziriuojama pas A. L. 
Venslovas Undertaking Esta- 
disliment Marčulaičių rūpės

Pas mus žmonės daug kal
ba apie praeitį. Anie laikai, 
tai ne dabartis. Seniau visi bu

X Rugsėjo, 25 d. tuoj po 
pamaldų bažnyčioje įvyko mė
nesinis mūsų parapijos soda-

patinkanti Viešpačiui Dievui 
dėlto, kad ji yra nužemintos 
širdies malda ir paties Dievo 
Tėvo, Viešpaties Jėzaus ir Šv. 
Panos Marijos išmokinti žod- 
žiai.

Dievas Tėvas siuntė arkan- 
gelų Gabrielių apreikšti Šv. 
Marijai. Tai pradžia “Sveika

dai.
X Darbai pas mus jau pra

deda judėti. McKees Ročka 
Car Sliop jau apie 60 nuoš.

nei lietuvių kalbos mokytis. 
Ten gali su visokiais žydukais 
pasportauti, laisviau... na, ot 
laisviau, laisviau... Matant to
kį tėvų apsileidimų, tiesiog 

nesuprantama, kodėl taip ma
žai jie tesirūpina katalikišku 
savo vaikelių išauklėjimu. 
Nors mūsų klebonas visa šir
dimi atsidavęs, veik kas sek
madienį aiškina apie tėvų prie 
dermę vaikus katalikiškai iš
auklėti ir nekartų priminė J. 
E. Vyskupo įspėjimų, kad tė
vai turi savo vaikelius leisti 
į katalikiškųjų mokyklų. Bet, 
kaip žinome, nors kai kurie 
ir arti prie mokyklos gyvena, 
tačiau nepaiso vyskupo įspė
jimų ir vis tiek neleidžia vai
kų į savo katalikiškųjų mo
kyklų. Reikia tik stebėtis, kad 
katalikai tėvai, bent save va
dina katalikais, o tiek teat- 
kreipia dėmesio į Bažnyčios 
tvarkų ir tiek tik tesirūpina 
savo vaikij išauklėjimu kata
likiškoje dvasioje.

Kad bedieviai kariauja prieš 
Bažnyčių; tai nieko stebėtino, 
bet kad jau patys katalikai 
niekina savo Bažnyčių, savo 
mokyklų, prie kurios statymo 
dar gal savo centais prisidė
jo, tai jau prastas iš tokio ka
talikas; tai šiaudinis katali
kas. Aš nors tik burdingierius, 
bet esu susipratęs katalikas ir 
užtad drįstu tėvams priminti, 
kad susiprastumėte ir nebūtu
mėte šiaudiniais katalikais, 
bet tikrais praktikuojančiais 
mylinčiais bažnyčių ir savo 
lietuviškųjų katalikiškųjų mo
kyklų. Dar nėra vėlu, kad ir 
dabar atleisti vaikus į savo 
mokyklų. Tik drųsos, o tikru 
kataliku visados galima būti.

BENTLEY VILLE, PA.
Rugsėjo 25 d. mirė Stanis 

Ramanauskas. Laidotuvės įvy 
ko rūgs. 28 d. iš Šv. Luko ba
žnyčios į parapijos kapines. 
Paliko visų šeimynų dideliau- 
siame nuliūdime. Vietinis kle
bonas kun. J. Misius labai 
graudingų pasakė bažnyčioje 
pamokslų, pritaikintų prie žmo 
gaus gyvenimo.

Koresp. “Draugo” draugas

priėmė darbininkų. Kaminai Marija.” Paskutinė dalis yra
net su liepsna rūksta. Dieve 
duok, kad jie greitai neužgęs- 
tų, tai mes tuojau atsigrieb- 
tume. Su laiku parašysiu dau
giau. Dėdulė

Šv. Panos Marijos žodžiai. “Tė 
ve Mūsų” yra žodžiai paties 
Viešpaties Jėzaus. “Tikiu į 
Dievų Tęvų” yra Apaštalų su
dėjimas. Todėl, Rožančius yra 
kaip vainikėlis, nupintas iš ro
žių ir lelijų; ir gražus ir mie
las. Taip Rožančius yra graži 
malda ir labai patinkanti V. 
Dievui, nes iš Jo paties paėjo 
ir, kalbėdami rožančių, mes ga 
rbiname Švenčiausiųjų Trejy
bę, tuo pačiu ir Šv. Marijų, 
kuri Dievo akyse yra aukščiau 
šioji garbė.

(Tųsa ant 4-to pusi.)

ŠV. PRANCIŠKAUS VIE
NUOLYNO RĖMĖJŲ SEI

MO PROGRAMAS

vo sotūs, gražiai pasirėdę, ga- Įįe/.jų susirinkimas. Pradėta ir 
užbaigta malda. Be kitų rei
kalų, buvo skaitytas šv. Pran
ciškaus seserų laiškas — kvie
timas atsiųsti atstovus į jų vie 
nuolyno rėmėjų seimelį, spa
lių 9 d. Išrinkta nuvažiuoti į 
Apvaizdos kalnų šios panelės: 
Elena Kaspučiūtė, Margareta 
Papeikiūtė, Marė Šarkifltė ir 
Eleonora Jociūtė.

X Pirmadienio naktį į kle
bono garadžių buvo įsilaužę 
vagys. Neilgai, nabagai, tenai 
tešeimininkavo. Nespėjo pra
verti garadžiaus duris, kaip 
klebonas jau buvo “ant ko
jų”. Į kelias minutes 4 vyrai 
apsupo garadžių,bet vagys, pa 
sinaudodami nakties tamsuma, 
nieko nelaimėję, pasislėpė.

Reporteris

rdžiai atsigėrę... Tik tas ne
dirbo, kuris, perdaug “karčio
sios” ar putojančio alaus išsi
traukęs sekmadienio vakarų, 
pirmadienį pagiriom sirgo.

Piknikai, paįvairinti sportu, 
žaislais, 'sutraukdavo minias 
žmonių. Šokiai būdavo pilni

SVEIKINAME

iu. Fain! Kas daugiau? Kiek Jaunimo, senių ir bobučių. Jau 
girdėjau, kaziriavimo vakarai n^eD tripo, kol čebatai laikė, 
engiami jau pas: Kastantų

WEST END PITTSBURtSH

Stravinskus, S. Simonavičius,
. Pakrosnius, p-lę Agotų Sut- 
aičiūtę ir pas kitus, tik dar 
esužinojau nei dienos nei va- 
andos. Vis tiek sužinosime pa 
kau. Valio sautsaidės biznie- 
iai. Kas daugiau, kas dau
giau.

X Rugsėjo 28 d. moterystės 
yšiu tapo surišta Ona Laukai- 
ė su Jeronimu Le Grand. Tur 
ūt, koks franeūzas. Gaila, 
:ad mūsų mergaitės nesuran- 
a sau gyvenimo draugo tar- 

>e savųjų. Onutė buvo gera 
nergaitė, narė “Marijos Vai
telių” draugijos ir tai ne bile 
okia narė — veikli narė. Kie- 
viename susirinkime ar dar- 

>e jų galima buvo visados ma- 
yti. Už tad jai draugija nu- 
»irko dovanų gražų paveikslų 
r papuošė altorių lemputėmis.

šalies žiūrint, jos pamer
ks ar palydovės gadino visų 
frožę savo pusnuogiais parė- 
ais. Šiandien mergaitės ma- 

įo, kad parodys savo plikų 
mgarų. tai bus labai gražu, 
> čia kaip tik priešingai. Nors 
ran. Kazėnas nekartų jau pri- 
ninė, kad tokiose svarbiose iš 
tilmėse reikia labiau pagerbti 
įventųjų vietų — bažnyčių. Te 
Aukščiausias laimina mūsų 0- 
lutę ir apdovanoja jų palai- 
ninimu.

X “Marijos Vaikelių” drau 
rija patylomis kugžda apie ba 
saro rengimų ir jo pasiseki- 
nų. Paskui-gi lapkričio mėne
syje vėl rengs koki tai naujų 
‘šurum būram”. Skamba žy
diškai, bet tai nieko by tik bus 
geras “gešeftas.” Kaip tik su
žinosime, tuojau pranešime ku
rių dienų' ir kas ten bus tokio 
“šurum boram.”

X Spalių 9 d. “Marijos Vai
kelių” draugijos ir bendrai 
mergaičių mėnesinė bendroji 
šv. Komunija. Tas paprotys 
jau nuo daug metų gyvuoja, 
laibai gražu kuomet mergaitės 
sykiu eina kas mėnuo prie šv. 
Komunijos, tik gaila, kad jos 
dar ne visos taip daro. Ne vi
sos dar priklauso “Marijos 
Vaikelių” draugijai ir ne vi
sos ateina kas mėnuo.

X Šv. Kazimiero mokyklos 
vaikų išpažintis penktadienį 
3 vai. popiet, o bendrai vaikų 
išpažintis tiktai šeštadieniais 
2 vai. popiet. Vakare ir sek
madienio rytų vaikai nepriva 
lo maišytis tarpe suaugusiųjų. 
Ha - . K.

o seniai linksmai šnekučiavos, 
“džiaugsmo lašų” paragavę... 
Tai buvo senai, senai... Dabar 
virto kita gadynė. Darbo nė 
už pinigus nepirksi. Trūksta 
kasdieninės duonos. Nėra kuo
mi savo “griešnų” kūnų pri
dengti. Pakrikome, kaip Gri
go bitės. Iš 120 šeimų beliko 
vos 50. Streikai, nedarbas iš
blaškė Bridgeville’s ir apylin
kės lietuvius į visus kraštus. 
Detroitas, Clevelandas, Pitts
burgh’as priglaudė juos po sa
vo “sparnais”. Buvome įsikū
rę ir savo žydinį-parapijų. Da
ug ji mums gera padarė. Su
būrė į vienybę, sielas nuo plėš
riųjų vilkų apgynė, gimtosios 
šalelės ilgesį užkūrė mūsų šir
dyse. Tiesa, dar tebeturime sa 
vo tautos kunigų, asmenyje 
kun. A. Jurgučio, bet ar ilgai 
jis pas mus bepasiliks, negau
damas atlyginimo už savo da
rbų. Būtų didelė nelaimė, jei 
vyskupas atimtų mums kuni
gų. Vado netekę greitai liktu
me svieto perėjūnų-padaužų ir 
išnaudotojų auka. Juodos sie
los šešėliai dėtų visas pastan
gas, kad mus suklaidinus, ti
kėjimų iš mūsų širdžių išplė- 
šus. Niekam nepaslaptis, kaip 
skaudžiai nukentėjo mūsų tau
tos vaikai tose vietose, kur 
nebuvo lietuvio kunigo.

Girtybė, palaidumas, tikybi
nis apsnūdimas pasireiškė te
nai visoje plotmėje. Prarado 
jie ir savo tautos sųmonę. Nors 
anglų kalbos neišmoko, bet sa
vo tėvelių šnekų’prie kiekvie- 
nos progos šiandienų niekina, 

‘pajuokia, žodžiu — liko dva
sios bankrutai ir tautos išga, 
mos.

MT. PROVIDENCE, PA.
X Viena mergaitė iš Juve- 

nato susirgo “išsiilgimo ma
inės liga” ir išvažiavo namo 
pas mainę. Gaila mažutės- 
Kaip pagis, tai gal vėl sugrįš. 
Kitos visos junovatės links
mos, gražios. Kol kas dar jo
kia liga prie jų nelimpa. Lai
kykitės, mažutės.

X Seserų kapelionas kun. J. 
Skripkus buvo išvažiavęs į 
DuBois labai svarbiais sese
rų reikalais. Grįžo linksmas. 
Tur būt, viskas gerai pasise
kė. Sakė, jo “Džiozė” bėgusi 
visų kelių “fifty miles on 
hour,” o kapelionas nepras-

Šv. Vincento parapija ran- 
’dasi West End Pittsburgh ’e. 
Daug čionai yra žinių ir žine
lių, bet, kadangi ieškojau sau 
darbo,-tai negalėjau tų žinių- 
žinelių surankioti. Dabar, ačiū 
Dievuliui, jau nuo pirmadienio 
pradėjau dirbti, tai su džiaug
smu vakarais pradėjau rankio
ti tas žinias-žineles ir siųsti 
jas į “ Pittsburgh’o Lietuvių 
Žinias,” kad jomis pasidali
nus su kitais savo tautiečiais- 
katalikais.

Pradėsiu nuo šv. Vincento 
mokyklos. Vaikučių šįmet už
siregistravo ir mokyklų lan
ko mažiau, negu praeitais me
tais. Mat, ir čionai randasi 
tokių, kurie vis dar mano, kad 
viešose mokyklose vaikai dau
giau išmoksta. Rinkdamas ži
nias patėmijau, kad vaikai 
prikalba tėvams visokių nebū
tų daiktų apie seseris tnokyto- 
jas ir tai daro dėl to, kad ti
ktai pasiliuosuotų nuo para
pijos mokyklos, kad tėvai juos 
leistų į viešųjų mokyklų.

Mano burdingbosienės mer
gaitė eina į Šv. Vincento pa
rapijos mokyklų. Vienų kartų 
parėjus iš mokyklos papasa-tas draiveris.

X Mūsų kapelionas, tai kaip kojo savo motinai, kad sese
tikras tėvas ir geras šeimini
nkas; rūpinasi savo vaikeliais. 
Nujausdamas būsimų gana su
nkių žiemų, rūpinas seserų rei 
kalais, o ypač. savo “mažutė

Buvo laikai, kada ir save

mis,” kad jos turėtų žiemai 
gardumėlių. Sužinojęs, kad 
kaimynystėje pas p-lę Agotų 
Sutkaičiūtę dar yra gerų o- 
buolių, žiūrėk, mūsų kapelio
nas su Frankiu jau ir važiuo
ja obuoliautų. Parvažiavo su 
dideliu vežimu, net su kaupu. 
Ot, tai bus košės. Mažutės jų 
valgys. Negana dar to, kaip

bažnytėlę aprūpinom ir Lie- rūpestingam šeimininkui, ku- 
tuvos reikalams šimtus' auko-riam rūpi žiemos vargai, abu

rys reikalauja nuo jos dau
giau, negu nuo kitų, kad jų la
bai persekioja ir t.t. Nugi, žiū
riu, kad jau mano. burdingbo
sienės veidas persimainė; tik 
kaista, tik raudonuoja net pa
mėlynavo; pradėjo pykti, rė
ktu. Girdėdamas tuos skun-

I

dus neiškenčiau ir atsiliepiau. 
— Klausyk, Ona, nueik pas se
seris ir ištirk dalykų, ftr vis
lių, kų mergaitė čiauškia, ata- 
tinka tiesai.
Paklausė. Mano bnrdingbosie 

nė, tai ne bet kokia motina. 
Po to mergaitė ir po šiai die
nai tebeina į parapijinę mo-

X Mūsų gerb. klebonas iš 
sakyklos paskelbė, kad spalių 
9 d. įvyksta Šv. Pranciškaus 
Seserų rengiamas seimelis, į į 
kurį kvietė visas draugijas, 
kad išrinktų ir pasiųstų savo 
atstovus. Draugijos dabar re
nka atstovus.

X Storulių šeimyna išleido 
savo dukrelę, Onutę, už Anta- 
no Serpensko. Svetelių į ves- 
tuvių pokylį prisirinko gražus 
būrelis. Aš, kaipo burdingie
rius, iš užupečkio mačiau, kad 
ir mūsų gerasis klebonėlis da
lyvavo tame pokylyje.

X Sadauskų šeimynai Die
vulis davė sūnelį. Aleksandras 
Sadauskas yra Pittsburgh ’e 
pasižymėjęs savo nepaprastu 
balsu — baritonu, kuris daž-

Brangūs Šv. Pranciškaus vie
nuolyno rėmėjai,
Šv. Pranciškaus šventės pro

ga, sveikiname savo didžiai 
gerbiamus rėmėjus. Prisimena
me Tamistų pasišventimų vie- 
nuolyno labui praeityje ir mū
sų širdyse kįla dėkingumo jau
smai! Šių dienų nepamiršime 
savo geradarių, kurie kokiu 
nors būdu yra mums pagelbė
ję ir dabar tebegelbsti. Bet 
ypatingu paminėjimu atsimin
sime savo nenuilstančius rėmė
jus. Jaučiame, kad finansinė 
parama, kurių karts nuo kar
to mums prisiunčiate, yra tai 
su savęs pasiaukojimu surin
kta.

Kaip kasmet, taip ir šįmet 
vienuolyno vajus prasidėjo 
spalių 4 d., mūsų Globėjo, šv. 
Pranciškaus šventėje. Per va
jų rėmėjai visuomet parodo 
gilų vienuolyno reikahj atjau
timų. Žinome, kad Tamistų 
uolumas nei šįmet nėra suma
žėjęs, bet, dėl bedarbės, šiais 
metais didelės finansinės pa
ramos negalime tikėtis. Trokš
tame tik, kad mūsų santykiai 
ir ateityje būtų tokie, kokie 
buvo praeityje — artimi. Gi» 
liai esame įsitikinusios, kad 
Tamstos ant visados pasilik
site brangiais vienuolyno rė
mėjais.

Dėkingos
Švento Pranciškaus Seserys

Spalių 9 d.

10:30 — iškilmingos šv. Mi
šios ir pamokslas.

12:00 — pietūs.
2:00 — pirmas posėdis.
3:30 — pirmoji pertrauka. 
3:45 — antras posėdis.
5:00 — vakarienė.
6:00 — programas.
Visi kviečiami į Šv. Pran

ciškaus Seserų vienuolynų.

P1VARUN0
OUON-KEPYKLA

1426 Juni&ta St.,
N. S. Pittsburgh, Pa. 

Gaminu sveikiausių ir ska
niausių duonų. Reikalaukite 
mano duonos nuo savo krau- 
tuvninko.

SKAITYKITE TR PLATTN 
• KTTE “DRAUGĄ**

FRANK DARIGIS
VALGOMŲ DAIKTŲ KRAUTUVĖ, 

• 14 ( HEATAU ST..
N. S. PITTSBURGH. PA. 

Užlaikau pirmos rūšies valgomų 
daiktų krautuvę.

“DRAUGAS LITHUANIAN BOXING 
CONTEST” APLIKACIJOS BLANKA

Šiuomi pranešu, kad įstoju į “Draugo” organizuo
jamų “Lithuanian Boxing Contest.”
Vardas ir pavardė ..........................................................
Adresas .................................................................................................

Kiek metų?... ............................Kiek sveri?.......................
t

“Draugas Lithuanian Boxing Contest,” 2334 S./ 
Oakley Avė., Chicago, III.

BILLY’S UNCLE
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PITTSBURGH'O 
ŽINIOS

____________ DRAUGAS

žančių dažnai ir su noru, to- laidus kiekvienų paskutinį ni§ ir, kad paskatintų tikinę,iuo-

Ketvirtadienis, spalių 6, 1932

(Tęsinys nuo 3-čio pusi.)

Atsiradimas šv. Rožančiaus

Nuo pat krikščionybės pra
džios, prie Panelės Švenčiau-

dėl dažnai per Marijos užtary
mų gauna nuo V. Dievo rei
kalingų niulonių.

Dabar, spalių mėnuo, Šv. 
Rožančiaus mėnuo. Būdami pri 
spaudiniuose, kalbėkime Roža
nčių su Litanija Šv. Panos Ma 
rijos, o apturėsime reikalingų

nėšio sekmadienį, jei atkalbės sius dažniau, atlankyti V. .Jė- 
per tris dienas savaitėje. ; zų Šv. Sakramente, Šv. Tėvas 

3) 7 m. ir 7 kvadragenų per. Pijus XI suteikė šiuos atlai- 
spalių mėnesį, o visuotinus Sv. dus už kiekvienų atlankvinų: 
nožanėiaus šventoje ir per ok
tav a.

1. Visiems tikintiems už kie
kvienų sykį su nužeminta šir-

■±) Visuotinus atlaidus tiek ,' ,dinų atlankiusiems Šv. Sakia-
sykių, kiek sykių atkalbės1

HOMESTEAfl, PA. ,
X Rugsėjo mėnesį pas mus 

atsitiko net keturios mirtys. 
Labai gražu buvo žiūrėti, kaip 
mirusiųjų karstai buvo vieto
je gėlėmis apkloti dvasiniais

šome žinias rašyti rašalu. Rei
kia pusigailėti redaktoriaus ir 
zeoerio akių.

ŠUO _ VISŲ DRAUGAS

inentų ir atkalbėjus 5 “Tėve* 5

Sakoma, kad šuo žmogaus 
geriausias draugas, nes jam 

\ anūkėliais. Žinoma, buvo ir į&tikimai tarnauja iki galą

niuosius 10 metų Pennsylva- 
nijos valstybei šunys davė $(»,- 
000,000.00 pelno už “lieense”. 
Graži suma. Žmonės nė juste 
nejuto, kaip sumokėjo tiek do
lerių. () kų už tuos pinigus 
valstybė gero žmonijai pada
rė ? Sabalis

sios buvo paskirtos ilgos inal- inalonhj palengvinimui šio gy- 1HRS i-sr'tatylųji S\č. Sakia-,niasų”, 5 “Sveika Marija, 
dos, kurios vadinosi “Psal-j veninio ir sielų išganymui. Ka- nienlib arba prieš altorių, ku-1*«(;arl>6 bl-lk Dievui” prie šv
mes”. Tų “Psalmių” buvo 
150. Kiekvienas Marijos my-

Ibėdami Šv. Rožančių apturi
me daug atlaidų, kurie yra

lėtojas jas kalbėjo. Bet buvo1 p,-įdėti Šventųjų Tėvų Popie

name laikomas Švč. bakranie- ,□aki d
ntas.

Todėl matome, kad Rožan-

ių. 1 aprotys aukoti dvasi- jgauna Ant kiek tame pasaky
nius vainikėlius, vietoje gelių, me yra tiesos, parodo kasdie-

{llomesteade gyvuoja jau nuo';..:* <rvvpn;,nnc Nėknrtn nn 
sakramento ir pasimeldus, su- 1. motll - . I gjvemnus. Nekartų po

„ * !kellU metų ll kas kart labiau Luv;-;nUn mirtie luti kini u u «ig Šv. Tėvo intencija, atkak įsi«^1L , savininko mirties ištikimas sv.

” r. I»J I

bant bent 1 “Tėve mūsų”, 1 nelis neatsitraukia nuo savo
X Rugsėjo mėnesį susituokė duondavio kapo iki jį gyvastis 

viena porelė. Ir nors tą pat apleidžia. Taip pat daug yra 
į dienų buvo laidotuvės, bet jo- 'atsitikimų, kad šuo išgelbsti 

nymui. Tad kiekvienas katuli-i J. . !^u būdu nesutiko tuoktis be žmogų iš įvairių nelaimių ir
kas visomis pajėgomis turėtų ■ 2‘. lsu°tinus ntlaidus įgija u mišių aukos> Tie įvykiai apsaugo jo turtų. Kad šuo y-
rūpintis ko dažniausiai roža.11-lS'* *a'aitV kieky ienas, «'aiškiai rodo čionykščių lietu-'ra geras žmogaus draugas, tai, 

lankė Šv. Sakramenta kasdien

tokių, kurie negalėjo skaityti;' /įy prįe tam tikrų pašventintų /’^111“5 kalbėjimas, tai nėra tuš- ,“^.veika Marija,” 1 “Garbė 
’ šias darbas bet vaisingas ir bflk JMovui., 8Utcik5 10 Inetųtyrininkai (giriose gyvenantie- ,Rožančių.ZO dar svarbesnis da 

ji) negalėjo knygai gauti, to- lykas: kas noriai Šv. Rožan
dėl, norėdami pasirodyti išti
kimais Marijos mylėtojais, 150 
sykių kalbėdavo ‘Tėve Mūsų’ 
ir “Sveika Marija.” Kad at
kalbėti tikrųjį skaičių jie va
rtojo mažus akmenėlius.

Šv. Domininkas buvo pir- _________
inasis, kuris ant šniuruko su- j Panelės Šv. Marijos noru šv. 
vėrė 150 žirnelių ir pavadino Domininkas 1208 m. jau įve-/ykloje.

čių kalbės per savo gyvenimą, 
tas po mirties nebus ilgai skai
stykloje. Kun. J. V. S.

ATLAIDAI UŽ ROŽAN
ČIAUS KALBĖJIMA

begalo naudingas sielos įsga- atlaidų.

čių kalbėti, o ypač kuomet ka
lbamas viešai bažnyčioje prieš 'per ištisų savaitę, jei bite ku-

vių kilnų dvasinį nusiteikimų, rodos, nieko čia tokio stebė
I *Sekančiuose “Draugo” nu-'tino, bet kad šuo yra

tai 
stoka

Šv. Sakramentų. Visus virš |1U?. ‘ at ,ks hsPazin 1 " .meruose jiasistengsiu plačiau draugas visos valstybės, tai
minėtus atlaidus galima paau- piy’11S • ^ramentų n- at-įprašyti apie mūs kolonijos čia lig biskį gal ir keistoka 
koti sieloms, esančioms skais--f b6S VUS mme US P° ellUS' lietuvių gyvenimų. Rap. | Vienok, čia irgi tiesa, nes ap-

DR. J. SRtNGLMAN
VftL YRA SAVO OFISE 

CICERO

4930 W. 13th St.
Ofiso valandos: 
40-12; 2-4 p.
p., 7-8 vakare
Panedėliais, se- 
redomis ir pėt- 
nyčiomis po

[įpietų gydo li
gonius ofise už 
pusę kainos iš 
priežasties sun
kių laikų. Re
umatizmo gy
dymas — spe- 
cialumas.

Ofiso Tel. 
Cicero 4 3 
Rez. Tel. 

Cloe.ro 3656

Nuo red. — Gerb. Rep. pra- skaičiuota, kad per paskuti-Tuos atlaidus Šv. Tėvas su- 
buvusio, • ■. teikė iš priežasties

Kad kiekvienas lengvai ga- » .
... ... .... Tarptautinio Eucharistinio Ko
lėtų pasinaudoti ir virs mine- . . . . .

X1 . . . . . v . 'ngreso, kad visame pasaulyje
tus atlaidus įsigyti, sv. Kazį- 1,.. A L 1

; . ’ . 'tikintieji, lankydami Šv. Sa-j
nnero R. K. bažnyčioje spaliu ', . ,, , TT-x

1200 m. kilo Albigenų ere- kad visame pasaulyje visose mėnesį prieš išstatytaji Švč Jiranien^b pemUftldautų Vieš- 
., ‘ ‘ 1 „ v. ‘ patį už pasaulio nuodėmes. Ti- j
bakrainentų Rožančius kalba- .. • , 'v. . kultieji tat turėtu pasinaudoti
nias trečiadieniais ir penkta- . . . . . . , - 1, tais taip gausiais nuopelnais. I 
dieniais, (:J0 vai. vak., o sek- v . , - T1 v.... vpae dabar, Sv. Rožančiaus

arba prieS įstatytį Svč. Sa-jšv. I!ožančinus (lra„^n kal. | <d"'J na-nes, ka,l dazmau- 
kramenti,. Daugelis popiežnj | ba ka-dien ryto 7:30 vai. |S,i" l!"ll;vl11 Hv- ' uki.unent,) n

Šv. Marijos “Psalter’iu, ’ rei- <]£ Rožančiaus kalbėjimų, grei 
škia Rožančius Šv. Panos Ma- jta laiku išsiplatino po visą pa jg 
rijos, garbei, priminimui 150 šaulį. O nuo rugp. 20 d., 1885,
“Psalmių. įŠv. Tėvas Leonas XI11 įsakė,

zija. Italijoj ir Prancūzijoj bai bažnyčiose kasdien per ištisą 
šiai niekinta ir kankinta kri- spalių mėnesį būtų kalbamas 
kščionys. Tat Šv. Tėvas pa- j Rožančius pagarbinimui Šv. 
skyrė šv. Dominikų, kaipo die- Marijos; arba per šv. Mišias, 
vota ir mokvtą vyra, kariauti
prieš tą ereziją; kariauti ne 
kardu, ne ginklu, bet kalba ,yra suteikę atlaidus už Rožan-1 
ir raštais išrodinėti bedievių čiaus kalbėjimų. Kad paragi- 
klaidas. Bet Šv. Domininkas^ nus tikinčiuosius prie didesnio 
pilnas nusižeminimo, nedrįso j pamaldUmo į Panelę Šv. ir uo 

pradėti to sunkaus darbo. | lesnio Rožančiaus kalbėjimo 
Štai, sykį besimeldžiant jam jos garbei, dabartinis Šv. Tė- 

apsireiskia Šv. Atarija ir sa-jVas Pijus XI už atkalbėjimų 
ko: “Imk sį Rožančių, skleisk benį vienos dalies Rožančiaus

M. J. K.

NAUJAUSIEJI ATLAIDAI

'atkalbėtų vienų Rožančiaus <k. 
iii, už kų yra suteikti visuoti
niai atlaidai.

Dėl tos priežasties, praeitą 
sekmadienį bažnyčioje buvo 
paskelbta, kad Šv. Kazimiere 
R. K. bažnyčia, So. 22nd &

jo garbę; kalbėkite visi, o per
galėsite tuos ir daug kitų prie
su.

suteikė šiuos atlaidus:

Šventasis paklausė apreiški
mo, išplatino Rožančių ir visi 
pradėjo nužemintai kalbėti; 
trumpu laiku \ daugiau kaip 
KM),(HK) eretikų grįžo prie Šv. 
Bažnyčios. Nuo to laiko visi 
krikščionys pradėjo uoliau ka 
lbėti Rožančių.

Daug V. Dievo malonių a- 
teina per Šv. Rožančiaus ga
lybę. Daug priešų, kurie už
puldavo tikėjimų, buvo per
galėti. Daug nusidėjėlių grįžo 
prie atgailos. Daug eretikų ta 
po grąžinti prie Šv. Tikėjimo.

Dėl to Rožančius yra taip 
visų mylimas; jis yra visų ge
riausioji ir patogiausioji mal
da. Tiek didžiausi mokslinčiai 
— teologai, filosofai randa ap
mastymų ir giliausių paslap
čių, tiek ir visai nemokyti 
net maži vaikeliai gali kalbė
ti Rožančių be vargo ir sun 
kenybių.

Rožančius susideda iš tų pa
prastų, bet da;\g reiškiančių 
poterių. Ir taip, kalbėdami 
“Tikiu į Dievą Tėvų” išreiš
kiame savo tikėjimą ir pasiti
kime Dievo malonėmis. “Tėve 
Mūsų” — tai malda Viešpa 
ties, kuris išmokino mus, kaip 
prašyti ir ko prašyti. Trimis 
“Sveika Marija” atiduodam*, 
garbę šv. Marijai, kas primfe 
na mums tris teologiškas do 
rybes: Tikėjimą, Viltį ir Mei
lę. “Garbė būk Dievui Tėvui” 
išreiškiame didžiausių padėką 
Šv. Trejybei už gautas mala 
nes. Baskui atkartojame 1C 
“Sveika Marija”; reikšdami 
savo nužemintą prašymą pri< 
Šv. Marijos, kurį Ji greitai 
išklauso, nes ir Kristus paša 
kė: “Prašykite, o bus ir gau 
šito”. Tuomi pasitikėjimu, ge 
ros valios katalikaų kalba Ro-

1) 5 m. ir 5 kvadrągenus kie 
kvienam atskirai kalbančiam;

2) K) m. ir 10 kvadragenų

Šv. Tėvas Pijus XI, trokš
damas, kad prasiplatintų pa
maldumas prie Šv. Sakramen-

Į to ir kad tasai pamaldumas įSarali Streets, bus atdara nue 
labiau susispiestų prie gyvy- 6 vaP vakaro
bės šaltinio ir visų malonių
centro — Viešpaties Jėzaus 
Kristaus, Kurs tikrai su Kū-

M.J.K

sykį į dienų kalbantiems sy- nu ir Siela gyvas po pavyda- 
kiu su kitais. Visuotinus at- lu duonos pasilieka altoriuje

Jaunystės Stiprybė

A. OLSZEWSKIS
Kuris per 25 melus (1-892—1918) sėkmingai vedė .prlvatlnf banką - 

vardu OI,SZKWSliI BANK ir leido laikraštį “iJletirvą.”
DABAR ATIDARĖ NAUJĄ BANKINĮ OFISĄ 

3251 S. Halsted St. priešais užsidariusį Univcrsal Banką
Kl'UIAMrK DA11AR LIETUVIAI GALI:

Išsimainyti savo čekius ant pinigų, •
Apmokėti giiso, elektros, vandens ir kitas bilas,
Pirkti money orderius persiuntimui pinigų.
Paryti visokius notarialius dokumentus,
Inšiuruoti nuo ugnies namus, furničius, automobilius, langus ir 1.1, 
l’irkti pirmuosius morgičius, municipalinius ir U.S. valdžios bondsus

Valdžios bondsai neša 4 ir 5 proc. ir yra liuosi nuo taksų. Tai 
kam laikyti paėte pinigus už 2 Aį proc. kada vablžia už šiuos 
bondsus moka 4 ir 5 proc. ir už šituos bondsus gali gauti savo 
pinigus atgal kada. tik nori.

Kurie pirkote morgičius užsidariusiuose bankuose, tai apsižiūrėkite 
ar turite visus reikalingus dokumentus. Jei nesate tikri, tai at
sineškite morgičį pas Olszewskį, o jis patikrins, ir už patikri
nimą nieko jums nerokuos.

3251 S. Halsted St. priešais Universal Banką
VALANDOS: Nuo 11 ryto iki 5 vakaro. Hubatolnis iki 8 vakaro 
N. C. Krukonis yra Olszewskio asistentu ir vedėju Inšiurance 
’ Departamento.’

VISADA
UŽMIRŠTA

Ar žinot, kodėl jos ne
mėgo? Ji pati nežinojo. 
Jos blogas kvapas buvo 
priežastim, nes blogo kva
po niekas nemėgsta. Vie
nok visi tų gali pašalinti. 
Gargaliuok su Listerine ir 
tas atliks kas reikia. Var
tok kasdien. Bandymai ro
do, kad šis vaistas atlieka 
greit, ko kiti vaistai ne
padaro per 4 dienas.

I.AMBERT PHARMACAL 

COMPANY 

St. Louis, Mo.

Ilr. Magnus Hirschfcld, gerai žinomas Sexalogijos autorite
tas ir Direktorius Institute for Sexual Science of Berlin, Germa
ny sutverė

TITUS - PEARLS
pagelbėti milijonams žmonių, kurie* yra praradę arba pradeda 
prarasti gyvingą fizinę jėgų. 35 m. praktikavimo ir tyrinėjimo 
taip pat parodė, kad šitokia silpnėjimas yra priežastis daugelio 
kitų bėdų: Didi kraujo priespauda, užkietėjimas arterijų, ffcdnis 
iruvarglinas darbe, galvos svuigiulmas, slogiuinuis, ucurastlienlja, 
ir taip toliau.

Visas šitas bėdas galima prašalinti su Titus—Pearls. Dau- 
grtma gydymų buvo įvykinta per Dr. Hirschfcld, Berlyno Insti
tute.

L. S. (Valstybės Oficialas; 60 m. vedęs) skundėsi fiziniu nuo
vargiu, svaiginimu ir drebėjimu. Lengvai pailsdavo. Minties ga
lybė nerangi ir silpnai veikianti. Trukumas fizinėj jėgoj per 5 
metus. Pidi kraujo priespauda. Puotos 2 Titus—i’earls 3 kartus 
dienoje. 2 savaitės vėliau niedikalis raportas buvo šitoks:— Abol- 
nai sveikesnis, daugiau spėkos, svaiginiman sumažintas ir jėga 
grąžinama. Gydymas nepaliuutas, po 2 savaičių L. S. ruportą ši
tokį išdavė: nuovargis ir pailsimas dingo, kraujo priespauda su
mažėjo Ir 60-tose metuose atgavo fizinę jėgą ir vyriškumą, kurį 
turėjęs pradžioj gyvenimo.

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

• TasiAugok klaidų išpildydamas šį kuponą: •

TEUTONIA IMPORT & EXPORT SERVICE CO., DIT. 9396 
211 Fourtli Avcnuc, Ncw York City, N. Y.

Gentlemen; Please R*rward to ,the follotving address...............

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

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

M y address is.................................................... State ................................................... ..... ..

DRAUGAS UlMANSOmamm
----- -— įvyks -*-------

LAPKRIČIO (NOV.) 3 O., 1932
ST. AGNĖS GYMNASRJM

3926 ARCHER AVENUE 
IR

LAPKRIČIO (NOV.) 17D. 1932
C. Y. O. CENTER COSGRESS ST. IR WABASH AVĖ., CHICAOO

Registravimo laikas baigsis Spalių 15 d.
Kontestininkai bus iš Wisconsin, Illinois, Micliigan, Indiana, O- 

bio, Pennsylvania ir kitų valstybių.
Patrick (Packey) McFarland, kadaise buvęs lengvo svorio (liglrt- 

weight) cliampionas remia “Draugo” Litlluanian Boxing. Kontestų 
ir pasižadėjo pribūti kontesto vakare ir suteikti savo pagalbą.

t

Prašoma iki tam laikui visų užsiregistruoti, kad būtų galima po 
to padalinti teainus pagal valstijas kaip reikia.

LAIMĖTOJAMS BUS DUODAMA ATSIŽYMĖJIMO DOVANOS.
Išpitdę aplikacijos blankų pasiųskite:

DRAUGAS LITHUANIAN BOXING CONTEST
2334 South Oakley Avenue /

ČI1ICAGO, ILL.

USTERINE
prompfly ende eders^rdlRary 
antice|Hie««onM'IMe In 4 doys

Eat tbis fine 
cheese food 

oftener!

■nu&ifjijc>naQ

4* 4* 4*
(TRIPIE FIUS)

Nedyval, kad nillijonnl mė
gsta Kraft Velveeta . . . užsi
tepti, atstplauti, virti su juo.

Minkštas, patraukiantis sko 
nis nuo šerto Cheddar sūrio. 
Varškus. kaip pienas. Užtvir
tintas Afcnerican Medical As- 
sociation. Užstpelnija aukštą 
malttngumo ratų plius, plius, 
plius. Gauk kitų pakečių nuo 
grocerninko šiandien.

K&AFT

\/elveetqV Th« Dtlieiou* N«wCh««»e Food
_ _ _ _ _ _ _ _ H1TT’ AND RUNN- - - This May Be a N.cž. Soft Jot) (or Somcbody, Btir h Mighi « Hard One (o Fili!

r: KOb Lt’ "-'f %’t 
.' '*•*’ ►:>,& V luMU’b PO 
—1 —

BY HITT

For COLDS, (XMJG«S
Sope ihroal, mtismlar rh«m- 
maticBches&palniųapply Mu»- 
terole, the ''counter-ūrUant”

AT ALL DRUGG1STS

Cloe.ro


s.
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LIETUVIAI AMERIKOJE

BSOGKIYK, N. Y.
MINĖS SPALIŲ DE 

VINTĄJĄ

Didžiojo New Yorko Fetie
racijos apskritis šįmet spalių ....

*’ 1 • . tieji galės
devintųjų švęs bažnytinėmis 
pamaldomis Karalienės Ange-i 1 
lų bažnyčioje, South 4tli ir! ‘

vieno tikro lietinio pareiga 
dalyvauti šiose pamaldose, pra 
šaut gerojo ir teisingojo Die
vo pagalbos greičiau Vilnių 
ahaduoti ir lietuvius iš len
kų nelaisvės išliuosuoti.

Išeinant iš bažnyčios norin- 
Į si gyti “Vilniaus

ir gražių Vilniaus žen-

CAMRRIOGE. MASSuninuiuuvL, nsnvu

METINIS PARAPIJOS 
BALIUS

Roebling Streets.

Parapijos administratoriaus 
didžiai gerbiamo kun. Jono 
Balkūno sutikimu sekmadieni, 
spalių devintų dienų, lt va-Į 
landų suma bus atlaikyta in- i 
tencija už žuvusius Lietuvos 
karius ginant jos sostinę Vii-j 
nių. Tai dienai pritaikintų pa-į 
mokslų pasakys pats gražia- j 
kalbis kun. Jonas Balkūnas. į

K. Krušinskas,
Fed. Apskr. pifin.

KUN. S. P. REMEIKA 
GRĮŽTA

Eikš Ballroom, gražioje, er
dvioje Central Sųuare svetai
nėje, spalių 12 d., Columbus 
dienoje, įvyks Lietuvių para
pijos metinis balius. Balio pra 
džia 6 vai. vakare. Tęsis iki 
12' vai. nakties. Grieš Carlsoh 
orkestrą nuo 7 iki 12 vai.

Baliuje atsilankę gaus ska
nių valgių, žemaitiškų kopūs
tų, aukštaitiškų dešrų, zana- 
vykiškų barščių, kumpių, ne
svaiginamųjų gėrimų iki so-

rb. kun. Jonas Plevokas, kle
bono pagelbinirikas, Al. Po- 
tembergas, šeimininkas, ir jam 
padėjėjai: Jurgis Mockevičius, 
Vai. Jakas, A. Zaveckas, M. 
Norbutas, J. Mockevičius, B. 
Jakutis ir K. Bingelis. Seimi
ninkės: M. Sundukienė, Povi 
laitienė. Yaivodienė, Zaveckie- 
nė, Ajauskienė, Šešknuskienė, 
Kalinauskienė, Kuk levičienė, 
Tamolynienė, Jutkienė Zd., Ri 
bokiėnė ir M. Naujokaitė.

Visi eambridgiečiai ir apy
linkės lietuviai kviečiami įiia- 
lių. Rengėjai

SVET1NGAS KAIMAS

Tel. Cicero 67 56

DAKTARAI:

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 S. 49th CT., CICERO
Vai.: 10-1 2 ryto: 2-6 ir 7-9 vakare

Tel. Canal 6764

DR. A. RAČKUS
Į Office Thono 
(Prospect 1028

Res. and Office 
2359 So. Leavitt St.

Canal 0706

eiai.
Karalienės Augeli] par. kle-j Porelė, kuri gražiausiai šu

komis kun. S. P. Remeika gri- ktiriį, valcų pašoks, gaus la- 
žta j Ameriką apie spalių 16 foaį puikių sidabrinę taurę do- 
d., Bremeno laivu. Spaliij 19 vanų. Taigi iš anksto prašo- 
d. vakare, Klaščiaus salėje, Ma j nia miklinti kojeles, kad lai- 

spetli, L. f., ruošiama milži- niėjus šių gražių dovanų.
Jau 12 metų kai musų bro- niškas parapijos balius, sykiu ! Kiek iš pardavimo tikietų 

liai vilniečiai kenčia sunkų bus pagerbtus ir kun. klebo-' matosi, balius bus sėkmingas, 
lenkų okupant ų jungų. Kiek- nas. Kun. klebonas yra visų j Jau daug tikietų dabar par-

..............-—■——------------- lietuvių brooklyniečių myli-, duota, o kur da balius? As-
mas. Biznieriai gausiai pne!niuo daugiausiai tikietų išpa-Tel. CICERO 294

SYREWICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
gulimas už $35.00 

KOPLYČIA DYKAI

baliaus dedasi. Balius susidės !rdavęs gaus nepaprastai gra- 
iš skanios vakarienės, koncer- ' žiu, brangių dovanų iš Eupo- 

• tinio progranio ir šokių. Tų di^ 'pos parvežtų. Šeimininkės, ku- 
1344 S. 50th Avė., Cicero, ln.'nų Klaščiaus salė bus pilna. J. rios daugiausiai surinks aukų, 

irgi gaus atmintinų dovanėlę 
— iš Romos parvežtų.

Balio tikietų galima gauti 
Lietuvių, Kooperacijos krautu
vėje 187 Webster Avė., Jono 
Tamošausko krautuvėje, kam
pas AVebster Avė. ir \Villow 

balio šeiminin
kes ir vyrus.

Balio rengimo komisija: ge-

G R A B O R PA I:

J. F. RAKIUS
PIGIAUSIA? LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

IAidotuvėm.® pa
tarnauju geriausia 
Lr pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų lš- 
dlrbystėa.

OFISAS
668 West 18 Street 
Telef. Canal 4174 
SKYRIUS: 1188 I. 
Haleted Street. Tel 
Victory 4688.

LACHAV1CH 
IR SŪNUS

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausla. <ratviu ir DU 
Reikale meldžiu atsišaukti, o I 0‘ *•’ •*

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt >616 arba 2616

2314 W. 23rd PL, Chicago

Medginų km. (Joniškio vi.) 
Lankantis gilioje provincijoje, 
beabejo, daugeliui teko kaime 
ir nakvoti bet, turbūt niekur 
nesutiko tokio dėl keleivių na
kvynės padaryto viso kaimo 
nutarimo, koks jau seniai vei
kia Medginų km. Pagal vei
kiantį nutarimų, vietos gyven
tojas negali priimti keleivį į 
nakvynę be seniūno paskyri
mo. Atvykus pas seniūnų, šis 
paima keleivio pasų ir prisi
laikant eilės paskiria nakvoti 
vietų išduodamas atatinkamų 
raštelį. Paskirtas ūkininkas 
maloniai priima, duoda atski
rų lovų, ant rytojaus sočiai pa
valgydina ir išeinant net to
lokai palydi.

Skaitykite ir platinkite 
dienraštį “Draugę” ii 
remiate visus tuos pro
fesionalus ir biznierius, 
kurie garsinasi jame.

Phone Boulevard 7042

Dfi. C. Z. YEZELIS
• DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė.
Arti 47th Street

Tel. Canal 6122

DU. & L BLOŽIS
••DENTISTAS

. 2201 West 22nd Street
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto 
Nuo 1 iki 8 Vakare 
Seredoj pagal sutarti

Boulevard 7 589
Rez. Hemlock 7C91

DR. A. P. KAZLAUSKAS
D E N T I S T A' S 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakare

Tol. Cicero 1260 X—RAY

DR. fiUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Vai.; kasdien nue--t0 v. ryto iki 9 
valandai vakare

Nedėliomis ir Seredomis susitarus
4847 W. lttli St. Cicero, III.

1439 S. 49 Court, Cicero, UI
TEL. CICERO 6927

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Husų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes neturi
me Mtaldų ailalkymul 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

8307 Aaban Avurat

S, M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18th STREET
Tel. Roosevelt 7532

Telefonas Yards 1138

STANLEY P, MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas 
Turiu automubilias visokiem? 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, III.

I. J. ZOLP
ORABORIUI IR LAIDOTUVIŲ▼ĖDRIAI

1650 WEST 46th STREET
Kampe a 46th Ir Paulina lt*.

Tel. Boulevard 6282-8412

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

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

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

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

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

Eudeikis

A. T A.
KAROLIUS KLUKAS

mirė spalių 3 d., 1932 m., 3:10 
vai. ryto, 48 metų amžiaus# Ki
lo iš Ziemie VVileška, I’ovvjat, 
Brnštowški gmina, 'Kymszany 
Wies. Letuny. Amerikoje išgy
veno* 19 metų.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Marijonų, Lietuvoje^ du
kterį Ladlslavų Lipskienę, žen
tų Edvardų Lipskį, tris poduk
ras: Onų, Marijonų ir Stanisla
vų; seserį Juozapų Jonaitienę, 
pusbrolį Jonų Survilų ir yjni- 
nes.

Kūnas pašarvotas 3615 West 
22nd Street. Laidotuvės įvyks 
subatoje, spalių 8 d., iš namų 
9 vai. bus atlydėtas Į šv. Sa
kramento parapijos bažnyčių, 
3600 Wetrt 22nd Street, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielų. Po pamaldų bus 
nulydėtas j Šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tainus-inas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Duktė, Že
ntas, Podukros, Sesuo, Pusbro
lis ir giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra
borius Eudeikis. Yards 1741.

JŪSŲ GRABORIUS
Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitagc Avenue
' Visi Telefonai.- YARDS 1741 ir 1742

ANTANINA
KEGOWICZIENĖ

Po tėvais Auksulevičiukė

mirė spalių 3 d., 1932 m., 6:30 
vai. vak., vidutinio amžiaus. Ki
lo iš Kauno rėd , Jurbarao par., 
Aleksandravos dvaro. Ameriko
je išgyvipoo 85 metus.

Panko dideliame nubudime 
dukterį Leonų Misevičienę, a- 
nukų Ernestų, augintinę Euge
nijų, seserį Onų Padienę, brolį 
Juozapų Auksuievičių, švogerius 
švogerkas ir visus gimlneą.

Kūnas pašarvotas 2256 \Vest 
191 b Street, arti Oaklry Avė. 
Laidotuvės įvyks pėtnyčtoj, spa
lių 7 d., iš namų 8 vai. bus 
atlydėta J Aušros Vartų para
pijos bažnyčių, kurioj įvyks ge
dulingos pamaldos už velionės 
sielų Po pamaldų bus nulydėta 
į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gjmlnes, drnuguh-ges 1r pažys- 
tainus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Duktė, Anūkas, Au
gintinė, Hesuo, Brolis, Švogeriai 
ir Giminės.

Iiv . uis |. ii II .mm gr.i 
borlus Zolp. Tel. Blvd. 6203.

į

EDWARD W. VISOAMT
mirė spalių 5 d., 11:55 vai. ry
to, 1 932 m, sulaukęs 6 metų 
amžiaus. Amžinų atilsį Edvar
das gimė sausio 23 d., 1927 m., 
Chicago, lllį

Paliko dideliame nuliu'dime 
molinų Onų po tėvais Martin- 
kaitė, tėvų Jonų, bobutę Juze
fų Martinkicnę, diedukų Jonų 
Viscamt; keturis dėdes: Stepo
nų, Vladislovų, Kazimierų, Sta
nislovų ir gimines.

Kūnas pašarvotas 462 3 So. 
Paulina St. Laidotuvės įvyks 
subatoje, spalių 8 d., 1932 m., 
iš namų 8 vai. bus atlydėtas į 
šv. Kryžiaus parapijos bažnyčių, 
kurioj įvyks gedulingos perlai
dos už velionio sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.

NuoSirdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tamus-ri^s dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Motina, Tėvas ir gi
minės.

Laidotuvėms patarnauja gra
borius Eudeikis. Telefonas Ya
rds 1741.

-L
A Į A

1

A
JUOZAPAS

POLYANSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu spa
lių 3 dienų, 9:80 vai. vak., 1932 
in.. sulausęs 71 metų amžiaiM, 
gimęs Lietuvoj, Panevėžio a«ps., 
Kuzatimo par., Duiklškių kaliu.

Amerikoj išgyveno 4 6 metus, 
l'rtkiause prie draugijų sald
žiausios Siroies V. J. ir Bridge- 
porto Liet, Poi. Ir I’afteipos klu
bo. Palikt) dideliame nuiindime 
brolį Jurgį Ir brolienę Veroni
kų. sesėrj Viktorijų ir anukus,
2 pusseseres Elzbieta Piungie- 
nę ir Paulinų Žieklenę, pusbro
lį Aleksandrų Drekį ir gimines.

Runas pašarvotas randasi 916 
W. 34th Pi. Laidotuvės įvyks 
penktadienį, spalių 7 d., 8 vai. 
i* ryto Iš namų ’J šv. Jurgio 
parapijos bažnyčių, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielų, o iš ten bus nu
lydėtas į 8v. Kazimiero kapines.

Visi a. a Juozapo Poiyanskft 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai 'kviečiami daly
vauti laidotuvėse kr sutelkti jam 
pa'skutinį patarnavimų Ir atsi
sveikinimų.

Nultude liekame: Brolis, Se
suo, Brolienė, Pusseserės, Anū
kui ir Giminės.

Laidotuvėse pstarnanja gra- 
harlns A. Masalskis. Teietoiius

DR. J. J. KOWARSKAS
FHYSICIAN AND SURGEON

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

2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Suuday by Appointinent

Ollaaa Tel. Grovehill 0617 i DR. S. A. DOWIAT
Rea 67 37 S. Arteslan Avė.

TeL Grovehill 0617 GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
DR. J- J. SIMONAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1428 VVest Marųuette Road 

VaL: 2-6 Ir 7-9 P. U. Ket. 8.12 AM.
Nedėlioj susitarus

GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

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

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

Vai.: nuo 9 Iki 11 vai. ryto 
Tel. LAFAYETTE 3057

TEL. LAFAYETTE 7650

DR. F. C, W1NSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

4729 WEST 12th PLACE 
Vai.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredos 
ir PėtnyČlos, kuriomis dienomis jis 
bus.

2924 W. WASHINGTON BLVD. 
Kitos vai. ant Washington Blvd. 

4:30 — 6:30 kasdien 
Telefonai:. Kedzie 2460 — 2451, arba 
Cicero 662. Res. teL Cicero 2888

Tek Lafayette 6791

DR. A. IJ AVOIŠ
Vai.: 1 iki 6 po pietų, 7 iki 9 vak 

Office: 4459 S. Galitornia?Avė. 
Nedėlioja pagal sutarti

Tel. Canal .2,7 2«. Pro.pccl „» Te,_ yietory 6893

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET 

Residencija 6600 So. Artesian Avė.

Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų 
6 iki 8:30 vakare

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTAS 

LTtarninkais, Ketve.rgais ir Subatomls
3420 W. Marui imte K«l. arti tt’cMtern 

Avė. Phone Hemlock 7828
’anedėliaia, Seredomis Ir Pėtnyčiomls 

1S21 So. Halsted Htreet

Del. Republic 2266

DR. K. DRANGEL1S
DENTISTAS 

2403 W. 63rd STREET

Phone Hemlock 2061

DR. JOSEFH KELLA
DENTISTAS

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

6558 SO. WESTEltN AVĖ.

PRANEŠIMAS

DR. G. KASPUTIS
DENTISTAS '

Sugryžo Iš Europos ir vėl pradėjo 
praktikų senoje vietoje.

Vai.: nuo 10 iki 12 ryte;
2 iki 6 po plet;
V A k i 9 vakare

Sekmadieniais ir Ketvirtadieniais 
3336 S. HALSTED ST.

Tel. Boulevard 9199

AKIŲ GYDYTOJAIS

DR. VAITUSH, OPT.

DR. S. 8IEZIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

X—Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
cor. So. Leavitt SU Tel. Canal 6122

Rezidencija: 6628 S. Richmond Avė. 
Telephąne Republic 7868 

Valandos: 1—S ir 7—8 vaL vak. 
Nedėlioj: 10—12 ryto.

DR. SUZANA A. ŠLAKYS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVĖ.

Ofiso TeL LAFAYETTE 7337

Ofiso vai. kiekvienų, dienų nuo * 11d 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai. vakare b'tarninkais 
ir Ketvergais. \

Rez. Tel. Hyde Park 8395

DR. M. T. STRtKOL’lS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFISAS

4645 S. ASHLAND AVĖ.,
Ofiso valandos; nuo 2 iki 4 ir nuo 
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis pagal 

sutartį
Ofiso Tel.: lionlcvard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1030

Tel. Lafayette 1016

DR. F. J. LOWNIK
Gydytojas ir Chirurgas 

1800 AVEST 47th STREET

Rez.: Tel. Drexel 9191
Jei neatsiliepia šaukite Central 7464

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas odos ligų ir 
veneriškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas 31st Street 

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

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE 
Tel. Virginia 0036

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

TeL Grovehill 1696

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

Seredomis po pietų Ir Nedeidienials 
tik susitarus

2422 W. MARQUETTE ROAD

. Res, Phone 
Englewood 6641 
Wentworth 8000

Office Phone 
Wentworth 3000

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

• LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų įtempimų, kurie 
8Sti priežastim galvos skaudėjimo, 
rvaigimo, akių aptemmio, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karštį. Nuimu 
jataractus. Atitaisau trumpų regystę 
ir tolimų regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
Atsitikimuose, egzaminą vknas daro- 
uas Su elektra, parodančių mažiau- 
nas klaidas.

Speclaiė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 vaka
re. Nedėliomis pagal sutarti. 
KREIVAS AKIS ATITAISO J TR1JM 
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Dabar kainos perpus pl-
gS; SSS’kS0, M“* ,“too’ pi-

4712 S. ASHLAND AVI. 
Tel. Boulevard 7589

PHONE GROVEHILL 0027 
Valandos: 2-4; 7-9 v. M.

Trečiadieniais ir sekniad. susitarus

DR. J. W. KADZ£WIGK
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 

6859 SO. WESTERN AVĖ. 
Chicago, III.

A. L. DAVIDONIS, M. D.
4910 SO. M1CHIGAN AVENUE 

Tel. Kenwood 5107 
Valandos:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPCIALISTAS

Ofisas Ir Alrinlų Dirbtuvė

75>6 VVEST JSth STREET
Kampas Halsted St. 

Valandos: nuo 10—4; nuo 8—8
H Mrt O,

DR. MAURICE KAHN _
Gydytojas ir Chirurgas

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 dienų 
Nuo 2 iki 8 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedel. nuo 10 iki 12 dienų

Ofiso Tel. Victory 3687
Of. ir Rez. TeL Hemlock 2374

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

Antras ofisas ir rezidencija

6504 SO. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso vai.: nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. vai.: nuo 3-6 po 
piet. Utarn. Ir Subat. nuo 8-6 vak 

Šventadieniais pagal sutarimų.

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numerio

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJ AUSTAS

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po 

pietų: 7—S:20 vai. vakare.
NėdėllOBils 10 Iki 12 

Telefonas Midvray 2880 
. , ........ , ,

Tel. AVentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. 6ART0N v
Gydytojas ir Chirurgas

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

HEMLOCK 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2429 Wc«t Marųuette Road 

VALANDOS:
9 Iki 12 ryto, 7 Utį 9 vakare 

Ųtara. U Ketv. vkk. »utartį/

Tai. Hemlock &706
Rea TeL Prospect 0616

DR. B, ARON ,
" GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6165 South Kedzie
Rea 6626 So. Callfomia Avė. 

▼ai.: 2-4. 7-9 v. v. Iėakiriant Ketv.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 6913

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

Ofiso vai.; nuo l-», am



Ketvirtadienis, spalių 6, 1932

C H I C A G O J E

KAS NAUJO WEST SIDE , įsitikrinę, kad tenai Jurgis į- 
-------------’sigys dar gilesnio dvasinio iš-

X Kolegijos Rėmėjų 19 skv [ silaviniino? Senis
rius savo mėnesiniu

i

LIETUVIŲ RADIJO 
VALANDA

me susirinkime spalių 2 d. pa
darė metinę veikimo apyskai
tų, kurių išduos skyriaus pir
mininkas Antanas Grybas Ma- Gražios dainos, gera muzi- 
rijonų Kolegijos Rėmėjų šeš- J ka ir įdomios kalbos per radi- 
tam seimui spalių 23 d. Praė-!jo bangas, tai maloni kiekvie- 
jusiais metais skyriui pavyko Į nam valanda. Taip ir praėju- 
gerai pasidarbuoti išvažiavi- J šio antradienio- vakarų iš Sto
niuose, liepos 4 d., ir darbini- ties WGES buvo ypatingai 
nkų dienoje. Ypač pažymėtina J gražus ir įdomus programas, 
buvo darbuotė pp. Jono ir Ma-; surengtas pastangomis ir. lė- 
rijonos Stumbrių, kuriems iš-' šomis Peoples Furniture Co.

i

peikšta vieša padėka. Seimo 
pasveikinimo dovanėlės sky
riaus pirmininkui pavesta į- 
teikti $3(1.00. Skyriaus nariai 
visi “in corpore” pasižadėjo 
darbuotis, kad ko gražiausiai 
būtų priimti ir pavaišinti sei
mo dalyviai, atstovai ir sve
čiai. Koresp.»

X Šv. Onos draugijos mėne
sinis susirinkimas įvyko spa
lių 4 d., parapijos mokykloje. 
Draugijos valdybos pirminin
kė O. Budrikienė ir sekretorė 
P. Peldžienė nedalyvavo, už
tat šiam susirinkimui vadova-

* , . • fvo dvasios vadas.
Priimta kvietimai į J\olegi 

jos Rėmėjų šeštąjį seimų, spa
lių 23 d. ir į Labdarių seimų, 
lapkričio 20 d. Atstovauti 
draugiją Kolegijos Rėmėjų sei 
me išrinktos Ieva Šiaulienė, 
Elena Raubi,enė ir Emilija Po ‘ 
cienė su $3.00 dovanėle.

Šv. Onos draugija parapi
jos bazare nutarė turėti savo 
būdą, kurioje darbuosis Ieva 
Šiaulienė, E. Pocienė, M. Lau- 
caitienė ir E. Raubienė.

Ant galo apgailestauta, kad 
dr-jos valdyba nebedaro posė
džių. Už tat prašoma valdy
bos ateity nepraleisti mėnesi
nių konferencijų. Koresp.

krautuvės, 2536 W. 63rd St. 
ir 4183 Archer Avenue.

Dainavo K. Sabonis, Akvilė 
,Ančiūtė, L. Sabonienė, A. Čia- 
pas, Peoples Parlor duetas, 
trio ir kvartetas, kurių dai
nos buvo pritaikintos paminė
jimui 12 metų nuo Vilniaus 
užgrobimo. Be to graži ir rin
ktinė muzika smagino kiek
vienų, gi kalbos, kurias pasa
kė Liet. konsulas p. Kalvaitis 
ir Dr. M. Strikol teikė klau
sytojams daug įdomumo. O čia 
juokdarys “Calis Kepurė” vėl 
juokino klausytojus naujais ir 
gražiais uokais. Buvo ir kito
kių įdomių pranešimų. Vienu 
žodžiu, Peoples duodami radi
jo programai yra gražūs i<‘ rū
pestingai prirengti. Todėl lin
kėkime Peoples Furniture Co. 
gerų sekinių prekyboje.

Dainininkas

ŠIRDINGAI AČIŪ

PADIDĖJO VIENUOLIŲ 
SKAIČIUS

HINSDALE, III. — Marijo
nų skaičius padidėjo - 
nu vienuoliu! Spalių 5 d. per 
šv. Mišias, prieš pat šv. Ko
munijų, Jurgis Andriuška iš
kilmingai padarė savo pirmuo
sius įžadus, prisiekdamas Die- •
vui išlaikyti neturtą, skaisty-

Visiems, kurie atsilankė į 
surengtą vakarėlį rūgs. 22 d., 
pas pp. Vaickauskus, 4507 S. 
California avė. Visas vakaro 
pelnas paskirtas Šv. Kazimie
ro seselių naudai.

Širdingiausiai ačiū visiems, 
kurios prisidėjo savo parama 
ir gražiomis dovanėlėmis: Go- 
lorųbiewskienei (atsilankė su 
savo dukrele; ji yra apteko- 
riaus žmona, kuri visados pa
remia gražus, naudingus dar
bus) ; O. Aleliūnienei ir P. Ra 

vie- šinskienei už dovanėles ir pa
ramą. (P-ni Aleliūnienė yra 
pavyzdinga visur savo prisi
dėjime; kur tik koks būna pa
rengimas, ji niekados neatsi
sako. Ir dabar jį gražiai pri
sidėjo: atvažiavo visa grupė 
veikėjų iš Bridgeport); L. Ra-

DRXU O A S
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Didelis 7 kambarių flatas, Karu 
apšildomas, netoli mokyklų, pirklia* 
vimo vietos. Žema renda.

3237 S. Auburn Avė.
1 blokas West nuo Halsted St.

Democratic
Headquarters

Lithuanian
Division

134 N. La Šalie St. 
Chicago

JOHN B. BORDEN
(John Bagdzlunas Borden)

ADVOKATAS 
105 W. Adams St., Rm. 1642

Telephone Randolph 8727
2151 W. 22nd St. 6 iki 9 vak.

Telephone Roosevelt 9090 

Name: 8 Iki 9 ryto. TeL Repub. 9600

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS I

Mleųtd Ofisas 11 W. Washlngton St 
Room 90S TeL Dearborn 79*6

Valandos: 9 ryto Iki 4 po pietų

Vakarais: Utarnlnkals lr Ketvertais 
— * Iki 9 vai.

4148 Archer Avė. Tel. Lafayette 7187

Namų TeL Hyde Park 8896

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

88 E. 107 ST. prie MICHIOAN AVĖ. 
Tel. Pullman 6950—*377

4800 S. WOOD ST.—Ketvergo vak. 
Tel. Lafayette 6393

1<« g T.A RAT.T.E ST—nsr-ol

Tel. Boulevard 5913.

CHARLES’ P. KAL
ADVOKATAS 

756 W. 35th Street
Netoli Halsted Str.

R. ANDRELIUNAS
Užlaikome naujausios ma

dos žiedus, laikrodžius, radios, 
taipgi elektrikinius laikro
džius, movie cameras, projec- 

' torius dėl judomų paveikslų 
rodymo. Kainos labai nupigin 
tos.

j 2650 W. 63rd St., Chicago, UI.
/ Tel. Hemlock 8380

bę ir klusnybę vieniems me
tams. Mišių ir iškilmių cele- čkauskienei ųž gražią dovanė- 
brantu buvo kum V. Kulikau- 1? ir atsilankymą su dukrele; 
skas, Provincijolas. Ceremoni- M» Genienei, kuri aukojo net 
jų magistru klierikas Antanas 5 dovanas; O. Šakunienei, kuri 
Ignotas. ! atsilankė su didžia grupe ir

Klierikas Jurgis Andriuška
atvyko pas mus iš Worceste- 
r’io, Mass., 1931 metais, bai
gęs aukštesniąją mokyklą ir 
beveik du metu kolegijos. Per 
tą laiką, kuriame mes turėjo
me progos su juo gyventi, sa
vo pavyzdingu užsilaikymu, 
dvasiškumu, būdo malonumu, 
ir gimtais gabumais jis mums 
dievotumo pavyzdžiu tapo. Jis 
dabar lanko Šv. Prokopijaus 
Seminariją, Lisle, III. Esame

dovaną aukojo; K. Leck’s, ku 
ri nors svetimtautė, bet pri
sidėjo gražia parama; ji au-

SPECIAL BARGENAS 
VISIEMS LIETUVIAMS
Oolite (rauti bargenus paa mane 

kaip tr kitur.

Vyrų oxfortai 81.97 tr daugiau. 
Valkų OTfortai Ir SuSukal 9.95 Ir

daugiau Kepurės 39<- Ir daugiau. Jua 
čia galite 'gaut, geriau Lr pigiau pas 
patyrusi biznierių.

2444 West 63rd Street
CHICAGO, ILL.

kojo net dvi brangias dova
nas ir pati atsilankė; grab. E- 
žerskiui už suteikimą kėdžių 
ir patarnavimą, (p-nas Ežers- 
kis niekad neatsisako nuo gra 
žiu darbų; visada, kiek gali, 
prisideda); P. Barškiui už bi
lieto nupirkimą ir dovaną; V. 
Paukščiui, kuris net tris do
vanas aukojo, taip pat ir Al 
Naugžemiams už gerą širdį; J. 
Anglickam už prisidėjimą (p- 
nia Anglickienė aukojo “Lu-

REAL ESTATE 
Prisirašykite j mūsų Spulką
Texų informacija suteikiama 

Dykai
2608 West 47th St

GERA PROGA APSUKRIAM IAE- 
TUVIUI AUKSINAS MAINOS

Parsiduoda Storas; cigarų, saldai
nių, Ice-creamo, visokių valkams za- 
bovdlių Ir mokslui reikalingų dalykų. 
PrleS pat Sv. Antano bažnyčių Ir vie
tų mokyklų. Vieta išdirbta per dau
gel metų, verta pamatyti. Sąlygas 
sužinosite ant vietos.

1447 So. 50th Avenue
CICERO, ill.

cky Prize,” kurią laimėjo Ge
čų dukrelė); jų sūnam's J. ir

j 1

S. Anglickams, kurie atsilan
kė su jaunimo būreliu; ačiū 
visiems, kurie buvo atsilankę 
iš kitų kolonijų: iš Dievo Ap
vaizdos parap. ir iš Evenston. 
Milerienė, kuri buvo labai 
“lucky” — laimėjo ^ęražų 
“prizą”. Taip pat nepasidavė 
ir M. Bludžienė; pirmą dova- 1
ną, aukotą p. Golombieskienės |
laimėjo. Taip pat dėkojam p- ■.

lėni s B. Šimkaitei už graži) 
prisidėjinią-gražiam darbui, A. 
ir L. Vaickauskaitėnis, kurios 
labai daug pasidarbavo ir gra
žių “prizų” prisiuvinėjo ir 
daug bilietų išplatino, kas du- 

gražaus pelno.

dose visus savo geraširdžius į 
priete’.ius. P. Valckauskiene į

P0PIERĮ DIRBS 200 VYRŲ

Petrašūnų popierio fabrikas 
jau visas pastatytas ir pradės 

Dar sykį širdingai ačiuoju Įveikti lapkričio 1 d. Jau da- 
visoms ir visiems, kas tik kuo- bar pasirašytos sutartys su ke

ve

mi prisidėjo, 
vakarą.

paremdami tą liais inžinieriais ir 115 darbi
ninkų. Iš viso tame fabrike

Gerb. seselės atsimins mal- dirbs per 200 darbininkų.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

D81 geriausios rųfiles 
ir patarnavimo, Sau
kit.

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells Šviežių klausi
nių, sviesto lr sūrių.

4644 SO. PAULINĄ STREET 
Tol. Boulevard 1889

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRA

Parduoda VISŲ LINIJŲ ir VISŲ LAI
VŲ laivakortes į Lietuvą ir visus pasaulio 
kraštus.

Išrūpina visus reikalingus kelionei raštus.
Dabar dar patogus yra laikas aplankyti 

Lietuvą.
Laivakorčių ir su kelione surištų doku

mentų reikalais kreipkitės į

DABAR PIGIAI ĮVAIRAUS DIDUMO

21 už $1.00'
IKI LAPKRIČIO 1 MAI DIENAI

Tos pačios $1.25
IKI GRUODŽIO 1 MAI DIENAI

Phone noosevelt 2072 
STANISLOVAS FABIONAS, Sav.

ĮWfeST SIDE EXPRESS CO.
I Coal, Wood, Expressing and 

Moving
2146 So. Hoyne Avenue 

Chicago, 111.

NĄUJA GASOLINO STOTIS
Vartoja Sinclair Produktus

H IG H W A Y
SERVICE STATION

7001 S. WESTERN AVENUE 
S. E. corner

Tel. Hemlock 1017
Pranas Dargelis, savininkas

«.««•

►RCIU AGENTŪRA

Tos pačios $1.50
IKI GRUODŽIO 24-TAI DIENAI

Galima jas matyti

DRAUGAS” PUB. CO
2334 So. Oakley Avenue

Jei manai pirkti automobili, ateik 
pas mus pirmiau, nes mes užlaikome 
vienų 18 geriausių ruSlų autotnobt- 
llus — 8TUDEBAKER, kurie yra 
pagarsėję savo stiprumu tr gražumu.

Taipgi mes turime pilnų pasirinkimų vartotų karų labai prieinamų tr 
nebrangia kaina.

MIDLAND MOTOR SALES
4402 ARCHER AVENUE 
Telephone Lafayette 7189


