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NIEKAS NEŠINO, KAS YRA
SOCIALISTIŠKAS MOKSLAS

Yra sumanymas ištremti visus 
katalikų vyskupus

MEXJCO CITY, spal. 21.
— Meksikos kruvinieji valdo
vai iš naujo gaus progoa pul
ti ir žudyti beginklius savo 
gyventojus — daugiausia ka
talikus, kurie veržias laisvėn 
ir nori turėti balso krašto 
valdyme.

Visam krašte ima reikštis 
nepaprastas žmonių sąjūdis< A • *' '• ’ * ‘prieš vyriausybę ir jos vado
vaujamąjį kongresų, kurs ne
siskaito su žmonių valia.

Kongreso žemesnieji rūmai 
nusprendė, kad visi katalikų 
vyskupai turi būt ištremti iš 
Meksikos, nes, girdi, jie kur
stę, gyventojus prieš krašto 
valdovus, kurie sociatiatinn 
mokyklas.

Niekas nesupranta, koks 
tas yra socialistiškas mok
slas ir ko bus mokoma moky
klose jas susocialistinns. fJei 
būtų galima patį socializmų

Vyskupų ištrėmimo reika
lavimas iškeltas ryšium su v y 
riausybės sumanymu, kad vi
sas krašto mokyklas pakei-

ARGENTINA SUSILAUKĖ 
DIDESNIO SKAIČIAUS 
• VYSKUPIJŲ

11 1 r1 i i
SUDARYTOS 6 NAUJOS 

ARKIVYSKUPIJOS IR 
10 VYSKUPIJŲ

VATIKANAS (per paštų).
— Šventasis Sostag paskelliė, 
kad Argentinos respublikoj 
sudaryta 6 naujos arkivysku
pijos ir 10 naujų vyskupijų.

Ikišiol Argentinoj buvo tik 
viena Buenos Aires arkivy-

tus socialistiŠkomis mokyklo-18kūpija. Dabar arkivyskupi- 
mis taip, kad jose batų turi- iomis Pakeistos 5k>s vyskupi
mos tik socialistiškos pamo-
kos. i. ;. . \ ' - .»S

Meksikos gyventojai prieš 
šį sumanymų pradėjo kovoti 
protesto demonstracijomis. 
Nepatiko vyriausybei. Ir štai,

. "*»* * ' ' ‘‘į .. »r

kongreso rūmai “rado,” kad 
tos demonstracijos esu kata
likų vyskupų darbas.

Jei prezidentas Rodriguez 
paklausys šių kongreso rūmų 
nurodymų, tai jis mažai turės 
darbo su vyskupų pašalinimu, 
kadangi dauguma vyskupų 
jau senai yrA ištremta iš Mek 
sikos ir gyvena kituose kra
štuose. .

į ’ iį* .v1-'-.v V- i ‘ '
• ‘ Kaip vyriausybė, taip jos

jos; Parana, Salta, Cordoba, 
La Plata, Santa Fe ir Sau 
Juan de Cuyo.

Prie likusių vyskupijų; Ca- 
•tamarca, Corrientes, Tucumun 
ir Santiago dėl .Estero, suda-

V ATI KANAS YRA PASIUN
TĘS GALUTINAS 

SĄLYGAS
AMSTERDĄM, spal. 20.— 

Apturimomis žiniomis iš Va
tikano ir Berlyno sužinoma, 
kad Vatikano padaryto kon
kordato Sn Vokietijos vyriau
sybe vykdymas priklauso nuo 
vokiečių vyriausybės. Šventa
sis Sostas įdavė Vokietijai 
galutinas gųlygas. Viskas pri 
klausys nuo vokiečių vyriau
sybės.

Konkordato vykdymo klau
simas buvo baigiamas svarsty

BALKANŲ VALSTYBĖS 
ĮSPĖJA EUROPĄ 
KARAS ČIA PAT .

PASIŪLO VALSTYBĖMS 
BENDRAI KOVOTI SU 

TERORISTAIS

BELGRADAS, spal. 20.—
“Mažoji santarvė” — Rumu
nija, Jugoslavija ir Čekoslo
vakija, taip pat Balkanų san
tarvė -- Graikija, Jugoslavija, 
Rumunija ir Turkija, paskel
bė identiškus pareiškimus, 
kad jos solidaruoja su Jugo
slaviją, už karaliaus Aleksan 
dro nužudymų kaltina terori
stus ir ragina kai kurias val
stybes, kad jos pakeistų savo 
nusistatymus užsienių reika
lais.

Pareiškimais neišvardija

VOKIETIJA DRUMSČIA 
TAIKĄ EUROPOJE

Nacių nusistatymas yna karu 
grasinimas

LIETUVIŲ KUNIGŲ VIE
NYBĖS SEIMAS

Spalių 16 d. Marianapolio 
Kolegijoje, Thompson, Conn. 
prasidėjo kunigų Vienybės 
Seimas su pontifikalinėmis 
Mišiomis 10 vai., kurias atna
šavo J. E. vysk. T. Matulio
nis, asistuojant kunigams - - 
Vasiui, Pankui, Dr. Končiui, 
Karaliui ir Jurui. Giedojo 
studentų choras. Pamokslų

I

ryta 10 naujų, kurios yra: Ko y šiemet birželio mėnesį. Bir
sario, Viedma, Jujuy, Azul, 
Bahia Blanca, La Rieja, Rio 
Cuarto, Mendoza, San Luis ir 
Mercedes.

Keturi vyskupai ir du ku
nigai paskirti arkivyskupam 
it 10 kitų kunigų — vysku
pais.

prisfcutyti mokslo rūšiai, tai "kongresas nesiskaito su gy- 
šio ypatingojo “mokslo” svarlventojų valia. Prieš keletu

blausias pagrindas yra bedie 
vybė. Tuo tarpu - Meksikos 
gyventojai su labai maža iš
imtimi yra tikintieji krikščio
nys katalikai.

Keturi vietos laikraščiai, 
tarp kurių du dienraščiai, mė
gino ginti gyventojų teises. 
Vyriausybės įsakymu gulaiky 
tas jų leidimas.

Vyksta protestai prieš kon
greso rūmus katalikų vysku
pų reikalu. Gyventojai šau
kia, kad jie boikotuos sttso- 
cialistintas mokyklas.

dienų kongreso žemesnieji rū
mai, o vakar senatas patvirti
no mokyklų socialistinimo su 
manymų.

“MOTINĖLĖS” NAUJA
VALDYBA?

■ ~ • •
Spalių 16 d. vakare po Ku

nigų Vienybės Seimo įvyko 
“Motinėlės” pašalpinės drau 
gijos metinis suvažiavimas. 
Senoji Valdyba išdavė rapor
tus. Priimti nauji nariai. 
Dviems metams išrinkta nau
ja valdyba: pirm. kun. Dr. 
Končius, sekr. kun. J. Balkfi- 
nas ir ižd. knn. N. Pakalnis.

želio mėn. 30 d. Hitlerio Įsa
kymu įvykdytas nacių parti
jos “valymas” skerdynėmis. 
Nukentėjo ir -keletas katalikų 
vadų. Tada nutraukti pasita
rimai konkeifcteto klausimu.

Nesenai Vatikaną aplankė 
vokiečių katalikų vyskupas 
W. Beming. Jo pastangomis 
konkordato klausimas atnau
jintas padavus galutinas są
lygas Vokietijos vyriausybei. 
Vyskupas Berning tas sąly
gas įdavė vokiečių vyriausy
bei, o ši pastaroji perdavė va 
dui Hitleriui. Tad nuo Hitle
rio priklauso Vokietijos san
tykiai su Vatikanu.

(Vienybės reikalu pasakė pats 
ma nė viena kuri valstybė. Į svefiaa j E vgUupM.
Tačiau manoma, kad tos kai7
kurios valstybės yra Vengri
ja ir Italija. Abi santarvės 
nesiunčia niekam jokių pro
testo notų. Pasitenkina pa
skelbtais pareiškimais. Tik 
pati viena Jugoslaviją pa
siuntė Vengrijai notų prašy
dama, kad ji praneštų apie 
kroatų ir makedonieČių tero
ristų veiklą Vengrijoje.

Balkanų ir anos kitos val
stybės savo pareiškimuose to
liau nurodo, kad naujas karus 
gręsia Europai, jei nebus im
tasi tarptautinių priemonių, 
kad išnaikinus politines žudy
nes ir sankalbius.

PARYŽIUS, spaL 20. Į 
Po pastarojo karo Praneiizi- 
ja pirmą kartą tikrai įsitiki
no, kad Vokietija drumsčia 
taiką Europoje ir yra naujas 
karo pavojus.

* - ■ ••"."■.(S
Seniau Čia ir kitur buvo 

kalbama, kad nacionalsociali
stų įsivyravimas Vokietijoje 
yra pavojingas Europai. Tos 
kalbos nebuvo tuščios. Pasi
rodo, kad naciai (hitlerinin
kai) iš tikrųjų ginkluoja Vo
kietijų, kas yra priešinga tai
kos sutarčiai.

Prancūzijos naujas užsienio 
ininisteris Lavai neslepia bai 
mės, kad Europai gręsia nau
jas karas, ačiū atkakliam ųa- 
cių nusistatymui.

Tuoj po Mišių kunigų pir
mininkas kun. K. Vagys ati
darė Seimų, atkalbėjas J. E. 
vyskupui maldų. Seimą svei
kino Svečias vyskupas, Mari
jonai Tėvai, ceotralės ergąni-1- Šiandien. Europoje situacija 
zacijos, vienuolijos ir laikraš
čių redakcijos.

Seimo prezidiumų sudalė:
Garbės prezidiumų J. B. vy
skupas T. 'Matulionis ir gerb. 
kun. K. Urbonavičius. Darbo 
prezidiumų sudarė pirminin
ku kun. A. Bružas, M.S. ir 
sekret. kun. Kneižys. Rezo
liucijų komisijon pakviesti - 
kun. J. Balkūnas, kun. S. Sto 
nis ir kun. Pr. Juras.

yra <taip daug rimta, kad min. 
Lavai sukvietė pas save visų 
didžiųjų prancūzų laikraščių 
vedėjus ir jiems pranešė, kad 
Europai gręsia naujas karas.’l e 4 * *’Prašė jis laikraštininkų, kad 
jie visomis priemonėmis ren
tų vyriausybę.

y-«•

NĖ ŽODŽIO APIE VETE- 
: RANŲBONUSUS

< Ą. \, 7-

' ROANOKE, Va., spal. 20. 
— Atidarant naujų didelę li
goninę karo veteranams pre
zidentas Rooseveltas sakyda
mas prakalbų visiškai nutylė
jo apie bonusų išmokėjimų ve

MEXICO CITY, .fl. 20. teranam)' Tik P“4)™5i». kad „ , . karo veteranai šiandien dau-
— Meksikos raudonosios vy- ... , A , .uZZ v .giau, kaip kita knn gyvento-ausybės valdomas kongre- ? ’ , . . . .

jų grupe, visakuo aprūpinti.
I

Kai kam nepatinka šis pre-

n
sas kaskart a’ 
voti prįeš ka
kaip žinoma, sudfaro didelę vi zidento nusistatymas. Arti- 
so krašto gyventojų dattgn- įminusiomis dienomis vetera

ima ko- 
kurie,

nai turės metinį suvažiavimą. 
Prezidento politiniai priešai 
sako, kad suvažiavime bus 
daug triukšmo prieš pnmden 
tų.

POINCARE PAGERBTAS

mų.
Štai, vakar žemesnieji to 

kongreso rūmai nusprendė 
reikalauti prezidento A. Ro- 
driguezo, kad jis pašalintų 
Meksikos visus arki 
ir vyskupus. Tuo būdu, pa/ 
reiškia rūmai, visiems lai
kams būtų apsidirbta su “ka-j PARYŽIUS, spal. 20. — 
talikų klausimu.” Šiandien nepaprastai iškilmių

Karšti klausimai vyko rh-'gai pagerbtas miręs bnv. 
muose šiuo klausimu. Kai ku 

atstovai reikalavo, kadne

Meksikos kraštų pakeisti be
dieviška valstybe, išnaikinus 
visas religijas.

GRĘSIA MIUTARINĖ 
DIKTATŪRA

MADRIDAS, spal. 20. — 
Kai kurie aukštieji kariuome
nės vadai nepasitenkina tuo, 
kad respublikos prezidentas 
Zamora yra priešingas masi
niam sukilėlių radikalų vadu 
žudymui. Kalbama, kad gali 
pasireikšti militarinė diktatū
ra. Tada būtų tikrai teismo 
diena socialistams ir kitiems 
radikalams nž jų terorų.

VYKSTA LAKŪNŲ 
LENKTYNĖS

t

LONDONAS, spal. 20. — 
Šiandien prasidėjo tarptauti
nės lakūnų lenktynės iš An
glijos į Australiją. Laimėju
siems skiriamos ne mažos do
vanos. Tolis yra apie 11,300 
mylių.

4
Dalyvauja 20 lėktuvų, -tarp 

kurių yra trys Jungt. Valsty
bių.

Po pietų Centro Valdyba 
išdavė savo raportus. Taipgi 
pranešimus padarė Centrali- 
nių organizacijų Dvasios Va- 

Nuo spalių mėn. 1 d. pra-\dai. Ilgų ir įspūdingą kalbų 
dėtos studijos naujai įsteigta- pasakė J. E. vysk. T. Matu-

KOMERCIJOS INST. 
KLAIPĖDOJE

me komercijos institute Klai
pėdoje. Priėmimas į institu
tų jau baigtas. Iš viso pri
imti 183 studentai, tarp jų ir 
laisvi klausytojai. Norėjusių 
įstoti skaičius buvo žymiai 
didesnis, tačiau dėl vietos sto
kos nebuvo galima jų prašy
mų patenkinti.

Tuo tarpu veiks tik pirmas
ŠREIBERIS GAVO PASKY- J kursas. Paskaitos eis dienos 

RIMĄ VOKIETIJOJ

lionis. Organizacijų reikalais 
plačiai kalbėjo pirm. kun. K. 
Vasys.

Dienotvarkėje paliesta bu
vo svarbiausi religiniai ir vi 
suomeniniai reikalai, kurių 
klausimais išnešta 15 rezoliu* 
ęijų. Seime dalyvavo 40 dva
siškių^ Naujų Centro Valdy
bą sudaro: pirm. kun. Kara
lius, sekr. kun. Pr Juras ir

KATALIKYBĖ HAWAII 
SALOSE |

HONOLULU,4Tawaii (per 
paštą). — Kitados Hawaii sn 
los buvo „ žinomos Sandwieh 
salų karalystės vardu. Šian- 
dien šios salos yra U. S. te
ritorija:

HAUPTMANN PAIMTAS Į 
NEW JERSEY

NEW YORK, spal. 20. — 
Kaltinamas lakūno Lindber- 
gho kūdikio pagrobimu ir nu
žudymu B. R. Hauptmann pa 
galiau paimtas į New Jersey

Prancūzijos prezidentas 1L valstybę, kur jis bus teisia- 
Poincare. Gedulo pamaldos j mas. New Yorko valstybės 
įvyko Notre Dame katedroje, apeliacijų teismas pripažino 
Jo palaikai palaidojimui po-' jo išdavimų New Jersoy 
dusti į Lorraine provinciją.' valstybei.

metu. VietoR valdininkai, no
rį studijuoti vakarais, daro 

KAUNAS. — “Sekmadie- pastangų, kad paskaitų bent 
nis” patyrė, kad buvęs Klai- dalis būtų vakarais. Šiais me 
pėdos direktorijos pirminin
kas dr. Šreiberis gavo pasky
rimą Karaliaučiuje. Ten jis 
utims aukštų valdžios vietų. 
Ryšinm su tuo, dr. Šreiberis 
šiomis dienomis galutinai ap
leidžia Klaipėdą. Ligšiol d r. 
Šreiberis gyveno žinomo vo
kietininko von Dressler dvare.

C0LUMBIA, S. C., spal. 20. 
Didelis gaisras ištiko vie

tos valstybinį kalėjimų »

tais bus iš viso 17 lektorių.

KAUNAS. — Mus infdr- 
muoja, kad visų miško medžia
gos apdirbimų kaip vietos, 
taip ir eksporto reikalams, 
projektuojama visiškai perlei
sti valdžios žinion. Tuo būdu, 
ateity visa medžiaga bus per- 
dirbinėjama valdiškose lent
pjūvėse, arba jos dalis ati
duodama privačioms lentpjū
vėms už nustatytų atlyginimų.

ižd. kun. M. Pankas. Beimąs 
baigėsi 6 vai. vakare.

9 NUSKENDO

MUNNIPEGOSIS, Kana
da, spal. 20. — Susprogo ga
zolino katilas žoklantojų lai
ve. Laivas nuskendo, žuvo 

9 asmenys.

LANKO VARŠUVĄ

1827 metais tryR prancūzai 
kunigai misionieriai atvyko į 
šių salų karalystę ir pradėjo 

.l skelbti Dievo žodį. Karaliaus 

valdininkai sutrukdė jiems 
darbų ir misionieriai buvo 
priversti apleisti šių naują 
diprų.

1839 metais prancūzų karo 
laivas atplaukė ir grasino 
bombarduoti Honolnlu mie
stų, jei karalius neduos lais
vės katalikybei. Tas gelbėjo. 
Nuo to laiko lfOtalikų misio
nieriai pradėjk daryti žymių 
pažangų. Visur iškilo naujo* 
misijos. • ' K

VARŠUVA, spal 20. -r 
čia lankosi ir svečiuojasi 
Vengrijos premjeras gen. J. 
Goemboes

Šiandien Hawaiį jteritori.joj 

yra 123 katalikų bažnyčios i» 
koplyčios ir visa eilė kn ‘ 111 i - 
škų mokslo ir kitų įstaigų 
Dirba 55 kunigai, 73 broliai, 
196 seserys ir 98 kateketai. 
Jų priešakyje yra vyskupas 
S. P. AJencastre, 58 m. amž. 
Vyskupas gyvena šiame mie- 

| ste. čia yra ir katedra.

r
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“DRAUGAS”
Itelna kasdien, rask yrus aekuiadlenlua 
UMERATOS KAINA: J. Amerikos Valstybėse:
— >4.00. Pusei metų — >3 60; Trims mėnesiams 

••; Vienam mėnesiui — 7 6c. Kitose valatybėse
•ratu: Metams — $7 00; Pusei' metų — >1.00.
— .«»c.: kainoe prisiunčiamo* pareikalavus, 

blama Ir korespondentams raitų negrąžina, 
tai padaryti Ir noprialunčtama tam tlks-

ianklų,
rfM priima — auo 11:00 Iki 11:00 .vai. 

tinai sekančiai dienai priimami iki 
5 vai. popiet.

rdh

“DRAUGAS”
LJTHUANLAN DAILY FRIEND

Publlshed Daily, Uzcept Sunday. 
3RTPT1ON8: One Tear — >4.00; Slx Montks 
t; Three Months — >2.00; One Month — 74c. 
— One Tear — >7.00; 81x Months — >4.00:

— .OSo.
.• atvortlMn* ln 'URAUGAS” brtags boat rasulta 
* 04v«rtts4a* ratas on applloatlon

DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chieago

DIENOS KLAUSIMAI

VOKIEČIŲ NACIAI IR KATALIKŲ 
BAŽNYČIA

b'

reliiko žmonių nuskurdimo, iŠ moralinių jė
gų trūkumo, o niekuomet — iš moralinių jė
gų pertekliaus. Katalikų Bažnyčia puolama 
dėl to, kad priešai pavydi Jai nematomų, 
dvasinių jėgų. Diktatoriai paprastai nori vai 
dyti ne tik išorinius žmonių santykius, bet ir 
jų sąžinę. Dėl įtakos žmonių sąžinei ir kyla 
valstybių kovos su Bažnyčia: mat, prie žino-

Abejingumas Pasisekimu, 
Didžiausias Priešas Pasisekimo

gus yra prie kiekvieno laimę 
nių susinės tegalima prieiti nei prokurorų ir Patenkinimų žadančio vei- 
nei su policistų jėgomis. Hitleris nepasitiki k,m10’ talP lv«,ai žnloKu6 ak’ 
savo išoriniu įsigalėjimu ir būtinai nori įsi- lualus >™ ir »rie Pask’ek"n0 
stiprinti žmoni, akinėje, o tam neturi joki, 18avo troSkimuo
priemonių. Jis, kaip ir kartoja žodžius: “Tai!86 ir »<» P»t«“

Kaip aktualus ir gyvas žmo ko nors didesnio ar aukštes
nio pasisekimo prisiartinti gei 
džia turi turėti tam gabumų

visa jums atiduosiu, jei parpuolę mane pa- ' pasisekimas atneša ne ką ki-
jo tą, kaip tik tą pačią laimę,

ar talento, nes be- gabumų ir 
talento, kuriuos mes nekurie 
gimdami atsinešam nėra gali
mas joks pasisekimas. Kiti 
kurie nemato žmonių prigim 
tyje, taigi ir jų gabumuose ai

i krūme, kad ji duodasi pilnu- 
’ moj įsiremti pa/io realio gy 
veninio faktais ir sveiku pro
tavimu; ko delei mes ir pasi
statėme sau uždavinį kiek pla
čiau ją ir pasiaiškinti.

Ar abejingumas žmogui įgi
mtas yra ir, jei neįgimtu yra 
— tai kokių veiksnių dėka jis 
jame atsiranda! Kūdikystėje, 
kuri yra užuomazga visų vė-

žiausios nuovokos savim nepa
sitikėti, bijoti. Šitas nejunta
mas, tariant, lyg instinktyvi
ais baimingumas ir nepasitikė 
jimas yra apėmęs visą jo pri
gimtį) visą jo būtybę, kartu 
su jaunučiu jo protu ir bebrė- 
kštančia sąmone. Štai kodėl 
ilgainiui nors ir labiau pras- 

| kaidrėjus jo sąmonei ir paky- 
1 lūs protui, jis negali pasihuu- 
| šuoli nuo to instinktyvinio

Spaudoje daug rašoma, kad Vokietijos 
ctatoriaus Hitlerio “vyskupas” Muelleris 

sireiškęs, jog nacionalizmas protestantus ir 
ilikus sujungsiąs Į vieną nacionalsocialis
tą bažnyčią.

Šiuo klausimu “P. B.” J. Gs. taip rašo: 
pirma, bažnyčia, kuri remiasi valstybės 

įo'ntais ar yra nešama ant valstybės neš
nara bažnyčia tikra to žodžio prasme, 

rija rodo, kad religinė organizacija visada 
kai tik pasiduoda valstybės įtakai, 

per tai ji išsižada savo antgamtiško tiks-
Kat. Bažnyčia to negali padaryti; Ji ne- 

ti nusižudyt, nes Ji yra ne žmonių, bet Die-
Kūrinys.
.bažnyčia daug audru ir prispaudimų yra 
renius; Ji išgyvens ir hitlerizmą. Per de- 

liolika šimtmečių ne viena imperija buvo 
., jos visos į dulkes subirėjo; jas visas 
/eno Katalikų Bažnyčia, Popiežiaus va- 

r&ujama. Katalikų Bažnyčia matė visų 
Btybių įsikūrimą, istoriją ir žlugimą, tad 
Vatikano aukštybių žiūrint, Hitlerio galy- 
atrodo visai kitokioj šviesoj ir anaip tol 
risi, nes šių laikų katalikybė nėra silp- 
įė už Romos imperijos katalikus,

- Bažnyčia puolama lyg instinktyviškai,
; nesąmoningai, lyg kažkokia tamsi jėga 

žmones pulti ir draskyti Kristaus kū- 
Tie puolimai niekuomet neturi karo po- 

Eio, nes prieš Bažnyčios jėgas neišstatysi 
i kariuomenės pulkų, nei artilerijos, nei 

ių bombų, tačiau Katalikų Bažnyčios 
oj maža tokių epochų, kada Ji kur nors 

persekiojama.
Neprieteliški žygiai prieš Bažnyčią — 

ne kas kita, kaip moralinių jėgų konflik- 
I »u valstybinės valdžios brutališkumu. Tas 

inentiškas netikėlių noras kenkti Kata-
Bažnyčiai rodo jos priešų —mirties bai- 

Meapykanta Bažnyčiai visada eina iš mo
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Parašė vysk. M. d’Herbigny, 
Halinės Komisijos “Pro Russia”

pirmininkas

Vertė Jonas Labanauskas

(Tęsinys)

t Komunistų taktika yra gudri. Inkų 
limo tyridejimai jaudina viešąją opi 
Tą opiniją ekzallimdami, jie atkrei 

į save vietos archeologų simpatijas 
stengiasi jiems įkalbėti savąsias pažiū- 
, kad senieji inkai su savo aristokra- 

organizncijn savo saulės kultu, su 
Po autokratu, panašiu į visagalintį fa- 

įkūnijuriu savyje ir dieviškumą 
po visai panašūs dabartiniams Mask- 
I komunistams. Sakoma, kad “visų da 

įgyti žemės produktai negalėjo .būt’

garbinsit”, t. y. jei išsižadėeit Kristaus ir
, i • .. -• - , , .. kurios mes visa savo būtybe talentuose tokio skirtingumomokslo ir pavesite man savo sąžines valdyti.. J

) geidžiame. Todėl mes ir pasi- 
Bet ir trečiasis reichas nieko Kat. Baž- sekiniu lygiai taip rūpinamės, 

nyčiai, kaipo tokiai, nepadarys, nes Ji save , kaip įr pačia laime, nes jo ne- 
gyvybę seihįa ne iš valstybės, bet iš Kristaus Į turėti jį neatsiekti yra tas pat 
Kuris yra tikrai neįveikiama Jėga. Bažnyčia J ką prisiartinti prie kentėjimo 
negriauna nė vienos valstybės, bet Ji taip pat arba nemėgiamo savo būtybės 
nesiduoda suliejama nė į vieną valstybės for-1 padėjimo. Mums pasisekimo 
mą. Bažnyčia visada yra nuo valstybės skir-' kausimas visiškai nustotų sa- 
tinga jėga, todėl Ji ir nėra nugalima valsty- vo vertės ir prasmės, jei ištik-

lybesnių mūsų gyvatos ypaty . . . ... ... ... . 'baimingumo, abejutiskiuuo irwų, mes nematom absoliučiai i __ ,______________
jokio leidžiančio abejingumą

bės priemonėmis, valstybės ginklais.

Valstybė gali savo valdiniams įsakyti 
žmones žudyt ar kankint ir smurto priemo
nėmis gali priversti savo įsakymus įvykdyt, 
bet niekuomet valstybė negali savo nemola- 
liškų įsakymų dvasiniu atžvilgiu įteisinti 
Žmonės gali valstybės ir Šiuo atveju paklau 
syt, bet tik dėl to, kad jie smurtu priverčia 
mi, o ne dėl to, kad jie to nori sąžinės ver
čiami. Bažny čia dvasiškai valstybę palenkia 
savo įtakai, o ne politiškai, ne smurto prie
monėmis. Juo režimas morališkai silpnesnis, 
juo jis žiauresnis. Iš mirties baimės nedori 
diktatoriai turi griebtis teroro, kurs tam tik
romis sąlygomis gali jiems keliais metais gy

ro mes visuose savo užmany
muose, geidaviinuose ir tiks-

nurodinėja nepasisekimo prie
žastis esant valios silpnume ir 
vengime darbo ar pasišventi
mo ir kad esą patsai pasise 
Rimas priartinamas gali būti 
per valios stiprumą ir darbin
gumą, nes esą žmonėms ne ga
bumų ir talento prie ko nors 
aukštesnio trūksta bet valios 
ir darbingumo. Tretieji nuro-

stebėti veiksnio, jokio nepasi
tikėjimo, jokios reaguojančios 
prieš pasisekimą minties ir p. 
Mes nepastebime jame jokio 
svyravimo, jokio baimingumo, 
kad tai ir kita Ims nelaimėta, 
bus nepasiekta, kad jis many 
tų tam ar kitam beturinčiu 
permaža jėgų ar perdaug kliū
čių. Priešingai ką jaunutė jo 
prigimtis geidžia, jis to sie
kia su didžiausia drąsa ir ne
svyruodamas, nors tai kelias 
dešimts kartų viršytų jo jėgas 
ir pajėgas: užtėmys jis ką nors 
suaugusį veikiant ar darant 
jis taip gi mėgins: jis norės

dinėja, kad esą pačia nepasi- 
luose, arba tiek jėgos ir ga-' sekinių priežastimi nėra nei 
lios, kad jie galėtų įkūnytais trūkumas gabumų nei talentų, 
ir atbaigtais pastoti. Bet dėja i nei valios silpnumas nei sto- 
kaip mes negalime išvengti'ka darbingumo, bet abejingu- 
kentėjimo ir skausmo, taip nias pasisekimu t. y. trūku-
lygiai dažniausiai mes negali- mas aiškaus, tyro noro, ma- P®k©Hi dešimtis pūdų, išvers 
ine išvengti nepasisekimo prie,nymas apie tai, kad gali ne- akmenis, įkopti į au s au 
savo tikslų realizacijos ar į- pasisekti ir nepasitikėjimas sa jS1US medžius ir t.t. Jis imsis 
kūnijimo. Todėl ir nenuostabu vo jėgomis; ir kad pačiu mus darbi) Prleš kuriuos suaugusis 
yra kodėl tie, kurie rūpinasi i pasisekimą vedančiu veiks- i svyruoja ir nehando mėgint; 
žmonijos laime ir tuomi, kad niu yra tai neabejingumas pa-Į j>» imsis drąsiai, pasitikeda- 
jos nariai galėtų pastoti to- sisekimu arba noro didumas mas ir nesvyruodamas. - Bet 
kiais, kokiais, kad geidžia bū- ir aiškumas, ne manymas apie ilgainiui juo jis pradeda la

luiius sjjjygunns įiiu jivius Kentus metais gy ... . -. i • -«-i — I himi hrpsti inn Inhinu nrade
veninių prailginti. Kat. Bažnyčia nelaiko savo neišeidami iš žmoniškumo nepasise imą, pasi i ėjimas sa. ‘
interesu ilgint režimams amžių ir todėl ne
gali eiti j kompromisus principiniuose savo do 
ktrinos dalykuose. “Sint ut sunt, ant non 
sint” — “Tegu trečio reicho katalikai būna 
tokie, kaip reikia, arba tegu jų visai nebū
na”, bet iš Bažnyčios pusės jokių kompro
misų Muellerio politikai nebus padaryta. Nė 
vienas doras katalikas nestos į nacionalso 
cialistine “bažnyčią”.

NĖRA KO DŽIAUGTIS

ribų ir nurodinėja priežastis 
ir veiksnius, kurie ją atitolina 
nuo josios didesnių užsimoji
mų ir siekių kartu nurodinė
dami ir tuos veiksnius ir ta
rias priežastis, kurios priveda 
prie pačio pasisekimo ir per 
tai prie nekurio laimingumo. 
Vieni iš jų nurodinėja esą pa
čių nepasisekimų priežastimi 
esanti žmonių prigimties nely-

Lietuvoje buvo savivaldybių rinkimai. I 
Tautininkų partijos šulai džiaugiasi laimėji
mais. Iš to džiaugsmo net prie nesąmonių 
prieina. Valdžios laikrašty “L. A.” skelbia:

“Nežiūrint kai kurių politinių partijų, 
krikščionių demokratų ir valstiečių - liaudi
ninkų centro komitetų įsakymo savo partijų 
skyriams aktyviai dalyvauti savivaldybių ri
nkimuose, iki Šiol nė vienos seniūnijos rin
kimuose šios partijos nepasireiškė.

“Jau įvykusių rinkimų rezultatai rodo, 
kad absoliuti dauguma išrinktųjų, vietomis 
visu 100 nuoš., yra tautiškai ir valstybiškai

jam valstybė suteikdavo perijodiškai vis 
kitą ir taip pat apdirbti privilegijuotus 
sklypus, kurie priklausė saulei, aukščiau
siajam ir Incai arba imperatoriui... Šituos 
paskutiniuosius sklypus apdirbant, savi
tarpinė pagalba yra būtina; kiekvienas in
dividas užsiima žemės dirbimu, tačiau tu
ri būti ir puodžius, ir audėjas ir geleži
ni ii įrankių bei ginklų fabrikantas. Ta
čiau visi žmogaus aktyvumo produktai tu
ri būti surinkti į valstybės sandėlius, kad 
paskui juos būtų galima išdalinti pagal 
kiekvieno reikalus”. Visi Žmonės šitame 
bendrame darbe turi savo fnnkeijas. Nė
ra jokių išimčių, visi: moterys, vaikai, se
niai dirba pagal savo išgalės. Nėra nei 
parazitų, nei tikrų proletarų. Vadovai rū
pinasi visi kastis tų primityvinių agrari
nio komunizmo bendruomenių organizaci
jos tobulinimu, o Tauantinsonnyou (im
peratorius) realizuoja tai, kas yrn utopija 
— jis naikina turtų nelygybę ir rūpina vi
siems bendrą gerovę (Kava de la Torre,
hleario, p. 95).

Šitos teisės, visaip populiarinamos, 
privalo įtikinti, kad protėvių organiza- 
ijos būdas buvo opontaniškai komnnis-

iQoti kiekvienam atskirai. Kiekvienas*!'tiškns. “Peru nuo pat savo atsiradimo 

rvidns turėjo dirbti žemės sklypą, kurį pradžios išpažino socialistinį idealą

vo jėgomis. Yra dar daugelis jda plėstis ir jo geidavimai, 
ir kitų pažiūrų, bet ką tai rei-jj«o daugiau jis sutinka pasi- 
kštų, jei mes jas išvardytume į priešinimų arba nepasisekimų.
ir jei jos labai maža tiesos 
savyje turi? Beprasmį darbą. 
Iš šitų aukščiau paminėtų pa
žiūrų, paskutinę mes matome 
esant rimčiausią ir tikriausią, 
kad ji pačio nepasisekimo ir 
pasisekimo veiksnius suranda

Kiekvienas nepasisekimas pa 
žeidžia jo jaunutę prigimtį. Ii 
taip tiems nepasisekimams ar 
pasipriešinimams plečiantis, 
jau jis pradeda priešvei-kda- 
mas, baimingai, prie jo geid 
žiamų daiktų ar veiksnių, at

pačiose tolimiausiose priežas- jsįnešti; jis pradeda nejunta-
gybė, kad esą tas, kuris prieityse, pačiame jų gilume ir ti-,mai vidiniai, nors dar be ma

nusistatę ir rimthi pasiryžę rūpintis vietos 
reikalais žmonės”.

Iš to, kas čia pasakyta, išeina, kad Lie
tuvoje tik tautininkų partijos žmonės bėra 
geri, valstybiškai ir tautiškai nusistatę. Kri
kščionys demokratai ir kiti skaitomi lyg ko
kiais valstybės išdavikais. Tai yra tokia ne. 
sąmonė, kokią tik apjakėliai ir partiniai fa. 
natikai tegali skelbti.

Krikščionių demokratų partija ir kitos 
katalikiškos partijos daug gero Lietuvai yra 
nuveikusios. Jų vadai yra dideli patrijotai

ir ne iš vardo, bet tikri tautininkai, kuriems 
įlipi valstybės ir tautos gerovė. Šiandien jie 
yra šmeižiami dėl to, kad tebereikalauja, kad 
dabartiniai krašto valdovai grąžintų valdžios 
vairą į teisėtas, konstitucines vėžias.

Mes nė kiek nesistebime, jei Lietuvos 
savivaldybių rinkimai išėjo vien tik tautinin
kų partijos naudai. Taip buvo dėl to, kad 
Lietuvoje dabar nėra nei žodžio^ nei spaudos, 
nei veikimo laisvės. Tokiomis sąlygomis da
romi rinkimai tai ne rinkimai, bet papras
tas žmonių akių dūmimas. .

nepasitikėjimo, kad lygiai taip 
į sąmonę ir protą jie įimti tu
rėjo būti, kaip ir viso kitos 
pirmiau buvusios sąmonės ir 
proto ypatybės; nežiūrint to, 
kad šitoks jo ptotas, jau ir 
galėtų atskirti: kame yra ga
limas koks nors siekimas at
siekti ir atbaigti ir kame nė
ra galimas, prie kurių atvejų 
jis gali ką nors pasiekti ir 
prie kurių jis negali, ar jis tu
ri savyje tiek jėgų kiek reika
lauja siekiamaosis dalykas ar 
ne ir t.t.? Žinoma nėra abejo
nės, kad viso šito ilgainiui iš
nykti turėtų, jei tas nekvies
tas, nejuntamas baimingumas 
ir nepasitikėjimas, trumpai ta
riant, abejingumas nebūtų gai 
viliamas ir dapildomas naujų 
nepasisekimų ir vylių, kurie 
juo labiau mes į gyvenimą že
ngiam, juo labiau plečias ir 
didėja. Kaip nepasisekimai 
taip ir abejingumas seka mus 
kiekviename žingsnyje. Mes 
nuo jo negalime pasiliuosuoti 
nei tada, kada jau mes lais
vai galime atskirti — tai kas 
mums yra galima ir tai kas 
nuims nėra galima — tai kas 
mūs jėgoms atatinka ir tai kas 
neatatinka, vienu žodžiu tai, 
kame yra galimas pasisekimas 
ir kame jis nėra galimas: jis 
ir čia nejuntamai prie kiek
vieno tokio geidimo pabunda . 
mūsų prote ir sąmonė, įvezda 
mas mus į baimingumą ir ne
pasitikėjimą, lyg kukždeda- 
mas: atmyk tu, kad yra ir ne
pasisekimų, atrnyk ar tu visa 
ką esi geidęs, esi ir atsiekęs, 
atmyk, kad tu daugiau pralai
mėjęs neg laimėjęs ir t.t. 

(Daugiau bus)

“Drąu<o” sidabrinio jubi 
liejaus paminėjimo vakaras į- 
vyks lapkričio 18 dieną, Lie 
tuvių Auditorijoj.

Ispanija, Ispanijos ateiviai panaikino 
civilizaciją, kuri buvo tautiška ir ideali. 
Tat reikia viską panaikinti, ką yra atne
šę ispanai: pasiskirstymą klasėmis, dide
lius dvarus ir europeišką civilizacijos i- 
dėją (Ideario, p. 94). Čia neminima krik
ščionių religija, tačiau kova su ja yra sa
vaime suprantama. Provizorinė tyla reiš
kia tik tai, kad bijoma atbaidyti nuo sa
vęs čiabuvių mases, kurios yra giliai pri- 
sirišusios prie katalikų tikėjimo. Komu
nizmas atakuos atvirai tikėjimą tik tada, 
kada bus ekzaltuotaš čiabuvių nacijona- 
lizmas.

“Jūs reprezentuojate 75 nuoš. pem- 
viečių, tat išsilavinkit! Jūs reprezentuoja
te 75 nuoš. visų Pietų Amerikos gyven
tojų, tat išsilaisvinkit 1 Suorganizuokite 
visų Pietų Amerikos čiabuvių intemacijo- 
nalą!” Tie dr. Garnio šūkavimai Paname- 
rikos mokslininkų kongrese Vašingtone 
paaiškina visą Maskvos politiką Pietų A- 
merikos respublikose. Neina kalba apie 
visų inkų komunizmo formų atnaujinimą, 
bet kalbama apie tai, kad iš dabartinės 
politinės ir socijalinės organizacijos rei
kia išmesti visa tai, kas yra priešinga ko
munizmui... Tai liečia ekonomines, soci- 
jalines ir tarptautines problemas. “Ame

rikoniškos vienybės jėga sudaro ne mus 
| apsupančios europeiškos idėjos, bet čia- 
I būvių tradicijos, kurios sudaro mūsų es- 
' mę... Pietų Amerikos politinės vienybės 

problema yra socijalinė problema, proble
ma klasių, kuri reikalauja revoliucijos,

' atremtos j milžinišką gyventojų daugumą, 
į„Amerikos čiabuvius, tokios revoliucijos, 
kuri išsiplės nuo Meksikos iki Argenti
nos” (Ideario, p. 97).

L. Valeareel savo knygoj Audra Ar
duose (Tempestad eu los Andes) simbo
lizuoja uragano staigumą, kuris būsiąs mi
lžiniškas. “Prieš 400 metų panaikinta mū
sų čiabuvių bendruomenė vėl atsinaujino 
savo komunizmo pagrindais, grąžindama 
savo darbo techniką, savo rasės fiziologi
ją ir savo moralinį kilnumą”.

Dr. Vikt. And. Belaunde savo kny
goj la Realidad Nacional turi puikios pro
gos įrodyti, kai! visos tos teorijos yra 
grynas išmislos. .Jis rašo: “Šitas rasinis 
nac.ijonalizmas grąžina barbarizmą, ku
rio simbolinis gestas bus paimti iš Mek
sikos muziejaus aukų akmenį ir jį nunešti 
ant Teocali viršūnės arba iš peruviočių 
muziejų paimti virtą žemę (buOcos) ir ją 
vėl išbarstyti, kad jai vėl būtų grąžinta 
fetišizmo pagarba. Pretenduojama panai

kinti katalikų liturgijos, kuri nukelia žmo 
gų į dvasinį gyvenimą ir grąžinti magiją, 
kurį skandina dvasią medžiagoj (Reali
dad Nacional, p. 52).

Kada Mariategui mirė 1930 m. sulau
kęs vos 30 metų, jo laidotuvės, atlieka
mos internacionalo garsaus aidint, buvo 
tikras triumfas. Vyriausybė dalyvavo ofi
cialiai. Sakoma, kad užtikrinęs komuniz
mo likimą Pietų Amerikoj, Mariategui re
ngėsi visiškai grįžti prie katalikų tikėji
mo. Iš pradžiij jis flirtavo su protestan
tizmu, bet greitai jį pasmerkė, kaip ir 
valgorų antiklerikalizmą, kuriuo taip se
rga lotynų Amerikos masonerijos sluogs- 
niai. Dar savo knygoj Ensayos (p. 119) 
jis rašė, kad religija ir didina ir gilina 
žmogų. Tačiau jis nebettfrėjo laiko pa
baigti savo evoliuciją iki galui ir viešoji 
opinija atsimena tik šią jo karštą dekla
raciją: “Revoliucija visada yra religinė. 
Nieko nereiškia, kad sovietai skelbia, jog 
religija yra tautos opijumas. Pats komu
nizmas yra religija. Bedieviu gali būti ne 
tik moralinis asketas, bet ir tikėjimo ske
lbėjas, tikėjimo išpažinėjas” (Ensayos, p. 
195).

(Dau^Uu bus) r
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PLEČIAMA MEDICINOS !
PAGALBA LIETUVOJE
Prieš didįjį kari} Lietuvoje 

buvo kur kas mažiau gydyto
jų, negu dabar yra. Tačiau 
tiek tada, tiek dabar gydyto
jai daugiausiai susispietę mie
stuose ir didesniuose mieste
liuose. Gi kaimuose medicinos 
ir sveikatingumo reikalai dar 
yra labai apleisti. Retas atsi
tikimas, kad gydytojas Lietu 
voje gyvena už keliolikos ki
lometrų. Ir todėl kaimų gy
ventojams, ypač ūkininkams 
dar sunku susisiekti su gydy
toju ir pasinaudoti jo teikia
ma mediciniška jaigalba.

Kas kita yra miestų ir mie
stelių gyventojams. Čia gydy
tojų rasi ant kiekvieno kam 
po. Ir todėl šiems gyventoja- 
|ns jie yra daug prieinamesnį,
iįgesni. Aišku, kad miestų vy 

rventojų sveikatiniumas yra žy 
miai didesnis, negu kaimų.
< Šių faktų akyvaizdoje, ir 
susidarė ta nenormali būklė, 
kuri šiandien Lietuvoje pasi
reiškė mediciniškos pagalbos

tie, kurie gyvena kaimuose., jungti su artimiausiais apyli-
Jie jau ne kartų prašė atitin
kamų valdžios įstaigų, kad 
juos kaip nors pertvarkytų ne
normalų gydytojų tinklų. Ta
čiau ligi šiol nieko ypatingo 
nepadaryta. J sį nenormalumų 
nemažų dėmesį atkreipė kai 
kurios Lietuvos organizacijos. 
Jos daugelyje vietų įsteigė a-

nkių gydytojais. Mediciniška 
pirmoji pagalba bus teikiama 
netik automobilių katastrofo
se nukentė jusiems, bet ir 
tiems, kurie kelionės metu 
staiga susirgo. Iš pradžių to
kių punktų manoma įsteigti 
apie 100, o vėliau — dar 200. 
Punktuose bus pirmųjai page-

LIETUVOS SENOVĖS 
LIEKANŲ APSAUGA

Per kelis paskutinius metus, 
Lietuvoje buvo’atlikta visa ei-

Įiasiekė jau, ir Austieji jos lie
tuvius. Šiomis dienomis jiasiu- 
ntė dėžę knygų Sidnėjaus lie-

titinkainus medicinos ir sveika lbai reikalinga tvarstomoji ine
tos pagalbos punktus. Ligi šiol 
tokių punktų jau yra pristei
gta apie 500. Ateityje mano
ma jų veikimų ir tinklų dar 
labiau išplėsti. Šie punktai Li“ 
tuvos gyventojams tuo yra pa
togūs, kad jie yra arti gyve
namųjų vietų ir jais naudoja 
ntis nedaug kaštuoja. Keleto 
metų patyrimas parodė, kad 

j toki punktai Lietuvoje yra la
bai reikalingi ir gyventojams 
naudingi.

Plėsdamas savo veikimų, Lie 
tuvos Raudonasis kryžius ne
tolimoje ateityje mano prie 
visų svarbesnių Lietuvos ke
lių ir vieškelių, o ypač prie 

kuriais eina tarptautinis 
susisiekimas ir didelis auto
mobilių judėjimas, įsteigti

džiaga ir vaistai. Šiais punk
tais Lietuvos gyventojai galės 
naudotis nemokamai.

Lietuvos gydytojai matyda
mi, kad organizacijos susirū
pinusios Lietuvos kaimų gy
ventojų sveikatingumu ir jų 
vis daugiau plečia, paskutiniu 
laiku patys mėgina keltis iš 
miestų į miestelius ir kai ku
riuos didesnius kaimus. To 
Lietuvos gyventojai jau seniai 
laukė. Tsb.

KULTŪRINĖ FILMĄ 
VISIEMS

ri kursai.
Visos Lietuvos senovės lie

kanos tilps archeologiniame 
16 archeologinių tyrinėjimų, neseniai pastatyto Vytauto lh-
bei kasinėjimų, kuriems vado-.džiojo muziejaus skyriuje. Jau

srityje. Tuo susirūpino Lietu-1 greitosios pagalbos punktus, 
vos gyventojų sluoksniai, ypač Šie punktai bus betarpiškai su

LIETUVIAI DAKTARAI: 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTA8

1446 80. 49lh OT.. CICERO, ILL.
Utar., Ketv. Ir Pėtn. 10—• vai. 

>147 60. HALSTED KT., CHICAGO 
Paned. Sared Ir BubaL S—9 vai.

Tvl. CANal 0257
Res. PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS

Dienoms Tel. LAFayette 6799 
Naktimis Tai. CANal 0403

DR. A. J. JAVOB
Office: 2643 W. 47th Street
Vai.: 2 lkt 6 popiet, 7 Iki • vak. 

Nedėlioja pagal sutarti

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
1621 SOUTH HALSYHD STREET 

Rezidencija «S00 So. Arteslan Avė. 
Valandos; H ryto Iki 3 popiet 

6 iki 8 v. vakare

Draugija Užsienio Lietuviu 
ms Remti (DULK) yra išleidu 
si kultūrinę filmų “Lietuva”, 
kuri buvo rodoma Amerikoje 
ir ten turėjo didelį pasiseki
mų. Dabar DULR Valdyba šių 
filmų rodys kiekvienoje vieto
je, kur yra kinematografas ir 
kur susiras kokia nors orga
nizacija ar šiaip paskiri as
menys ir suorganizuos DULR 
pranešimų visuomenei apie už
sienio lietuvius. Sykiu su fil
mą DULR C. Valdyba siųs ir 
savo pranešėjų.

vavo prof. „Volteris, genr. Na 
gevičius, pulk. Tarasenka, ir 
kiti žymūs Lietuvos areheolo 
gili. Buvo kasinėjami Apuolės, 
Impilties, Vėlikiškio ir kitil 
piliakalniai. Tuose piliakaj 
niuose rasta daug įdomių sie- 
nienų iš III—XI šimtmečio, 
kurie sukėlė didelio susidomė
jimo ir užsieniuose. Kasinėji
mo darbų pasižiūrėti buvo at
vykusių svečių ir iš užsienių 
— Švedijos, Latvijos ir kitų 
kraštų archeologai.

Lietuvoje yra daug senovės 
paminklų, kurių tinkamų ap
saugų paskutiniu laiku ypati 
ngai susirūpinta. Vien tik pi 
liakalnių Lietuvoje priskaito 
nia apie 1500. Yra dar visa 
eilė ir kitų senovės istorinių 
ir mokslui labai vertingų lie 
kanų, kurias šiandien naikina 
įvairūs neišmanėliai ir sava 
naudžiui.

tam tikras inventorizatorių nio Lietuviams Remti (DULR) 
kadrus. Jam paruošti Kaune!šiems lietuviams pasiuntė ele- 
netrukus bus įsteigti tum tik-Į menturių ir šiaip vaikams ir

jaunimui knygų. Dabar DULR1, tuvių organizacijai.
C. Valdyta gavo iš Villerupt! ------------ -
laiškų, kuriame lie.tuviai šir
dingai dėkoju lietuvių visuo
menei ir DULK C. Valdybai 
už atsiųstas lietuviams kny
gas. Esu, dabar jų vaikučiai 
būsiu išgelbėti iš lenkų “mo
kslo”.

paruoštas ir statutas, pagal 
kurį šis muziejus ir bus tvar
komas. Tsb

VILNIAUS LIETUVIAI 
PRANCŪZIJOJ

KNYGOS AUSTRALIJON

PRANEŠIMAS

Office Td. REPublic 7696
Res. Tel. GROveMU 0617

7017 8. FAIRFIELD AVĖ.’

DR. J. J. SIMONAITIS
9193 W. MARQLETTE ROAD 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

V*L 9-4 Ir 7-9 vak. Ketv. 1-19 ryto 
Nedėlfoj susitarus

Tel. LAFayelte 7650

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue 
Vai.: t—4 Ir 7—9 vai. vakar*

Res. 2136 W. 24th St.
Tel. CANal 0409

Office I’hone 
PROspect 1026

Res. and Office 
2359 So. Iieavltt SU

CANAL 0706

DR. 6.1. BLOŽIS
Tel. CANal 6139

DENTISTAS

2901 W. Cermak Road
(Kampas Leavltt St.) 

Valandos; Nuo 9 lkt 12 ryto
Nuo 1 lkt 8 vakaro 

geredoj pagal su tart J

DR. J. J. KO WARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

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

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

TcL LAFayette 3057

DR. A. RAMUS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

X—SPINDULIAI
3051 West 43rd Str.

(Prie .Archer Avė. netoli Kedzfe) 
Valandos: nuo 2 Iki 8 vai. vakaro 

Seredomis Ir nedėliomis pagal
sutart)

► ——u————
Ofiso Tel.: LAFayette 3650

Res.- Tel.: VIRglala 0669

DR. V. E. SIEDL1NSKIS
DENTISTAS

G A 8 X - R A Y
4143 ARCHER AVENUE 

Kampu Franclsco Avė.

Tel. CANal 6119

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valandos 1—8 Ir T—8 vak. 

■eredomls Ir Nedaliomis pagal sutarti 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Telefonas REPublic 7666

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 Iki 4 Ir nuo 6 iki 8 vak. 
Nedėliomis pagal sutart)

Ofiso telef. BOUlevard 7820 
Kimų Tel. PRO<ų>cct 1930

Ofiso: Tel. LAFayette 0017
Res-: Tel. HBMJock 6966

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS It CHIRURGAS

4142 ARCHER AVĖ.
Ofiso valandos: 2-4 Ir 6-8 vai. vak_ 

Real.len. IJ<M Ofisas: 9656 W. 69th 84.
Valandos: 10-12 Ir 8-9 vai. vak. 

Šaradomis Ir Nedaliomis pagal sutarti

TsL BOULevard 7049

DR. C. Z. VEZEL'IS
DENTI8TAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47tb Street 

Vkl.; nuo 9 Iki S vakar*
Šaradoj pagal sutarti

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ*

4157 ARCHER AVENUE
Tel VIKgtnta 0036

Ofiso vai : 2—4 Ir 6—8 p. m.
Nedaliomis sagai 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

Tel. Ofiso BOCl^vard 6911—14 
Re*. VlCStrry 9943

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-9: nvo 6:90-9:90

756 W. 35th Street

Offlc* Tel. Wnnt*ortb <119
Rea Tel. Hyde Park 9991

DR. SUSANA A. SLAKIS
MOTERŲ IR VAIKŲ UGŲ 

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

lAskr-us asredoms

Žiemių Prancūzijoj, pramo
nės rajone, Villerupt ir kituo 
se aplinkiniuose miesteliuose 
gyvena gana didelis lietuviu į 
šeinių skaičius. Jų tarpe neina-' 

I žu ir kilusių iš lenkų okupuo
to Vilniaus krašto. Čia pat 
gyvena nemaža ir lenkų, kurie 
laiko savo pareiga Vilniaus 
krašto lietuvius, kaip “savuo
sius”, “šviesti” ir jais savo
tiškai “rūpintis”, žinomas da* 
ktas, juos, o ypač jų vaiku
čius lenkinti. Draugija Užsie-

Draugija Užsienio Lietuvia
ms Remti (DULR), vis labiau 
plėsdama savo darbų sritis,

Šv. Kazimiero Seserų Vie
nuolyne galime nusipirkti 
rankomis padirbtų gražių ro
žančių įvairios spalvos.

Taip pat perdirbame sutru
kusius rožančius. • • -

Kreipkitės šiuo adresu:
£’i>. Kazimiero Seserys 
2601 TU. Marąucttc Ild., 
Chicago, Illinois.

ĮVAIRŪS DAKTARAI:
-

Šitų matydama, jau prieš 
porų metų Lietuvos vidaus rei 
kalų ministerija išleido vals
čių savivaldybėms atitinkamą 
aplinkraštį, kuriuo valsčių vi
ršaičiai ir kaimų seniūnai į- 
pareigojami saugoti Lietuvos 
senovės neištirtas vietas. Da
bartiniu laiku, švietimo mini
sterija taip pat baigia ruošti ’ 
senovės paminklų apsaugos į 
statymų, kuris dar šiemet bus 
paskelbtas. Be to, švietimo mi 
nisterija įsteigė antikvariškai- 
tepografiškų archyvų, kuriame 
bus sujungtos visos žinios a- 
pie kilnojamus ir nekilnoja
mus Lietuvos senovės pamin
klus. Įvairių senovės paminklų 
aprašymui vykdyti ruošiamas

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMETRICALLY AKIU 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų įtempimų, korta 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo akių aptemimo, asrvuotu- 
mo, skaudamų aklų karžt), atitaiso 
trumparegyste ir tollrsgystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose ftgsamlnavlmas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klal- 
4ks. epsoialė atyda atkreiptam* J 
mokyk los vaikus. Kreivo* akys ati
taisomo*. Valandos nuo 16 iki 8 v. 
Nedėlfoj nuo 10 Iki 18. Daugely nt- 
altikimų akys atltainonaos be akintų. 
Kaino* pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulev&rd 7589

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

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

DR. JOHN SMETANA
0PT0METRISTAS

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 8:00 
vai. vakaro. Nedėliomis nėra 
skirtų valandų. Room 8.

Phone Cannl 0523

ADVOKATAS 
J. P. VVAITCHES

praneša
Atmaina ofisų valandose.
Dabar valandos šiokios:

MARGUETTE PK. OFISE:
2403 WEST 63rd STREET
Kampas Western ir 63rd St. 

Telefonas PROspect 1133
Panedėlio, Utarninko, Ketver
ge ir Pėtnvčios vakarais nuo 

7 iki 9 vai.

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO. ILL.

OFISO VALANDO8:
Nuo 10 Iki 12 vai. ryte. nuo 2 lkt 4 
▼ai. po plutų fr nuo 7 Iki 8:20 vaL
vakaro. Nedėliomis nuo 19 Iki 12 

valandai dieng.

Telefonas MIl>way 9660

Ofiso Tel. CALumet 6893
Res. Tel. DKEzeI 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir 
visų chroniškų ligų 

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas 31st Street 

Valandos: 2—4 popfct, 7—9 vai. vak. 
Nedėliomis Ir šventadieniais 10—12

Res. Phone
ENGlevvood 6611

Offfce Phone
T.Rlanglc 0044

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

7850 So. Halsted Street
ROOM 210

Klal 2 4 ir 7-9 vai. vakaro

DR. M AUR1CE KAHN
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
T« I 1 \K«ls 6094 

Rez.: Tel. PI.A«i 2400 
Valandos:

Nuo 10-12 v ryto; 2-X Ir 7-t-N. ▼. 
Nedėldi.-ni:. is nm. m .ui 12 diena

ROSELANDO OFISE:
2 E. 103rd PLACE

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

Seredomis iki 9 vak. 
Subatoinis visų dienų iki 9 v.v.

VENETIAN MONUMENI Cfl. ,INC.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

Specialistai . iškalime Ir Išdirbi
nu; visokių rūšių paminklų Ir gra- 
bnamlų.

Mūsų šeimyna specializuoja Sia
me darbe per šešias kartas.

Veskite paminklų reikalus tie
siai su pačiais išdlrbėjals. *

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas | rytus nao 
didžiulių vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Res. PENSACOLA 9011 
BELMONT 9485 

, Office: HILLSIDE 9666
Alfred RneelU, prea. Vinocnt Roeelli, seor.

IMtrMJai aaUtesnCs HUlea Paminklų 
Ir Grabnamtų GRABORI Al v,

Didžiausia klų dirbtuvė

Buvlrš 60 metų prityrimo

Pirkite tiestai Iš dirbtuvės Ir 
taupykite pinigus

------- O----- r—
Mes atlikome darbų daugeliui žym 

alų Chb-agoe Lietuvių.

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

Visi Telefonai:

Yardt 1741 1742
LAIMIAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Mėty 

4605-07 So. Hermitage Avenue

LACHAWICH 
IR SONOS

LIETUVIAI GRABORIAI
Patarnauju laidotuvėse kuoplglaual* 
Raikai* meldžiu atsiftauktl. o mano 

darbu bOelt* užganėdfntl 
Tel. OANal Ull arba 9616

2314 W. 23rd PL, Chicago 

1439 8. 49th Ct. Cicero, DL
Tel. CICETlt) R997

Te:. LAFayette 3572

J- LJulevičius
Graboriua 

•r
IlnlMami* .tojaM

Pa taniau Ja Chtca 
goje Ir apylinkėje.

Didelė Ir graži 
Koplyčia įlykal

4092 Archer Avė.

I.J. ZOLP
GRABORIUS Ir LAJDOTUVIŲ 

VBDHJA8
1646 West 46th Street
Tel. BOFlevard 6909—6419

JUOZAPAS EUDEIKIS 
IR TĖVAS

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

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avė. 
(Neturime sųryšių su firun 

tuo pačiu vardu}

Telefonai YABda 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 

3319 Lituanica Avenue 
Chicago, 111.

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS

Koplyčia dykai
1410 SO. 49th COUBT

Cicero, Illinois
Phone Cicero 2109

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė.
Tel. Boulevard 4139

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS Ir BALSAMUOTOJA8 

Patarnavimai geras Ir nebrangus
718 West 18th Street

Telefonas MONroe 9977

J. F. RADŽIUS
Ino.

LIETUVIŲ ORATORIUS 
Palaidoja u* 886.90 Ir aukfičlan

Ifodsrnllk* koplyčia dykai 
666 W. 18th St. Tel. CANal 6174

Chicago,1 Ilk . <3
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VIETINES ŽINIOS
L. V, “DAINOS” CHORAS 

RENGIASI PRIE KON
CERTO

Neužilgo ir vėl lietuvių vi
suomenė turės progos išgirsti 
ir pasidžiaugti L. V. “Dai
nos” choru, vadovaujamu 
muz. J. Saul io.
, Choras stropiai rengiasi 
prie pirmo sezono atidarymo 
koncerto, kuris įvyks lapkri 

J čio 11 d., Barausko (buvusio 
Meldažio) svetainėj, 2244 W. 
23rd PI. Po koncerto bus šo
kiai.

Muz. Sauris parinko ir pats 
paruošė, taip pat ir Sarpa- 
liaus, kuogražiausių naujų dai 
nų, kurias choras neapsako
mai gražiai dainuoja.

Šiais metais chorų sudaro 
rinktiniai dainininkai. Kiek
vienas choristas - choristė yra 
mylintis dainų ir stengiasi kad 
visi choro koncertai būtų kuo 
sėkmingiausi.

Katalikų visuomenė prašo
ma remti mūsų, katalikų, ‘I)ai 
nos’ chorų. Paginkime jauni
mų mylintį dainą - muzikų 
prie jo priklausyti. Visi mato
me, kur eina mūsų jaunimą:-, 
kaip jis klysta, nes senesnieji, 
tėvai - plotinos, neragina savo 
augančių sūnelių ir dukrelių 
dėtis prie katalikiško veikimo. 
Kai kur dargi girdime, kad 
kiti chorų vedėjai draudžia 
mūsiškius priklausyti “Dai
nos” chorui.

Anų dienų, užklausiau vieno 
veiklaus jaunikaičio, kodėl pe- 
hegrįžta prie “Dainos” choro? 
Atsakymas buvo tok p: “Nega
liu, nes toks ir toks žmogus 
draudžia mums priklausyti”. 
Tai sarmata. Mes turėtumėm 

| džiaugtis, kad toks choras per 
tiek daug metų gyvuoja, o ne 
atgrųsinti jaunimų priklausy
ti.
-------- ---------------------- -------
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Todėl kviečiame kataliku 1 • 
visuomenę atsilankyti j nepa
prastų choro rengiamų konce
rtų, lapkričio 11 d., buvusioj 
Meldažio svetainėj. Pamatysi
me, kų mūsų jaunimas gali nu 
veikti. Visi iš vien dirbkime,!
o mūsų darbai bus sckmin-Į 
ginusi. Mes turime jėgų, bei 
joms trukdo pavydas.

Senoji Darbuotoja

GRAŽIAI VEIKIA ŠVENTO 
PRANCIŠKAUS RĖM. DR.

PRAPUOųSATSIRADO
Town of Lake. — Štai, kokį 

šposų iškirto senbernis J. A. 
gyv. pas M. V,

Kaipo sportas - kavalierius 
J. A. sumanė po Chicagų pa 
zylioti. Kaip stunanė, taip ir 
padarė.

Spalių 2 d. vakare bosui nei 
gudbai nepasakęs išėjo.

1 jaukia bosas vienų dienų, 
kitųu Jau ir savaitė, o burdin- 
gierio kaip nėr, taip nėr. Bo
sas susirūpino, kad gal bus 
kur žuvęs. Nuėjo j policijos 
stotį ir užraportavo, kad žuvo 
burd. Paskui nuėjo pas gra-

Brighton Purk. — Susirin
kimas dr-jos įvyko spalių 14 
d. Kaip visuomet, taip ir šį 
sykį buvo skaitlingas. Sus-mų 
atidarė malda pirm. V. Ge
čienė.

Praeito sus-mo užrašai 
vienbalsiai priimti.

Nuo įvykusios bunco party 
pranešimų darė V. Gečienė, 
L. Račkauskienė, kad viskas 
gražiai pavyko ir liko pelno. 
Dėkojo visai komisijai už pa
sidarbavimų ir dovanas, ku
rias aukojo: O. Kazragienė, 
Narbutienė, Navickienė, Ge
čienė, P. Vaiekauskienė, .Mar
tinaitienė, O. Ivinskaitė, Žu
kauskienė, Sadauskienė, Js- 
čienė, itačkauskienė, Balsienė, 
Milašienė ir Atraškienė. Dė
kojam kun. A. Valančiui už 
gražių paramų ir kitoms, ku
rios išplatino bilietų.

Iš Šv. Pranciškaus Seserų 
rėmėjų seimo pranešimų da
rė atstovės P. Vaiekauskienė 
ir L. Itačkauskienė.

- ..-v-I
■ i—>

Oi

Pirmadienis, spalių 22, 1934
—gi 11 ■ ...........

l. LecaitC. Po vakarienės pa
sakyta daug kalbų, linkėjimų.

Linkime jubiliatams gero* 
sveikatos ir sulaukti dar 25
m. — auksinio jubiliejaus.

. Vienas ui visus

RIŠTINĖS DARIAUS - 
GIRĖNO ^OSTO 
jįtrĮlE

Svarbus susirinkimas ir Rpo 
rto vakaras įvyks pirmalienį, 
spalių 22 d., 7:80 vai. vak., J. 
Yuškos svetainėj, 2417 W. 43 
St. Kadangi šis vakaras nepa
prastas, tat kviečiami netik 

borių Eudeikį ir papasakoja 1 nariai legijonieriai, bet ir visi
apie dingusį burd. Su grabo- 
rium nuvažiuoja į cook county 
ligoninę, apžiūri visus miru
sius, bet burd. nėra.

Tarp pažįstamų prasidėjo į- 
vairūs spėliojimai. Vieni sakė, 
kad burd. ilsisi kanale, kiti 
spėjo, kad koks tai jo oponen
tas, kurį jis vasarų parkėse 
sumušė, pakišo kur po velėna

Bet visų spėliojimai nuėjo 
niekais. Burdin. porų savaičių 
pasišvaistęs po Chicagų, sugrį 
žo. Bosas dabar pyksta, kam 
išeidama nepasakė gudbai.

Oleikietis

lietuviai ekakdreiviai. Bus ke
lios poros žymių ristikų, ku
rie risis tuoj po susirinkimo, 
būtent John Mason (Masilio- 
nis), Stanley Bagdonas, Vin 
cent Bulauskas, J. Romanas 
George Mack ir kiti.

Nariai prašomi susirinkti 
laiku, nes susirinkimas svar 
bus, kalangi artinasi Paliaubų 
diena, o juk Darius - Girėnas 
postas rengiasi tų lienų labai 
iškilmingai švęsti. Įžangos ne 
bus, viskas dykai ekskarei 
viams. Frank Krasauskis

IŠ POLITIKO LAUKO

atbusti. Išbuskim ir mes, mo
terys, ir dėkimės į Moterų Pi
liečių Lygų, kuri yra bepar- 
tyvė ir kuri nevaržo įsitikini
mų. Dirbkim, organizuokimės 
Lengviau galėsim apvalyti sa
vo kolonijas nuo išdykusių vai 
kėzų, kurie eina naikindami 
pilięčių nuosavybes ir praei
vius įžeidinėja bei pravard
žiuoja.

Kaip Amerikos partijinės 
grupės moterys surengia pie 
tus, tai susirenka suvirs 12,- 
000 moterų. O mūsų moterų 
savo tautos vardui iš
garsinti negalifna nei kelete 
šimtų sukviesti. Lietuvės taip 
pat turi dukteris, išėjusias 
mokslus ir galinčias užimti 
valdiškas vietas. Bet deja, ne
sistengia jų išvesti į politikos 
dirvų. Z.

111. Shade Cloth ir Wardway 
Paint, trumpu laiku žada pa
didinti, savo dirbtuves. Links 
ma žinelė, labiausiai darbinin
kams. Rap

SPORTAS
ŠEŠTADIENIO FUTBOLO 

REZULTATAI:

CHICAGO HEIGHTS, ILL.
Kun. A. Martinkus spalių 

13 d. surišo moterystės ryšiu 
B. Leliūgaitę su Kaz. Lileikių. 
Abu jauni, geri katalikai ir 
parapijonai. Dieve duok, kad 
jiedu gerai sugyventų.

SUNKU LIETUVES MOTE 
RIB IŠBUDINTI

Visų tautų moterys dalyvau 
ja politiniam veikime. Orga 
nizuojasi, stiprina savo jėgas. Į 
Bet lietuves moteris labai su 
nku yra išbudinti iš sunkaus 
miego.

Mums atrodo, kad tai berei 
kalingas darbas. , Suėję mes 
tik padejuojam, kad neturim 
lietuvių politinėse ar valdiš
kose vietose, bet nesistengiam 

j jiems padėti,, kad jie į jas pa-
. tektų? Niekas nėatėis ir mūsų 

parap, dar tada, kada mokino |nepražyg) kad mes eitumėm ) 
seserys Nazarietės. Daugelis valdiškas vietas. Mes patys tu 
dabar seserų Pranciškiečių ta- rim organi?aotai dirbti. v-' 
da buvo Nazarietės ir gerai
atsimena velionį kun. Pranei-'

Šiomis dienomis a. a. kun.
Pranciškaus Jurgaičio mamy
tė ir dukrelė Sophia gavo ma
lonų laiškelį nuo kun. V. Skri- 
pkaus, Sv. Pranciškaus vienuo 
lyno kapeliono, Pittshurgh, Pa.
Laiške praneša, kad Sv. Pra
nciškaus oktavoj kun. V. Skri 
pkus atlaikė iškilmingas šv.
Mišias už a. a. kun. Pranciš
kaus Jurgaičio sielų. Pamaldo-

Į Labdarių arimų kvietimas 8P <la|y™vo visos seserys,'no- 
priimtas ir išrinktos atstovės ir akademike.; visos
P. Vaiekauskienė, O. Ivinekai |meWfei ir žv' Kon,ul’i-
tė, V. Gečienė. Seimui dovanų M už velionio siol»-
aukojo; V. .Gečienė 1.00, O. | A. a. kun. Pranciškus lankė.........................
Ivinskaitė 50c., L. Račkauskie pradžios mokyklą Sv. Kryžiaus J, ektųNiekss neateis ir mūsų 
nė 50c., Norbutienė 50»c.

l’r. Vaičekauskas pakvietė 
rėmėjas į Tretininkų vakarų, 
kuris įvyks spalių 21 d.

Sadauskienė pakvietė į Lab 
darių vakarų, kuris įvyks 
spalių 28 d. Abu kvietimui 
priimti.

Nutarta rengti bunco party 
ir tam darbui išrinkta komi
sija. Re-

Bapi^

Vyrai jau šiek tiek pradėje
. -fr. , y ■ ' .......... —

LIETUVIAMS tAIfiKAI 
CENTRALINIAM CHI- 

CAGOS PAŠTE

918 Kudirkai Kaziui
927 SJiurkui D.
928 Stankevičienei Mrs.
934 Venckui Mykolui
935 Verteliui Petrui 
937 Vilimui V.

V.

SKAITYKITE IR PLATU 
KITS “DRAUGĄ”

Vienų Metų Sukaktuvės

mos žinios
ĮVAIRUMŲ ČIA NESTORA

Neirr IMuih* >8 Camegte Tech O 
Cotuatc 7 — Ohio stale 10 
Mlchigan U — Georgia Tech 2 
Prlnccton II — Wnsh. and l.»«-12 
Georgia () — Tnlauc 7 
Clik-agu 21 — Indiana O ,
Punkte 14 — WlMixi.«bi O 
Mlnncrata 18 — Mtluburgli 7 
St. Mary’* (Coaat) 14— Fontluim H 
Moly Croao 2« — llarvard «
Vale 37 — Broun O 
Oolnmhla 7 — Navy 18 
lowa SI — Iowa State fl 
Mk-higan State Sfl — Manhattan O

NOVENOS
Kų tik išėjo iš spaudos

Novena, prie Šv. Antano 15c.
Novena Neperstojančios Pa

galbos ....................... 10c
Novena prie Sv. Teresėlės, 

Mažos Gėlelės antroji laida 10c
Daugiau imant, duodame 

nuolaidų 
galima gauti

“DRAUGAS* PUB. CO., 
2334 So. Oakley Avė.,

Chicago, UI.

Nervuotas — Susierzinęs? 
Štai Greita Pagelba

Kam būti norvuotii ar susierzinusiu? 
NUGA-TONE sutelks greitų pagelbų. 
Tai yra tiekus nervų tinklui tonikas 
Ir veikla akstinu visai nervų siste
mai. Nervingumas daro žmones er- 
zlals Ir nemaloniais. Suvaklyklt savo 
nervus su NUGA TONE Ir greitai 
užmiršit bėdas. NUGA-TONE neturi 
prasto skonto. Jis yra plokštelių for
moje Ir lengvas priimti. Pafmklt vi
so mšneatn trytnirnlų už Vienų Do
leri. Jei rezultatai nepatenkins. jūsų 
pinigai bus sugrųžlntl. Parduoda ir 
garantuoja visi npllekorlal. NeatidS- 
1 loki t—gaukit bonkų šiandien. Ven
kit pamainų. Reikalaukit (Ikro NU
GA-TONE.

Nuo užkietėjimo Imkit—VOA-SOT, 
—{dealų IAuosuotnjų vidurių 25c IrBOc.

MOTERŲ DĖMESIUI
Fellowship House, 831 W. 

33rd Place (vedėja yra ponia 
Mauck), prašo pranešti visoms 
moterims apie įstaigos veiki
mų, kuris prasidėjo šio mėne
sio 15 d.

Štai, užpraeito sekmadienio 
vakarų, Česų name, 1412 So. 
48 Court, Zofijos ir Simano 
Davidauskų paminėta 25 me 
tų ženvbinis gyvenimas. Kele 
tas dienų prieš tai Zofija ir 
Felicija, pagerbdamos tėvelius 
užprašė šv. Mišias, Šv. Anta
no bažnyčioj. Viskas ramiai, 
gražiai be kitokių triukšmų

*

M1NERAL WATER 
įr\CRYSTALS

ftle kristalai yra pagaminti Iš 
Išgaravimo Natūralaus Tcxas Mi
neralinio Vandens Juos gerai yra 
vartoti nuo Rsnnint zmo. Sąnarių 
Strėnų Rksudšjtmo, Netinkamo VI- 
dorlų Veikimo.

Parduodami per:

RESTOWAL SALES
1314 So. Cicero Avė. 

Cicero, Tll
REIKALAI JAME PARI>AVK*V 

VlMft.

Pirmadieniais — nuo 9 ryto atlikta. Bet kadangi Davidan- 
iki 12 dienų — Kindergarden skaį turi nemaža draugų, tat 
Vaikai priimami 4. 5, 6 rfietų nukaktis nepraleista šaltai, 
amžiaus. Į Močiutė Siriūnienė tai gerai

Pirmadienių vakarais 7:30 ' suprato. Pamatė vienų, kitų 
v. v. pilietybės pamokos. ' senesnių draugių ir paprašė:

Antradieniais — 1 vnl. po- “Jūs padarykite”. Ir, štai, 
plet virimo pamokos. Casienė pasiima darbų ant sa

Trečiadieniais — 1 vai. po- vo pečių. Viskas sekasi kuo-
į piet siuvimo painokos, o 7:30 
vnl. v. anglų kalbos pamokos.

puikiausiai. Apie 5 vai. sve
čiai susirenka, o jubiliatai

šeštadienį 1 vai. popiet nieko nei nesapnuoja, tik at-
Ilome nursing. 

Visos jmmokoH teikiamos
dykai. Pamokas dėsto kvalifi
kuotos mokytojos, prisiųstos

vykę nustemba pamatę prire
ngtų stalų ir būrį draugų. Iš 
didelio susijaudinimo net aša
rot pradėjo. Vakare dalyvavo

iš valdiškų įstaigų. Moterims kleb. kun. II. J. Vaičūnas, Bo- 
patartinn naudotis šiomis prb'čilnai, Kazlauskai, Diržiai, Lu 
80m'8- Z. kaustai, Siriūnai, Deveikiai ir

Šį vakarų Šv. Kazimiero pa
rap. pasigamino |8 būdas kar- 
nivalui, bazarui ir piknikams 
parap. kieme. Budos labai ge
ros ir modemiškos. Ačiū S. 
Seveikiui už jo sumanumų. Bu 
das fundijo šie geri parapijo
nai: J. Kazlauskai, A. Butkai, 
S. Seveikiai, S. Sobutai, Calu- 
met City Dairy, Cligo. Hgts. 
Lumber Co., Jonutis, kun. A. 
Martinkus ir kiti. Parapija, tu 
rėdama tas būdas, turi daug 
patogumo ir išlaidos tauposi.

Mlkalyna Nikrošienė
kurt perskyrė su Šiuo pasau
liu spalių 23 d., 3 332 m., pa- 
h’kdama dideliame nuliūdime 
vyrų Povilų, penkias dukteris 
Ona. Julijonų. Veronika, me
nų O Kozalljų; du sūnus l’ran 
clSkų Ir Jonų; du žentus Jonų 
Spaustin Ir J >nų Janušauskų, 
dvi anūkes Lorralne ir Ruth; 
seser) Barbora Byron. brol) 
Juozapų Karčauskų. brolienę 
Rozalija Karčausk.'enę, visų jų 
šeimynų Ir gi'mtnen.

Minint tas liūdnas vienų me
tų sukaktuves, gedulingos pa
maldos ui velionės sielų (vyks 
antradienį, spalių 28 d.. 1934, 
Sv. Antano parapijos bažny
čioje. Ci'cero. III., 8 vai. ryte.

Prašome visus gimines, drau 
gus ir pažystamus dalyvauti 
šiose pamaldose.

Nuliūdę: Vyras. Ihikterys, Sii 
nal, Zeniai. Anuikės, Sesuo, Bro 
lis Ir Giminės.

22 Metų
IŠPARDAVIMAS

WEĄTHER STRIPS 
l * «*• t- • jw_.

Kam reikalinga aptaisyti du-
! ris ir langus weatber strip’- 

Chicago Heigbts lietuvės mėjais, atsišaukite prie patyrusio 
darbininko. Darbas garantuo
tas, prieinama kaina. 
Pašaukite: HEMloek 2573

gsta auginti gėlių darželius. 
Šįmet ar nebus tik gražiausias 
darželis Apol. Zarankienės.

Trys Chgo. Hgts. kompani
jos: The Victor Chemical, The

$1,000,080.00 
PASKOLOMS ANT 
PIRMŲ MORGIČIŲ

%

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

Įstok į šių draugijų si- 
steinatiškai 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

S o kiek nori, kolei sumokėsi $1000.00. Draugija mokės 
ividendų už sumokėtų Šurnų.
Ši Draugija yra po U. S. Government priežiūra ir Val

džia deda pinigus į šių Draugijų. Dėl platesnių žinių
kreipkitės į Draugijų.
2324 8. LEAVITT ST. 

Tel. OANal 1678

jO
MACKIEWICH

RaAtlninkju,

:deral lAVINGS
JANO LOAN AIIOCIATION 

OP CHICAGO

PERKAM
LIETUVIS-

mUBOOE 

VOTAKT

PUBUO ~~<'wy|wy RUS BONUS

REAL ESTATE — SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prlairaiykita į Mtsų Spnlkų. Teisingumu Pamatuota* Bizni*
2808 WB8T 47th STREET Tel. LAFayette 1083

JONAS PURTOKAS 
6425 So. Richmond St.

JOHN B. BORDEN
Lietuvis Advokatas

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

(Metropolitan State Bank Name) 
Valando* Kasdien nuo t Iki B 

Panedėllo, Seredoe Ir Pėtnyčlos
vakarafs 8 Iki 9 

Telefonas CANal 1175

Namai: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas REPnblIc 9800

Ant Radio, pirkėjas šutau 
pys daug.
M idget Radios po ' ?

*7.90
10 tūbų Radios verti $75.00
nž *39.00
[12 tūbų radios po

*49.00
6 tūbų radios po

*18.00. . ■ • * *
- -o o - -' 

SKALBIAMOS MAŠINOS

P. GONRAD
FOTOGRAFAS- 

Atsidarė nuosavą, mo
demišką stndlo eu Hol- 
lywood šviesomis.

420 WERT »St,I 8T. 
Englewood 5840—5888

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

Chicago, 11L
Tlu RKPl ftUC 84*2

Katrie perkate anglis Iš 
draiverių, siuskite Juos | 
CRANE COAL CO. Gausite 
geresnes anglis, už mažiau 
plnfgų.

K.

Naujoj Vietoj

Tunonis Coal Co.
12100 So. Halsted St. 

Telefonai:
Pullman 8296 ir 8092

Naujos po
$3“7.5O iki 569.

- -o o - -
. ALIEJINIAI PEČIAI .

Gražūs Parlor Setai ver

tės $65.00, po *39.00
Graži Dovana Kiekvienam 
Pirkėjui: Eastman Kodak 
ar Auksinė Plunksna

los. F. Brink, Ine.
3417-21 So. Halsted St
Telefonas Boulevard 8167

BUDRIK JEWELRY 
3343 So. Halsted St.

Lietuvių radio programas 
nedėldieniais: 1:00-2:00 vai. 
po piet, W C F L ,970 K.
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