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KATALIKU VYSKUPAI TURI 
SUVAŽIAVIMĄ WASHINGTONE

ROMA, lapkr. 13. — Dik
tatorius Mussolini kone kas
dieni randa tinkamo laiko pa
sitarimams su vietos Anglijos 
ambasadorium Sir Eric Dru- 
mmondu. Iš to aiškėja, kad 
Italijos diktatoriui rūpi, kad 
kaip nors sumažinus nesuti-

DJIBOUTI, lapkr. 13. — 
Žiniomis iš pietinio karo fr
onto, etiopiečiai naktį sukėlė 
didelį puolimu prieš italus. 
Nukauta 1,797 italai.

Be toi, ėtiopdečiaį paėmę 11 
kulkosvaidžių, 1 patrankų, 
1,700 šautuvų ir 3 trokus su

■ t-

kimus su Anglija dėl paskelb i municija.

WASHINGTON, lapkr. 13. 
— 'Viso krašto katalikų vys
kupai čia turi poros dienų 
metinį suvažiavimą.

Suvyko 4 kardinolai, 14 ar
kivyskupų ir kone visi iš 107 
vyskupų iš visų krašto da
lių.

Chicago kardinolas atvyko 

lydimas visų Chicagos pro

vincijai priklausančių dioce- 

zijų vyskupų. Šios diocezijos 

yra: Peoria, BelleviTTe, Rock 
ford ir Springfield.

tų sankcijų ir britų karingo 
nusistatymo prieš Italiją.

Pasitarimai su Anglijos am 
basadorium, suprantama, tu
rimi už uždarytų durų, o vie 
šai Mussolini pareiškia, kad 
jis nepasiduosiąs ir pasiren
gęs kovon su visa Europa. 
Visam krašte įvedami įvai
riausi suvaržymai, kad kaip 
nors nesuklupus nuo sankcijų 
sunkumo.

Mussolini laukia iš Anglijos 
atsakymo į savo formalų pro- • šie 
testą prieš sankcijas. Nuo |An 
glijos atsakymo priklausys to 
le-snė Mussolinio darbo eiga.

Pranešama, kad didelės et 
iopiečių pajėgos iš naujo įsi
veržė italų Somalijon.

Nuotrauka padaryta iš lėktuvo. Su baigiamais statyti tiltais bus sujungtos 
didžiojo New Yorko trys dalys: Manbpt tan, Bronx ir Queens. Žymūs pagerinimai 
ir lengvumai bus miesto trafikui. ; ęAcme Photo.)

sukrautų pinigų, bet drąsiai 
investuotų į visus reikalus ir 
tai su mažesnėmis palūkano
mis. Prezidentas sako, kad 6 
nuoš. palūkanos yra per di-

PAMALDOS UŽ MIRUSIUS 
KARDINOLUS

TEISMAS IŠTEISINO 
SI

150 METU KATALIKYBĖS 
SUKAKTUVĖS KORĖJOJ

ROMA, lapkr. 13. — Ka
ro frontuose Etiopijoje ra
mu. Nepaduodama jokių ži
nių apie italų žygiavimus. 
Tik pažymima, kad italų pa
jėgos ten konsoliduoja nau
jai užimtas pozicijas.

ITALIJA STATO NAUJį 
BLOKĄ EUROPOJE

ADDIS ABABA, lapkr. 13.
- Etiopijos vyriausybė ofi

cialiai skelbia apie etiopiečių 
laimėjimus rytų pietiniam ka 
ro fronte. Vyriausybė pripa
žįsta apie didelius nuostolius, 
bet podraug pažymi, kad ir 
italai turi ne kiek mažesnius. 

Etiopiečių laimėjimai yra 
Po kruvinų skerdynių

Anele apylinkėse, Ogaden 
provincijoje nuo italų paim
ta keturios tankos. Kitur pa 
imta keletas trokų. Italų ko
liumnos išblaškytos.
'Be to,> žieminio ‘ karo fron

to vienoj vietoj užduotas ne
paprastas smūgis italams.

įGauta žinių, kad žieminiam 
fronte lietus sugadino visus 
italų pravestus kelius. Italų 
kariuomenės judėjimas žy
miai apsunkintas. Reikia tai
syti visus kelius.

VATIKANAS, lapkr. 13. Chicagoj baigėsi byla, iš- 
— Anądien Siksto koplyčio- kelta buvusiam per 24 metus 
je (Šv. Petro bazilikoje) įvy- Cooko apskrities klerkui, o 
ko gedulo pamaldos už mirų- paskiau pašalintam apsferT-, ra Amerikos Katalikų Užsie- 
sius pereitais metais (nuo ties iždininkių. Robertui M. nių Misijų draugijos vyriau- 
1934 m., lapkr. mėn. iki šių 8weitzerui už rastus nepri- šioji būklė, minėta 150 ipetų 
metų lapkr. mėnesio) kardi- teklius apskrities klerko ofi- katalikybės sukaktuvės tame
nolų kolegijos narius kardi- so fonduose..

MARYKNOLL, N. Y. — 
Žiniomis iš Korėjos, ten 
Peng ,Yango misijoje, kur y-

ROOSEVELT RAGINA BANKININKUS 
MAŽINTI PALŪKANAS

VVASHINGTON, lapkr. 13. kad jie nelaikytų bankuose 
— Prezidentas Rooseveltas 
šiandien pareiškė, kad kraš
to ekonominis atstatymas da
ro žymią pažangą.

Tačiau kad pagreitinus
I laikų pagerėjimą prezidentas dėlės.
nurodo, kad krašto bankinin- J Jis pataria bankininkams 

! kai daugiau pasiaukotų vi- daugiau gaivinti nekilnojamų 
[suomenės gerovei. savasčių biznį, o ypač gelbė-

Jis pataria bankininkams, ti norintiems įsigyti ūkius.

ŠIANDIEN BRITANIJOJE 

ĮVYKSTA RINKIMAI
krašte. Podraug minėtos 10

notas, būtent: Oa.parri.Bou-, pereitų mat, pabaig, 15_ metų sukaktuvės kaip beati- 
rne, Andrieu, Locatelli ir La rinktas naujas klerkas aps- ūkuota Korėjos kentėtojai. 
Fontaine. Šventasis Tėvas Po krities klerko ofisan surado Įvyko iškilmingos padėkonės

JAPONAI GRASINA 
KINIEČIAMSROMA, Japkr. 13. — Dik

tatorius Mussolini daug dir
ba, kad sudarius naują val
stybių politinį bloką Europo- TOKIJO, lapkr. 13. — Ja 
je. Naujuoju bloku norima i ponų vyriausybės sluoksniuo- 
Prancūziją visiškai izoliuoti se pripažįstama, kad japonai 
nuo sov. Rusijos. Italijoje pasirengę iš naujo pulti Šang 
sprendžiama, kad ar vėliau, bajų, jei Kinija nepildys sita- 
ar anksčiau revoliucija ištiks tomų .jai reikalavimų. 
Prancūziją, tada ir Anglija 
pasiliks atvieneta.

Mussolinio pi anuo j am a n
blokan įeis Vokietija, Lenki
ja, Austrija, Vengrija ir Tta

APAŠTALIŠKAS PREFEK
TAS ŽUVO AUTOMOBI- 
. LIO KATASTROFOJE .

lija.

EGIPTIEČIŲ RIAUŠES 
CAIRE

CAIRO, Egiptas, lapkr. 13. 
— Tūkstančiai egiptiečių su
kėlė dideles riaušes prieš

ROMA, lapkr. 13. — Iš ry 
tinės Afrikos gauta žinia, 
kad automobilio katastrofoje 
žuvo I ringą apaštališkas pre
fektas vyskupas F. Cagliero. 
Be to, apaštališkas delegatas 
Tanganyika teritorijai, arkiv. 
A. Riberi, sužeistas į burną

Angliją. Riaušininkų maiši- ir dar vienas misionierius su 
nimui iššaukta kariuomenė., žeistas pavojingai.
Daugiau kaip 100 sužeista. ' Nelaimė įvyko vizituojant 

pietinės teritorijos dalies mi
sijas.DRAUDŽIA PADUOTI AR

MIJOS ŽINIAS

TOKIJO, lapkr. 13. — Po
licija painformavo vietos 
laikraščius, kad jie nepaduo- 
tų jokių žinių apie japonų 
kariuomenės žygius Kinijoje. 
Laikraščiai turi tenkintis tik 
oficialiais vyriausybės prane
šimais. ę

NULINČIAVO DU NEGRUS

COLUMBUS, Tex., lapkr. 
13. — Baltųjų gauja mitvėrė 
ir nulinčiavo du 17 metų am 
žiaus negrus, kaltinamus už 
vienos baltodjės moteriškės 
nužudymą, įvykusį spalių mė 
nėšio 17 d. ,

pi ežius XI suteikė absoliuci
ją ties katafalku.

Pamaldose buvo 15 kardi
nolų, keliolika arkivyskupų 
ir vyskupų, Maltos ordino di 
dysai masteris, Popiežiaus 
giminės, diplomatinių korpu-

trūkumus, apie tai tuojau 
pranešė prokurorui. Apskri
ties boardas pareikalavo Sw- 
eitzerio, kurs buvo užėmęs ap 
skrities iždininko ofisą, kad 
jis grąžintų klerko ofisan a- 
pie 414,000 dįol. Sweitzeris

pamaldos — pontifikalės Mi
šios. Pirmininkavo apaštališ
kas delegatas Japonijai Jo 
Eksc. arkiv. P. Marella. Bu-

NAUJOSIOS ZELANDIJOS 
LAKŪNĖ PADARĖ 

REKORDU
BERN AM BUCO, Brazili

ja, lapkr. 13. —r Naujosios Ze 
vo keletą. vyskupų ir misijų landijog lakfln5 Jea„ Batten

LONDONAS, Japkr. 13. — 
Rytoj Britanijoje parlanr 
atstovų rinkimai.

Šiandien kai kuriose kraš
to dalyse nepaprastai triukš
mingai užbaigta politinė kam 
panija. Buvo riaušių ir muš
tynių.

, Yra 1,348 kandidatai, iš i 
s,ao«|i™ pat. viena ,8 Afrl- j8rink,a 6,5
kos čia atskrido per pietini

vyresnieji.
Prieš 150 metų pirmasis 

korėjietis perėjo katalikybėn.
Bažnyčion jis priimtas Peki-

nardini — nauiai paskirtas nurodė, kad paduotas nepri- no mieste Kinijoj. Grįžęs pas

iš jo reikalauta. Jis nore- platinti katalikybę. Dėl jo teris perskrido pietinį Atlan- ralų 51; nepriklausomųjų 45, 
jo, kad kiti auditoriai per- veiklos 1791 metais pasirei- tik^ daugiau kaip 1,900 my- ir nepriklausomų darbiečių 

škė dideli krikščionių katali- !*V tolį.
kų persekiojimai ir tęsės iki i

sų nariai ir Romos bajorija. • 8Utiko atpildyti nepriteklių, 
Buvo dar ir arkiv. F. Ber- bet reikalavo duoti laiko ir

stovų. • - .’ c
Kandidatai šiaip paskirsto- 

Tuo būdu ji padarė rekor- mi; šiandieninės vyriausybės

Atlantiko vandenyną.

nuncijus Šveicarijai‘lr buvęs teklius tiek didelis, kiek savuosius jis pradėjo uoliai dų, kadangi ji pirmutinė mo- 584; darbo partijos 551; libe-
San Francisco diocezijos 
kiv. E. J. Hanna.

Jo Emin. kardinolas Capo- 
tosti celebravo Mišias.

ar-

SUNKIAI SERGA MEKSI
KOS PREZIDENTAS

skaičiuotų klerko ofiso sąs
kaitas ir paduotų nepritek
liaus tikrą sumą.

Apskrities boardas nesuti- 
, ko šį reikalą atidėlioti. Paša 
lino Sweitzerį iš

17.
37 kandidatai, tame skai

1870 metų. Išžudyta tūkstan- VOKIETIJA DRAUDŽIA IŠ- čiuje ir premjeras Bakbri 
Čiai krikščionių, bet nenuslo-^ VEŽTI MAISTĄ 
pinta katalikiška dvasia. Per •

iždininko 8e^°i^mU laiku Korejon slap BERLYNAS, lapkr. 13. —
ME3CICO CITY, lapkr. 13. vietos ir į’Vieton paskyrė ieida™ katolila» k’migai .'7™"*’^

. u ,, v m , misionieriai iš Kinijos. Vieni de eksportuoti visokią zalia- 
įmerfto klerką Flynn, kurs, nužudvti kįtiemg Da/vą ir maistą.
šiandien užima du ofisus. Į’W P j ,, , . - . ... u

vykdavo išsisukti nuo pa^o- Mat, ir jj tuo budu pn-
Sweitzeris kreipės teisman, • nų. ‘ sideda” prie boikoto

atgavus iždininko vietą

— Sunkiai susirgo Meksikos 
preaidentas Lazaro Cardenas. 
Malta drugys jį kankina. Gy
dytojai randa, kad jis turi 
vykti kokion nors gydyklon 
Europoje, jei nori pasveikti.

Meksikos raudonieji vadai 
dabar pešasi klausimu, kas 
turi užimti Cardenaso vietą1 
jam išvykus Europon. Pats 
Cardenas norėtų, kad jo vie-

kad atgavus iždininko 
tuo sumetimu, kad iždininko 
ofisas neturi nieko bendra 
su klerko ofisu. Jis gali būt 
traukiamas tieson už rastą 

neprifleklių klerko 
ofise, bet jis turi pasilikti iž
dininku. Žemesnioji teismo

t, užimt, koks jo vienmintis. inRtancija atakwkė ^„žiuti 
Tmi eina kova už pirmyb, ir jam iždMnko ofi(ui Sweit«-

ris padavė apeliacijos skun
dą.

Tuo tarpu valstybinis pro-

stovis tikrai įtemptas.

SUŽEISTA ALICE 
DONIS

BAG-

Vakar dviejų automobilių' 
susidaužyme ties 65 gat. ir 
Harlem avė. viena moteriški 
žuvo ir kiti 5 asmenys su» 
žeista. Tarp sužeistųjų yra 
Mins Alice Bagdonis, 20 m. 
amž., iš Summit.

nas, neturi oponentų. 
Tarp kandidatų yra

katalikų.
40

8 VAIKAI ŽUVO GAISRE

ALE|XIS, N. C., lapkr. 13. 
prieš — Sudegė ūkininko H. Cun- 

Tarp 25,000,000 gyventojų I Italiją. Vokietijai pačiai ningham dviejų aukštą na- 
Korejoj šiandien yra apie i trūksta maisto ir neturi ko mai. Žuvo visi jo astuoni vai 

kai, kurių vyriausias bnvo 22150,000 katalikų. Tai kur mi- j eksportuoti 
sionieriams plati dirva ir 
daug darbo.

Maryknoll misionieriai Ko
rėjoj pradėjo veikti 1923 me
tais. Ši draugija šiandien ten

KROATAI REIKALAUJA 
AUTONOMIJOS

ni. ainž. Pats ūkininkas pa
vojingai sužeistas. Jo žmo
nai pasisekė pasprukti svei- 

; kai.
ZAGREBAS, lapkr. 13. — 

turi 27 kunigus, 5 brolius ir Kroatų vadai iš naujo pakilo 
21 seserį vienuole. reikalauti Kroatijai autono-

daugelį metų jis su jais drau 
kuroras patraukė jį teisman Į gavo, finansiškai juos rėmė.
kaipo paprastą viešųjų fondų1 
eikvotoją. Prisiekusieji teisė
jai jį išteisino.

di byla buvo įdomi tuo, 
kad nuo kaltinamojo Sweitze- 
rio užsisuko visi stambieji jo

Nuteistas visą 
kalėti M. W. Zenge vakar 

mijos, kad nusikračius serbų i paimtas Jolieto kalėjimam 
jos, politikieriai. O juk per diktatūros jungu.

AUSTRIJA UŽ VIENĄ 
SANKCIJĄ

partijos — demokratų parti- gumą.

partijos reikalams nesigailė
jo stambiųjų sumų. Tik keli 
jo amžiaus teisėjai ir advo- VIENA, lapkr. 13. — Au
kštai paliko jam ištikimi ir strijos vyriausybė pagaliau 
bylos laiku liūdijo už jo ne- pasisako, kad ji nusprendė 
suteptą charakterį ir teisin- nesiųsti Italijai ginklų lr mu-

> nicijofl.

Susprogdinta bomba cigarų 
parduotuvės priešakyje, 210 
No. Wabash avė.

ORAS
CHICAGO IR APYLIN

KES. — Dejuota; maža 
temperatūros atmaina.
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Jei neprašoma tai padaryti ir neprialunčlama tam Ube- 
lui Muito žonkly.

Redaktorius priima — auo 4 vai. 11*1 k vai. popiet 
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki

5 vai, popiet

yra tuščios. Jie, žinodami, kad organizuoja
mės ir stiprindami savo jėgas, tarnauja tau
tai ir valstybei, be jokios baimės varo savo 
darbų pirmyn.

MIKĖ LIETUVIŲ BIČIULIS

Šiomis dienomis pasimirė Harrisburgo 
vyskupas Philip K. MeDevitt, sulaukęs 75 
metų amžiaus. Velionis kunigu įšventintas 
1385 metais, o vyskupu konsekruotas 1916 
in. šiemet minėjo auksinį kunigavimo jubi
liejų.

Tėvas J. Bružikas, S. J.

BRANGINKIME TIKĖJIMĄ

Tikėjimas — brangi Dievo patenkinta ir rami. Iš kur ji! 
dovana! Tik tas pradeda su- semia tos ramybės ir stipry-j 
prasti kas buvo jam motina bės! Tuojau pamatysime. Štai 
ar tėvas, kai jau jų netenka, praeina pro ligonės lovų vie- 
Tikėjimo netekęs žmogus, pa- na irgi ligonė moteriškė. Pa- į 
sidaro pasaulio klajūnas: be mačiusi anos linksmų šypsan- 
vado, be šviesos, te kelio. Jo tį veidų, nejučiomis sustoja, 
akys aptemusios, širdis be Susitinka juodviejų akys 
džiaugsmo, protas tamsybėse.Pasakyk man,”

Pabaltijo Saitai Tvirtėja

Užsienių Reikalų Ministerio Lozoraičio Kalba

“Aš turiu garbę Lietuvos į Dažnai iš vienos ir kitos pn- 
Vyriausybės vardu pasveikin- : sės buvo minimi tie rišamieji
ti garbingus draugingų tautų 
intelektualinio pasaulio atsto
vus, susirinkusius į šių 4-rių 
Baltijos valstybių intelektua
linio bendradarbiavimo tauti- 

užklausė n*1-1 komisijų konferencijų. Be-

TAI BENT TAKTIKA

A. a. vysk. MeDevitt savo vardų įrašė 
į Amerikos lietuvių katalikų gyvenimų,.kaipo 
nuoširdus mūsų bičiulis. Lietuviams velionis 
parodė daug palankumo, nors jo vadovau-

Dėl to branginkime tikėjimų, 1 žiūrovė protestonė, “kaip tujn^ras dabartinės mūsų srities 
nes kas jį turi, turi viskų. gali būti tokia linksma ir ra- -Europoje intelektualinio ben-

mi, kad tu esi visa supjausty- dradarbiavimo padėties nagri
nėjimas visoms keturioms mū-

Žmogus, turįs tikėjimų į Die
vų ir apreikštas tiesas yra vi- ta, adatomis subadyta, trijų 

jamoj diecezijoj tebuvo tik dvi lietuvių pa-l.su kuo patenkintas, jis yra mažų vaikelių motina ir gal Sll tautoms bendros kalbos 
lapijos. Apart kitų dalykų, prieš trejetų me- f laimingiausias ant šios žemės be vilties pagyti---- Iš kur kausimas, mokyklų vadovėlių

Lietuvos vidaus ministeris p. Čaplikas, 
atsilankęs į šakius, kur eina nemažas ūki
ninkų bruzdėjimas, pasakė raminimo ir per
spėjimo kalbų. Pats pripažinęs, kad dabar
tinė būklė niekam nėra lengva: nelengva į 
ji ūkininkui, taip pat ir prekybininkui ir val
dininkui, jis norėtų, kad niekas apie tai ne
kalbėtų, nesiskųstų. Jei kas tai darys, visu 
griežtumu būsiųs baudžiamas, nes tokie 
“nuodija atskirus žmones, tautų, visų val
stybę”.

Vadinas, prieina prie to, kad ir pasi
skųsti apie ekonominius sunkumus nebebus 
galima. Juk visai panašiai dabar yra Sovietų 
Rusijoj. Visi turėsiu atsakyti ne tik už savo 
darbus, bet ir žodžius.

Gale savo kallios ministeris pasakęs, kad: 
“asmens reikalai neturi būti statomi aukš
čiau visų reikalų. Jie turi būti visų reika
lams priderinti, turi būti jiems palenkti”.

Tai, žinoma, yra tiesa. Tik tautininkai 
tų tiesų turėtų imtis vykinti į gyvenimų. Jei 
jiems nerūpėtų savo asmens reikalai aukš
čiau už visų ir visos tautos reikalus, jie stei
gtų tautos atstovybę — Seimų, sudarytų ko
ntrolę, atstatytų teisėtų, konstitucinę vyriau
sybę. Bet prie to jie neina, nes jiems.pinno- 
je vietoje rūpi jų pačių asmeniški reikalai, 
o antroje vietoje valstybės ir žmonių gerovė.

Ūkininkai dėl to ir bruzda, kad vyriau
sybė ne jų ir no krašto, beti tik savo įoika- 
lais tesirūpina.

tų vysk. MeDevitt prisiuntė mūsų Federaci
jai labai prielankų laiškų, užgirdamas jos 
konstitucijų ir suteikdamas savo palaimini
mų.

Vakar, rašydami apie a. a. kun. Juozapų 
Svirskų, buvome parašę, kad velionis per tris 
metus buvo vikaru Dievo Apvaizdos parapi
joj, bet, pasirodo, jis vikaru buvo ne ten, 
bot Šv. J urgio parapijoj.

ir dar laukia jo kita laimė, tu semi tų stiprybę!” — ujg klausimas, Baltijos valstybių

ir vienijamieji bruožai, kurie 
sieja savitarpvje mūsų ketu
rias tautas ir valstybes geo
politinėje santvarkoje. Artimi 
kaimynai esame dėka Baltijos 
jūros vandenų, kurie skalau
ja mūsų pakrantes nuo Klai
pėdos iki Helsinkio. Tačiau 
esu tikras, kad būsiu teisin
gai išaiškinęs intymių kiek
vieno konferencijos dalyvio 
mintį, jeigu, užbėgdamas už 
akių, pasakysiu, kad mūsų šu

GRAŽUS UŽSIMOJIMAS

Pittsburgho lietuvių katalikų vadai pa
siryžo atgaivinti mūsų jaunimo organizaci
jos Lietuvos Vyčių kuopas. To judėjimo, prie
šakyje stovi kunigai, kuriems nuoširdžiai rū
pi išlaikyti lietuvių jaunime tautybę ir reli
gijų. Jų vadovaujamose parapijose, kiek gir
dėti, veikia lokalinės jaunimo draugijos, ta
čiau tas jų nepatenkina, nes jos mažai kų 
bendro teturi su lietuvybe ir neturi jokių 
ryšių su kitų miestų lietuvių katalikų jauni
mu.

Pittsburgho vadai supranta, kad mūsų 
jaunimas bus ir religiniai ir tautiniai stip
rus tik tuomet, jei bus auklėjamas tokiose 
organizacijose, kurios pirmoje vietoje tuo 
ir rūpinasi

Kol kas kitos centraiinės jaifnimo orga- 
nizacijos neturime. L. Vyčių organizacija yra 
vienintelė. Jų reikia remti ir visų lietuvių 
katalikų jaunimų jon sutraukti.
&> Pittsburghiečių užsimojimas yra sveikin
tinas ir reikia nuoširdžiai palinkėti jems ge
riausio pasisekimo apsirūpinti savo jaunimu, 
Bes nuo jo pareina mūsų parapijų, įstaigų, 
organizacijų ir tautinė ateitis šiame krašte.

KATALIKŲ JAUNIMO PERSEKIOTOJAI

! . Gauname žinių, kad katalikų mokslei
vius Ateitininkus spausti tautininkų valdžia 
nesiliauja. Pastaruoju laiku dar labiau prieš 
juos kampanija sustiprinta, švietimo minis
teris Tonkūnas ėmėsi visu stropumu tos ne
garbingos rolės. Gimnazijų direktorių suva
žiavime jis primygtinai reikalavo iš direk
torių stipriom akcijos prieš Ateitininkus.

Tačau, sakoma, Ateitininkai, nieko ne
paisydami, eina nustatytu keliu Ikievui ir 
Tėvynei tarnauti. Kovoje su Ateitininkais, 

«p Hmm s praneša, tautininkų pastangos

tai amžina po ųūrties.
Kartų buvo ieškota laimin

go žmogaus pasaulyj. Daug 
aplankyta šalių, kreiptasi prie 
didžiausių turtuolių ir pasau
lio galiūnų ir visur klausinė
ta, ar esųs kas patenkintas 
savo gyvenimu ir ar netrūk
sta ko. Bet visur buvo girdi
mi nusiskundimai, dejavimai, 
keiksmai, piktumai, nepasi-

tikėjimo,” "atsakė ligonė.! bendradarbiavimas mokslo, li-1 vitarpio bendradarbiavimo no- 
‘•Ai esu katalikė. lipažintis t«'“‘aros ir _ sugnauuamas pagrmdas, .«

Ta pačia teisingumo dvasia, kuri smer
kia neteisingumų privačiuose reikaluose, tu
ri dar energingiau smerkti, kiekvienų pusi-1 tenknimai ir net desperacija,. 
kėsinimų asmeniškai naudotis visuomenės sa-' 0 kaį kuv ir savižudvbės ir

• i • .vi. ”1 *skaitą. I iv žodžiai labai tinka visokioms ne- j gyveninio. Ivoliau-
teisingiems valdininkams ir kyšininkams. (įlinkas net buvo nustojęs vil

ties, ar berašius laimingų žmo- 
Italijos diktatorius Mussolini histeriškai i gų. <}aLop sustojo prie vieno 

šaukia, kad jis nieko nebijo. Esųs pasiren- elgetos, kuris sėdėjo šalia ke
lio ir pamaldžiai skaitė iš 
maldaknygės. “Pasakyk, mel
džiamasis, ar tu nematei ka
da laimingo žmogaus pašau 
lyj, ypač, kadapgi tu čia per

ges kovoti su visu pasauliu. Taip ir čigonas 
sakė, stovėdamas kitoj tvoros pusėj.

LIETUVĄ APLANKIUS
________ Ražo L. Simutis

KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ PROGRAMA

Krikščionių Deniokratų partijos progra
ma ir pirmiau buvo pritaikinta Lietuvdū .ir 
jos žmonėms, tačiau pastaruoju laiku ji per
taisyta ir vis dar ieškoma priemonių, kad 
jų taip suformuoti, kad ji tiktų ilgiems me
tams.

Krikščionių Jamokratų tikslas, taip kaip 
jų programoj parašyta, yra sujungti ir ginti 
visas Lietuvos žemes ir tautos dalis; stiprin
ti ir laiduoti Lietuvai politinį nepriklauso
mumų ir ekonominį savarankiškumų; kurti 
ir ugdyti savitų dvasinę ir materijalinę Lie
tuvos kultūrų ir jos tautinę individualybę 
praturtinti žmonijos kūrybą.

Bendrųjų dėsnių pagrindan partija de
da šeimų, valstybę, tautybę, religijų, priva
tinę nuosavybę, privatinę iniciatyvų^ laisvų 
darbo pasirinkimų ir krikščioniškųjų dorovę.

Politinėje tautos santvarkoje derinamas 
autoritetas ir laisvė, kad būtų įvykdyta po
litinė, socialinė ir organinė demokratybė: 
bendradarbiautų atskiros konfesinės, ideolo
ginės, tautinės, ekonominės, profesinės gru
pės ir kiekvienas pilietis galėtų tinkamai pa
sireikšti ūkiškame, visuomeniniame ir val- 
stybnianie gyvenime.

Krikščionių liemokratų programoj yra 
pabrėžta, kad valstybės konstitucijai priimti 
ir valdymo reformai įvykdyti šaukiamas Val
stybės Santvarkos Seimas, kuris renkamas 
lygiu, slaptu ir tiesioginiu balsavimu. Šio 
Santvarkos Seimo priimtųjų konstitucija su
daromas ne daugiau kaip 50 atstovų Seimas. 
Jis renkamas penkiems metams. Sudaromas 
ne daugiau kaip 25 senatorių Senatas, ren
kamas 7 metams. Respublikos Prezidentas 
renkamas 7 metams. Jig gali paleisti Seimų 
Senatui pritarus. Jis gali paleisti Ministerių 
Kabinetų be kontrnsignacijos. Ministerių Ka
binetas turi turėti Seimo ir Senato pasiti
kėjimų.

Čia pažymėjau tik kelis svarbesnius šios 
partijos programos punktus. Jei toji progra
ma būtų įgyvendinta, be abejonės, Lietuvos 
vidaus politinė būklė susitvarkytų, būt at
statyta pasitikėjimas vyriausybe, visos jėgos 
būt suderintos valstybės darbui, krašto gero
vė pakiltų ir saugumas būt labiau patikrin-
«-■ ::. _______ llai

ir Komunija duoda man stip
rybės,” ir ligonės veidas nu
sidažė nežemiška saldybe. 
Protestantė prasišalino giliai 
užsimųsčius.

Kardinolas Newman sako: 
“Dieve, Tu esi mano vienin
telis vadas šio pasaulio tam
sybėse!” Tikėjimo apšviestas 
žmogus niekada negali nusi 
minti, nes jis į viskų žiūri 
antgamtiškai. Jis žino, kad nė 
plaukas be Dievo žinios nega
li nukristi nuo galvos. Vis
kas, kas įvyksta, jau seniai 
buvo Dievo numatyta ir ti
kinčiam į Dievo Apveizdų, 
taip gražiai kiekvienas įvykis 
suprantamas, lyg tie knygos 
lapai sunumeriuoti, suskirs
tyti ir puslapiais sužymėti,

kiauras dienas sėdi prie ke- kiekvienas puslapis turi savo 
lio tai visokių i žmonių ma- vietų knygoje.
tei! ” Pekėlė senelis savo žy-! Dabar paimkime du žmogų 
driųsias akis į,, nepažįstamų ! Vienų su gyvu tikėjimu ir an- 

. keliauninkų ir taip prašeko: 1 trų, — taip sau, kaip sako, - 
“Aš esu tasai laimingasis ’ šiaudinį katalikų. Nepaprasta, 
žmogus, kurio tamsta ieškai, i įdomu perbėgti per abiejų

tai vis klausiniai, kurie trauks 
į save jūsų šviesų dėmesį šių 
posėdžių metu.

mingas šalia Krisluos, nes jis 
tiki, kad šv. Mišių auka, tai 
toji pati, kų ant Kalvarijos 
kalno, arba Paskutinės Vaka
rienės kambaryj. Jis dėkoja 
Dievui už tų neparasti} ma
lonę, kad galėjo1 dalyvauti to
kiose brangiose apeigose. Jis 
išeina iš bažnyčios visiškai ki
toks. Nauja širdis, nauja dva
sia, naujas žvilgsnis į gyveni
mų.... Sekminių Šv. Dvasios 
malonės paliko jame savo Die
viškų antspaudų. Ar ne įdo
mus palyginimas. O visų tų

tiesų, yra dvasinės Jūros ban
gos. Čia aš, ponai, iš tiesų, 
įeinu į jums rezervuotų sritį, 
taigi, ilgiau čia ir nesustosiu.

Pereidamas į savo sritį ir 
tuo pačiu metu likdamas kon
takte su jūsiške, aš noriu iš
kelti aikštėn, kad bet koks 
politinis darbas pasidaro pa
tvarus ir pajėgia įveikti kliū
tis tik tada, kada esama dva
sios, kuri gali suburti visas 
kuriamųsias jėgas ir pasiprie
šinti destruktyvinio pobūdžio 
pajėgoms. Tik dvasios dėka 
t iek tarptautinis, tiek kitoks 
draugingumas, sutikęs sunkų 
Landynių, ne tik išlieka svei
kas, bet dažnai dar sustiprė
ja ir sutvirtėja. Mes visi esa-skirtumų daro ne kas kita. 

kaip brangi Dievo dovana, — 1!ie Baltijos tautos ir valstv-
tikėjimas. Kiekvienas galime 
tų malonę gauti, jeigu prašy
sime.

(Bus daugiau.)

bės. Mūsų tarpe kalbėti apio 
Baltijos solidarumų nėra nau
ja. Trys mūsų tarpo valstybės 

( Tęsinys ant 5 pusi.)

Aš nieko neturiu ir nieko ne
bijau, kad ko nustočiau. Nei 
vagys mane nepuola, nei plė-

miutis, jausmus ir pergyveni
mus, pavyzdžiui, pirmų Sek 
minių dienų. Abudu dalyvau

šikai nedrumsčia mano rainy-' ja šv. Mišiose. Vienas žiūri 
bės, nebijau nė mirti, nes ne į lyg stiklinėmis akimis ir nie- 
tųrįu ko palikti, kas manęs ko nemato. Kaip nieko? O, jis 
gailėtųsi. Mano miegas yra'mato! Ana altorius skęsta 
saldus, be rūpesčių, mano: raudonose rožėse, pridegta 
maistas yra duonos plutelės, daugybė žvakių, net akys mar- 
kurias gavęs nuo gerų žmo-1 gsta; nuo bažnytinių giesmių,

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS

nių, dėkodamas Dievui labai 
gardžiai suvalgau. Nežinau 
kas rytoj bus, bet vienų ži-

net Dievo namo sienos dreba 
Prie altoriaus raudonuose, 
kaip ugnis rūbuose, sukinėja-

nau, kad yra Dievas, kuris | si celebrantas ir asistentai... 
niekada manęs neapleido, ne- Taip. Jis visa tai mato. Bet 
apleis manęs ir gilioj senat- giliau jo mintys nesiekia. Jis 

neturi tikėjimo malonės. Jei
gu ir atsiklaupia, bet daugiau

Tie senelio žodžiai yra taip iš mados, negu iš reikalo.

vėj ir pagalios pasiims pas 
save.”

Šiais Čėsais daugelį yra 
apiponavojusios visokios li
gos. Ypatingai daugelį muči- 
ja neapykantos, pavydo, gar
bėtroškos, pasipūtimo ir kito
kios bacilos. Tie ligoniai vi
sur ieško pamačės ir niekur 
negali rasti.

Visiems tiems ligoniams 
siūlau tokį receptų: Pirmiau

Kažin ar toj operetėj bus 
taip pat parodyta paties Kar
pio, Vitaičio ir kitų jų fron
tų triobeliai, kaip parvažiavę 
į senų krajų jie invalidais pa 
sidarė. Ba kaip tik Kaune iš
lipo iš treino, pirmiausiai 
buvo vežami į storų lazdų nu
sipirkti. Apie tai čia mums 
papasakojo vienas jaunuolių.

teisingi, kad kiekveinas, kuris 
juos skaito, gali pilniausiai 
patvirtinti, jeigu jis turi tik
rų ir nesvyruojantį tikėjimų. 
Man New Voke teko atlanky
ti vienų ligonę. Tai kokių 22 
metų moteris, kuri serga krau
jo užsinuodijimu ir maža vil
ties pagyti. Jos trejetas mažų 
vaikelių likę namie ir jaunas 
vyras, kuris labai jų myli ir 
nejmprastai jos gailisi. Ji pa
ti laike šešių Operacijų su- 
piaustyta, adatomis subadyta, 
bet tokia linksma, o šypsena 
tokia angeliška ir rami, kad 
kiekviename, kuris jų pamato, 
nejučiomis sustoja, pažiūri ir 
užsimąstęs prasišalina. Tame 
kambaryj priguldyta įvairių 
ligonių. Dejavimai, aimanavi
mai, ašaros kas minutę atsi
muša į lankytojo ausis ir šir- 
lį. Tarp tų visų ligonių, vie
nok ta sunkiausiai serganti

Koks įėjo i bažnyčių, toks ir
iSėjo, jokios savo viduje P«-lsv(Uko raalu„() prie pridž. 
mainos nepajuto ir tuomi v,- . Iafa> mandaffu,„o.
sai nes^raudina. i Paskui įmaiSyf. a„_

Dabar paimkime gyvo t.kė !cu> nu8ižeIninilIa, ir dvv|ikli 
jimo žmogų. Nepaprastas
skirtumas! Dar neperžengęs

šiai paimti dešimts ancų

ancų kitų įvertinimo. Visa tų 
mišinį reikia supilti į savo 
širdį ir lai ten jos meilės 
liepsna gerai išvirina. Po to, 
gerai pašeikinus, imti tris 
sykius į dienų po penkis la
šus prieš valgį.

Pamačis užtikrinta.
“Dirvos” pisorius Kar-

bažnyčios slenkstį, visas su
rimtėja, susikaupia ,o įėjęs j 
bažnyčių, pajunta Kristaus 
žvilgsnį iš altoriaus, tas jį 
pargriauna ant kelių, pasijun
ta nevertas prieš Aukščiausio
jo Majestotų, mušasi į krūti
nę.... Garbinimo, dėkojimo,
permaldavimo ir gailestie? pjag garsinas parašęs opere- 
jausmai skandina jo širdį. Jig 'tę apie amerikiečių ‘triobe- 
pasineria maldoje. Žvakės, Į liug genain krajuj per viso

Jonas Bobelis, turėjęs ge
rų šunį, sumislijo jį parduo
ti. Greit atsirado ir pirkėjas 
.Julius Kaulatis, kuris, be 
derybų, nupirko šunį už 25 
dol. Ant rytojaus ateina Kau 
laitis atsiimti šunies ir suži
no, kad Bobelis tų šunį ki
tam pardavė.

— Sei, — sako Kaulatis, 
— vakar už šunį aš užmokė
jau 25 dol., o tu po to jį ki
tam pardavei!

— Nesibijok, — atsuko jum 
Bobelis. — Ryt šuo parbėgs 
namo ir tada tų galėsi jį pa
siimti.

gėlės, giesmės kelte kelia jo 
mintis prie Dievo. Kunigas, 
lyg išnyksta iš jo akių, o prie 
altoriaus atsiranda pats Kris 
tus, Marija, Apaštalai. Ir jis 
tarp jų. Jo širdį pagauna lyg 
ugr.ivs karštis, jis jaučiasi lai-

svieto lietuvių kongresų ir 
žada tuos trioljelius parodyti 
kleVelandiečiams. Sako bus 
parodyta, kaip keturi Ameri- 
ke gimę jaunuoliai pakliūva į 
bėdų teerzindami mergeles ir 
kiti

Rūgštūs vynas, seni laši
niai ir rūginę duona daro 
turtingais namus. Taip žiū
rima Spanijoj. Amerike na
mų turtingumas matuojamas 
tuo, kaip jie yra išlornišuoti.

l.su
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PRKIMINIR 1 i liMF^lPareigas; Dirw’tor of Supplies, vargiai kada susilauksime, jei, “Vault” jau įg 
I niuliniliuo Mi Mi JMITILO Couneilman of Pittsburgh, Pro nesutvarkysime savas mokyk- rtu pamatu įtai

F. MALONE

jgytas ir su tvi- ji progresuoja. Mes lietuviai 
įtaisytas. Tad, šis į turėtume džiaugtis Ir net pa-

Įdomūs Pasikalbėjimai

A. a. James F. Malone bu
vo vienas žymiausių politikie-' 
rių ir lietuviams prieinamiau
sių — jis daug lietuviams yra 
pasitarnavęs, o ypač Sv. Ka
zimiero parapijai. Dahar mes

sident of Council, Oirector of 
Supplies State of Pennsylva- 
nia ir t.t Eidamas tas Įvai
rias pareigas, reikia pastebė
ti, kad a. a. Malone ne tik 
niekad bažnyčios neaplelsda- 
vo, bet dažnai atlikdavo su 
vyrais metinės savaitines re

tas — jei ten, vaikų širdyse 
nesužadinsime didesnės meilės 
ir pagarbos lietuvių kalbai ir 
nereikalausime geriau jos pra 
mokti. Kalbai žlugus, papras
tai žlunga ir tautinė sųmonė.

Obalsis “savas pas savų“ 
yra labai viliojus ir patrau-

užsimojimas įgyti “Vault” ir 
kiekvienam įrodo kad ši ban
kinė įstaiga stipriai laikosi ir 
progresuoja. Lenkai, slavokai

sididžiuoti iš pažangos ir pro
greso mūsų bankinės įstaigos. 
Didžiuodamies turėtume krei
ptis su visokiais bankiniais

kolekcijas. Tai tikras darbš- kiųs. Remti saviškius reikia, 
jo labai pasigesime, nes vi- Limo pavyzdys. Daugelis lie-. bet tik tuos, kuri© tave re- 
suomet noriai atsilankydavo į tuvi4 Ligai jo nepamirš. Į lai-j mia. Niekas negali reikalauti, 

KAD SV. TĖVAS POPIE- ir atsiskyrėlių bažnyčių va-'visus Šv. Kazimiero parapijos dotuves suplaukė tokios Smo- kad mes palaikytume biznie- 
ŽIUS YRA NEKLAIDINGAS dai padarė. Bet ačiū Dievui, parengimus ir juose aktyviai minios, kad per kelis “blo | rius, bei profesionalus, nuto-

----------- jau du tūkstančiai meti} pra- dalyvaudavo. Bet žiaurioji nri-'kus” negalima buvo prie ba-!lusius nuo savo tautos, ko*vo-
RAULAS: — Kada Šv. Tė- slinko ir jokios klaidos po-'rtis jj išplėšė iš mūsų tarpo žnyčios prisigrūsti, Tegu) ge-Įjančius Kristaus įsteigtų Ba-

vas Popiežius vra neklaidiri- į piežiai nepadarė — tikėjimo lapkričio 7 d. palaidotas iš 
gas T v.ir doros dalykuose todėl mes Šv. Richardo bažnyčios ant

JONAS: — šv. Tėvas yra (Irusiai sakome, kad popiežius Kalvarijos kapų šeimyniniame 
neklaidingas, kada jis kalba I yra neklaidingas. sklype. Paskutiniuose rmkį-'

Ex-Cathedra”. ! priežastis to. kad mnoe« lapkričio 5 d. tavo iŠ- i
RAULAS: - AS nesupras - , petrui; rinktas į vyriausius valdiniu, j

V.1US.: u. ka(,, kus (County Conunisskmer)
nesusilpnėtų tavo tikėjimas; Allegtany County, tat ligos

rasis Dievulis būna jam gai-jžnyčių, atsisakinė jaučius šelp- 
•lestingas, kaip jis, kad buvo ti katalikų įstaigas ir nuolat

mums pavydi, nes ir jie tu- (reikalais ir joje dėti savo cen- 
rėjo savasias bankines įstni- telius, nes ji yra saugi ir kiek- 
gas, bet nelemta bedarbė juos vieno padėtas centelis apdrau- 
privertė savosioms įstaigoms stas. Darbas jau baigiamas it 
duris uždaryti. Jos jų žuvo ir j į trumpų laikų viešų bankos 
kartu su jomis žuvo jų tau-! atidarymų Pittsburgho Žinių 
poini centeliai. Nors jie mums ’numeryje pagarsinsime, 

pavydi, bet ir jie pradeda krei
ptis su bankiniais reikalais 
prie mūsų bankinės įstaigos, 
nes aiškiai jie mato, kad mū
siškė išliko sveika ir progre
suoja. Apart įgyto “Vault”,

Vietinis
'.'«S

dėl vargšų ir nuskriaustų.
Draugas

kaišiojančius baslius į mūsų

tu, kų tai reiškia kalbėti ”ex- 
lathedra”! 1

JONAS: — “Ex-cathedra” 
kalbėti reiškia, kada Popie
žius apskelbia ištarmę tikėji
mo ir doros dalykuose ir įsa
ko visai Bažnyčiai tų ištarmę 
priimti, kaipo tikėjimo daly
kų. Pav., Popiežius Visuotina-

PASTABOS
ir tu gi, atsigręžęs, stiprin
tum savo brolius” (Luk. 22, 
32).

Tolinu Kristus sako Petrui: 
“Tr aš sakau tau jog tu esi 
Petras, ir ant tos uolos pasta- 

me Susirinkime ištarė, kad Lysių savo Bažnyčių, ir pra-
Panelė Švenčiausia yra Ne
kaltai Pradėta. Visi krikščio
nys privalo į tų tikėti, o kas 
tai ištarmei netikės, tas yra 
— eretikas, bei atskalūnas.

KAULAS: — Kokiu būdu

garo vartai nepergalės jos” 
(Mat. 16, 18). Tie Kristaus 
žodžiai, aiškiai parodo, kad 
Petras ir jo įpėdiniai — po
piežiai mokintų Kristaus ne
sugadintų mokslų, nes pats

popiežius kalba ex-cathedra? . Ristus yra neskylantis Baž-
JONAS: — Popiežius kalba 

ex-cathedra ant Visuotino Su-
nyčios pamatas; Jis yra nenun 
tanti Bažnyčios galva; Jis y-

suspaustas jau nebenuvokė 
jam suteiktos garbės. Už tat 
visi labai apgailestauja nete
kę draugo ir teisingo valdi-1 
ninko, kurio kanceliarija bu
vo visiems atdara, o ypač nu
skriaustiems ir vargšams, nes 
ir patsai a. a. Malone paėjo 
iš vargingos neturtingos šei- Į 
mynos. Jo tėvelis pasimirė 
jam einant vos 5 metelius. Už 
tat vos baigęs tik 5 skyrių 
turėjo jau dirbti (laikraščius

Šiais laikais mūsų pašneke
sių tpmatų tankiai būna pri

augančioji karta. Mes apgai
lestaujame jaunosios generaci
jos nutolimų nuo savo tautos 
idealų ir visiškų nepaisymų,

reikėjo neatbūtinai visų ban- 
vežimo ratų, nors jie būtų ir kos vidurį remontuoti, naujus 
lietuvių kilmės žmonės. Susi- “fixtures”, rakandus, sienas 
pratęs katalikas gerai daro. išdažyti ir bankoe grindys su X 
jei neperka pa9 prekybininkų “Rubber Linoleum” iškloti, 
laisvamanį, ar į jo dūdų pu- Rakandai ir “fixtures” ban-
čiantį neva “katalikų”, turė
damas pašonėje tikinčio ir

kos ne marmuro, bet mediniai 
gražiai išdirbti ir išdrožyti,

i tautos reikalais susirūpinusio kurie tvarkiai sudėti darys ge- 
žmogaus krautuvę. Kurie pri- rų įspūdį. Kaip girdėjau via

kų “seniai” daro. Prisiminę 
praeitį, su baime žiūrime į 
ateitį. Atrodo, kad už desėt-' 
ko, kito metų iš Amerikos Lie
tuvos maža kas beliks, mažų 
berasime lietuviškai kalban
čių Vytauto ainių. Tūkstan-

gelbsti savo priešui, kovos 
laimėti negali. Vilimas

POLITHANIA STATE 
BANK PROGRESUOJA

kas bankai kainuos virš tris 
dešimts tūkstančių dolerių.

Trisdešimts tūkstančių virš 
išduoti, tai ir matytis aiškiai 
gerų padėtis bankas ir, kad

Lietuvių, jau nuo 1910 m.
___ tl___________  K______ __ _________________ . (įstrigta bankinė įstaiga labai
ant gatvės pardavinėti), kad,1181 ™usl* •ia<™rno baigia su-i gražiai ir žymiai progresui 

amenkonėti, baigia pamirkti J#u nuQ tavo
ir tuos kelis lietuviškus žod-

motinai našlei padėti galų su 
galu sudurti kasdieniniame 
pragyvenime. Jaunutis Jimu-

sirinkimo. Kada iškyla klau- amz,na tiesa ir todėl -bs kas dienomis laikraščius par-
.................................neSalėt” leisti Popiežiams Jo davin5jOi o vakarais ir nakti-

šventą tiesą mokinti klaidin-I mig mokinosi l8 mctus einant 
gai. Todėl yra aišku, kad sv. pasimir5 ir motina _ likę8

vyskupus ir didžiuma turi pri- Tovas Popiežius yra neklai- vipnas jjmūkas netinginiavo 
i_-x; —i----- • • . dingas tikėjimo ir doros da-' - — - -

simas svarbus tikėjimo arba 
doros dalykuose, tada popie
žius suvadina visus pasaulio

geidaujamas “Vault” ir vidu- 
jrinis bankos remontas ir iš- 1 
taisymas, nors brangiai ban- j 

Aš netikiu, kad pas “neby- kai kainuos, bet įvykdžius vis-

žius, kuriuos buvo išmokę nuo 
savo tėvelių.

NEBŪKIT VERGAIS 
NEVIRŠKINIMO 

Triner’s Bitter Vynas 
Gali Paliuosuoti Jus
“Turiu padėkoti už Triner’s Bitter 

Vyną. SuvlrS metų laiko turėjau bė
dos su nemallmu — ką tik valgiau

nusipirkau butelj, lr nuo paties pir
mo paėmimo nemallmas dingo. Bu
vo taip. kaip atidėjimas bausmės pas
merktum žmogui. Dabar, viduriai vei
kla kaip laikrodis ir valgau ką lik 
noriu. Su pagarba, Wallace A. 
Combs."

Jei Jūs kenčiate nuo nemallmo. 
prasto apetito, nevirškinimo, gaso, 
galvos skaudėjimo, nervotumo. nera
maus miego, didelio nuovargio, pir
kite Triner’s Bitter Vyną: Imkite re
guliariai. pilną šaukštą prieš valgj. 
Visose vaistinėse.

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

Joseph Triner Company, Chicago

būti. Visi vyskupai ir popie
žius karštai meldžias, — net 
ir po visų pasaulį kunigai me
ldžias, pagal Šv. Tėvo įsa
kymų. Po ilgų maldų ir pas
ninkų popiežius klausia vys
kupų minties apie svarstomų 
dalykų; jei dauguma vyskupų 
išreiškia savo mintis su tam 
tikrais argumentais — pagal 
popiežiaus mintis, tada popie
žius atsisėdęs Šv. Petro krės
le, su pilnai apsirėdžiusią fo-

EMIL DENEMARK INC.

Autorizuoti Pardavėjai
BUICK

CADILLAC
LA SALLE

Naujas 1936 Buick
Už tokius pinigus nerasite geresnio karo negu naujų 1936 

Buick, karas, kuris turi viskų. išvaizda, mada, nauji pageri-

kas darys gerų įspūdį ir pasi
tikėjimų. Naujai įgytas ir į- 
taisytas “Vault”, kuris kai
nuoja virš šešiolikos tūkstan-

lį” galėtų išsilaikyti tautinis 
jausmas, kuriuo taip mėgsta 
save raminti snaudaliai ir ka
rjeristai. Jei pavandeniui plauI ir pakampėmis neišdykavo,

. bet vis mokinosi, ir dirbo. Pa- 
' stebėtas kaipo gabus ir darb
štus gavo gerų darbų prie 
aukštų valdininkų ir tokiu bū
du nuo pat jaunystės įeina į 
politikų, kurioje aktyviai da- 

Antradienį, lapkričio 12 d. b™™ P** vis* savo ^eni-

lvkuose. J.V.S.

IŠ ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS

Šv. Kazimiero bažnyčioje mo
terystės ryšiu surišta Cecili
ja Saldukaitė su Adam R. Ga- 
rkowski svetimtaučiu. Girdė-

nna ŠvV Ih-asta'ikvėptas lia- jan Prarit« sakmadi«”! bež
iba į viso pasaulio katalikus "žaakyta dar dvi po-
sakvdamas: “Tas vra mūsų, i ™ einanSi1 luoman moterys- 
šv. ir neklaidingas tikėjimas...' het ‘“H*1 88 krimtau-, 
ir kas tam netikės, tebūnie fiai" ir svetimtautėmis. Stebė- t 

tina, kodėl nesiporuoja mūsų 
jaunimas su savaisiais lr sa
vosiomis. Kame priežastis? 
Jaunimas pats tiktai tegalėtų 
į šį klausimų atsakyti.

mų eidamas įvairias aukštas

kiančiųjų sąprotavimas būtų čių dolerių, bet jame Tandasi nimai, smagumas, — Buick turi visus, visvien žemai apkai- 
teisingas, tai mūsų orgamza-1 tūkstantis apsaugos baksu ir■ nuotas, tiktai $1031.00 už 2 durų Sedan, ir $1084 nž 4 dnrų 
cijoms vadouvautų šiandieną taksiukų, kurią nuoma su lai- Sedan- P™‘a‘<»”aa kuopilniausial įrengtas

jaunuoliai, mūsų salės per tau 
tinęs šventes užkimštų čia gi
mę ir augę, mūsų idėjinį da-

kn apmokės jo įtaisymų. Tas 
“Vault” buvo bankai labai 
reikalingas, bet iš priežasties

Pirmiausiai Matykit Buick

rbų dirbtų ateivių vaikai. Bet sunkių nelemtos depresijos lai 
to mes dar nesusilaukėme ir kų, bijotasi jo įgyjimui.

Krautuvems ir Pečiais - šildotniem Butam

AUTOMATIŠKA GAZO GILUMA
anathama.” Tai reiškia at
mestas nuo Bažnyčios kaipo 
eretikas.

KAULAS: — Ar tai kiek
vienas popiežiaus ištarimas y- 

Fra neklaidingas?

JONAS: — Ne, Kaulai, aš 
nesakau, kad kiekvienas po
piežiaus pasikalbėjimas yra 
neklaidingas. Kada jis kalba 
kaipo žmogus, tada pas jį ga
li apsireikšti ir žmogiškas sil
pnybės. Bet kada tik jis kal
ba kaipo galva Bažnyčios į 
visų Katalikų Bažnyčių, duo
damas tikrų definicijų apie 
kalbamų dalykų ir tiktai pri
klausanti prie tikėjimo arba 
doros srities, tik tada jis yra 
neklauidingas.

KAULAS: — O kodėl ti
kėjimo arba doros dalykuose 
jis yra neklaidingas?

JONAS: — Iš dviejų atžvil
gių popiežiue yra neklaidin
gas tikėjimo ir doros dalykuo
se: pirma*. Kad Šventoji Dva
sia apsaugo jį nuo klaidų, nes 
jeigu Šv. Dvasia nebūtų sau
gojusi tai ir šv. tėvai būtų 
padarę tiek daug klaidų, kaip

Sodaliečių ir buvusio baza- 
ro rengėjų “card party” jau 
parengta sekmadienį, lapkri
čio 17 d. lygiai 3:30 vai. po
piet. Dovanų gražumėlis net 
akį traukia. Tat visi eisime 
pabandyti savo laimikio ir 
smagiai laikų praleisti. Mer
gaitės ypač kviečia lietuvius 
vaikinus ateiti, nes jos nori 
arčiau su jais susipažinti. Tai 
nebloga mintis. Reiks ir man 
eiti gal kų nors ir aš “laimė-

Cirkuliuojantis
Šildytuvas

įtaisytos krautuvėj ar flete. 
veiklus Mldytuvas automa- 
tlAkad duoda sveiką gilumą 
kada Ir kur tik norite.siu JJ

Šįmet Šv. Kazimiero R. K. 
bažnyčioje 40 valandų atlai
dai įvyks lapkričio 26, 28 ir 
29 dd. Apie tai bus plačiau 
kitame “Pittsburgho Žinių” 
numeryje. M.J.K.

BIZNIERIAI GARSINKITĖS 
“DRAUGE”

• Nežiūrint kokia jūsų šildymo problema, galima 
pritaikinti gazų. Be rūpesčių, švari automatiška, 
gazo šiluma prašalina visas senoviškas šildymo 
bėdas. Gaukite faktus apie šildymų su gazu. Pa
siųskite kuponų apačioj.

Gasteam
Radiator

Savyje - pilnas 
Šildytuvas. Kiek
vienas radis t ar te 
daro savo stea m 
Mlumą. Gauna
mas visokiuose 
dydžiuose.

Vartotų Karų Bargenai
BTTICK 5 Sėdau 67, garant. kaip naujas........................ $945.
BUICK '35, 5 Sedan 47, daug ekstras, garant......................... 895.
BUICK ’34, 5 Sedan 67, labai puikiam stovy.............................. 745.
BUICK '34, 5 Coupe 58, kaip naujas, garant...... ............. 745.
BUICK '33, 5 Coupe 58, tobulam stovy....................................... 495.
BUICK '33, 2-4 Sport Coupe, geram stovy.................................. 495.
BUICK '33, 5 Club Sedan 91, gražus karas............................ 595.
BUICK '33. 5 Coupe 68. tobuloj tvarkoj.......................................... 545.
BUICK '32. 5 Coupe 96. labai puikus karas................................. 450.
BUICK '32. 5 Sedan 87, gerai bėga, ............................................... 450.
BUTCK '32. 5 Sedan 57. idealus Šeimynai........................................ 395.
BUICK '31, 5 Sedan 67. geroj tvarkoj, žema kaina................ 295.

CADILLAC '32, 5 Town Sedan. labai pulkus karas................ 995.
CADILLAC '32, 5 Sedan, tobulaln stovy....................................... 895.
CADILLAC '31, 5 T'iwn Sedan, gražus karas............................ 445.
CADILLAC '29, 5 Town Sedun, geroj tvarkoj............................. 195.

CHRYSLER '35, 5 Sedan, trunk, kaip naujas, garant........... 795.
DODOE '34, 5 Sedan 2 durų. labai Svarus,........................... 445.
LA SALLE '31. 5 Sedan, labai puikiam stovy........................ 375.
LINCOLN '80 5 Sedan. gražus karas.............................................. 295.
PACKARD '32. 7 Custom Sedan, tobulam stovy............... 775.
PACKARD '30. 7 Sedan geroj tvarkoj........................................... 295.
PONTVAC 8 '35. 5 Tourlng Sedan. nau jo karo garant., SPECIAI, 
PONTIAC R '34, 5 8edan, tobulam stovy.................................... 495.

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Jūsų dabartinis karas priimamas nž rankpinigius, 
balansų lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Cravvford 4*100

SUKYS -- DOODY - ANTONISEN
3320 So. Halsted Street

PHONE: YARds 5215 
INC

DABAR Skolinam ir Perkam 
Pirmas Morgičius

Priimant LlctuviSkus Bonus Del Atnaujinimo arba ISiuokame Cash 
Visokioa RGAies InsuraiM-o — Ugnies, Vfcnlos, Automobilių, 

Stiklą Ir t. L

THE PEOPLES GAS LIGHT AND COKE COMPANY
Telephone WA Bash 6000

PADARYKITE 
DABAR
Išsiųskite 
Kuponą 

Dėl Pilnų
Informacijų

Pieaae send me full detali, of the Clrculatlng Heater anl 
the GaMeažn Raidtetor. wlth free estlmate of what lt wlll 
coat me to have one inatalled.

N.Addmw
City ..

Phone

JOI IN P. I AVALD 
LOANS and JNSl JRANCE „

Ttigu reikalauji pinigu ant Pirmo Mortgičio. arba 
apdraudos auo ugniei. vėjo, etc., atsišauk 

840 West Hrd Street 
TELEFONAS YARds 2790 arba 279l

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VĖS
I ,' \ s I I \ I . I | ,
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Pittshur^ho žinios
BENDRO CHORO SUSI

PAŽINIMO VAKARAS
Lapkričio 6 d., Sv. Vincen

to mokyklos svetainėje, juu- 
nuoliai-ės bendro choro parū
pino susipažinimo vakarą. Jau 
uuolių iš Pittsburgho ir apy 
linkės suvažiavo apie šešias
dešimts. Stalai svetainėje bu
vo tinkamai paruošti ir štai- 
tiesėmis pridengti. Ant stalų' 
pasirodė skaniai pataisytas 
užkandis. Susirinkus jaunimui 
prie stalų, vicepirmininkas 
bendro choro prašo savo dva
sios vado kun. J. Skripkaus,. 
kari pradėtų šį vakarėlį nuo 
maldos. Pasimeldę, pradeda
ma užkandžiauti. Gardžiai pu- 
sivalgę ir skanios kavutės iš- 
sigėrę, pradedama vakaro pro 
gramelis. Vicepirmininkas be
ndro choro, maloniai kviečia 
kun. J. Skripkų tarti keletu 
žodelių. Kun. J. Skripkus an
glų kalba sveikina jaunuolius- 
es bendro choro ir nuoširdžiai 
linki jiems geros kloties ir 
skaitlingai patraukli daugiau 
jaunimo prie bendro choro. 
Vicepirmininkas, taipgi kvie
čia ir dalyvius' klebonus tarti 
keletu žodelių. Klebonas J. 
Vaišnoras, J. Misius ir A. Ju
rgutis nuoširdžiai sveikina jau 
nimų bendro choro ir pasiža
da ateityje karštai užjausti ir 
remti jaunimų bendro choro.

Iš karštų pasveikinimų ir pa
sižadėjimų paramos, jaunimas 
džiaugiasi turint savo tarpe 
klebonus, kurie viešai pasiža 
dėjo visomis savo jėgomis re
mti bendri,i chorų.

Jaunuotiai-ės bendro choro 
jau pasirodė dalyviams minint 
Vilniaus užgrobimo dienų. .Jau 
iš to pasirodymo Pittsburgho 
ir apylinkės džiaugiasi, kad 
bendras choras šauniai pasi
rodė. Turi gabų muzikų ve 
dejų V. Medonį, kuris nenu
ilstančiai darbuojasi bendro 
choro labui. Nors. sutiko ben
dras choras kliūtis ir sunke
nybę, bet kų padalysi, kad 
be sunkenybių nieko naudin 
go ir gero bendrai negalima 
nuveikti. Džiaugiamės visi, 
kad jaunuoliai-ės bendro cho
ro taip karštai imasi darbo. 
Labai gerai ir daro, nes į krū-

BIFF BAXTER’S APVENTUREg
B1FF ARRIVES UPON DECK 
VVITH JO JUST AS ONE 
OF THE PIRATE CREW 
IS ABOUT TO CARRY

OFF CANNY —

KEEP ON TOP HERE/Z 
T'LL HANDLE THE N AS. 
ITHEYCOME UP THE

ladder/.

YOU H E Y.THAT EOR
MUGG/Zy^^ BIFF/Z

HERE COMES A 
MOTOR BOAT FROMT

THAT

SAY/THEy'REF" GET
SHOOTING AT OUT THE
US/ ^^TTOMMYOUNS'J 

BOVS/

DROP THAT 
KID,YOU , 

MUGt

Z

L*.

M

Jt
* M-L...

O ARE THESE PEOPLE 
RttED WITH'T0hMYGUNS^o 

COMING TO THE RESCUE.% 
TilERE'S A FI6HT COPJING.,

BRIDGEVILLE, PA. nėję, Pittsburgb, Pa. Linkime tokie bepoteriai, sutverę ben- 
padoriam jaunikaičiui greitai «įrų frontų prieš fašistus, lai

Rinkimai praėjo. Sukėlus 
aistros pradeda atslūgti. Vieni i 
džiaugiasi, likę išaukštinti, ki
ti liūsta, netekę vietų. Pasi
rodė, kad mūsų apylinkėje 

ų skaičius
nė kiek nesumažėjo

velę susispietę, tiktai ir ga 
lės kų nors gero ir naudingo ltoosevelto šaHnįnk 
bendrai nuveikti.

Draugas choristų

ŠIS TAS Iš VVEST ENO 
PITTSBURGHO PA

DANGĖS

Spalių 29 d. pasimirė Petro
nėlė Urbonienė, ilgametė N.

FLORENCE
JAKUBAUSKAS

Mirė lapkričiu 12 <1.. 1935 in. 
2 vai. popiet, suluukus it me
tu atnžūiun. A. a. Florence gi
mė Chicago, III.

Paliko dideliume nuliūdime 
motini) Helen, |K> tėvais Žvt- 
nakis. brol) Kaymond, tetų ir 
dėdę Josephine ir Puul lueaS’M. 
dėdę Etunk Žvinukį, dėdę ir 
tetų Anton ir Thereaa Juku- 
bauakus ir gimines.

Kūnas pašarvotas 6749 So. 
Oakley Ave. Laidotuvės Įvyks 
šeštadienį, lapkričio 16 d., iš
n:«inų 8 vai. ryto bus atlydėtu 
į Gimimo Panelės šv. Marijos 
parapijos bažnyčių, kurioj )- 
vyks gedulingos pamaldos ut 
Velionės sielų. Po pamaldi) Ims 
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiui kviečiame visus 
ginui,-a. draugus-ges ir patys- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Motina, Brolis, Te
tos, Dėdes Ir Giminės.

laidotuvių direktorius S. P. 
Mažeika. Telef. YAltds 113S.

FRANK VENSLAU3KI 
(Winslow)

Mirė lapkričio lt d. 1935 m. 
K:20 vai vakaro, sulaukęs 32 
metų amžiaus. A. a. Krank gi
nu- Chicago, IK.

Paliko dideliume nuliūdime 
motinų Petronėlę, po tėvais 
Krlžanauskaltė, 3 brolius: Hta- 
nislovų, Tadeušų Ir Petrų; 2 
seseris: Anną tr Grace, bro
lienę Marcelin, pusbrolius, pus
seseres Ir daug kitų giminių.

Kūmui pašarvotas 6318 So. 
Fairfield Ave. Tel. HEMIock 
0369. laidotuvės įvyks penu tą
dien), lapkričio 15 d.. Iš namų 
S vai. ryto bus atlydėtas į šv. 
Jurgio parapijos bažnyčių, ku
rioj įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielų. Po pamaldų 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges tr pažys- 
tanius-mas dalyvauti šiose <ol> 
dotuvėse.

Nuliūdę: Muilini. Broliai. He- 
surys, Brolienė. Pii-brollal. Pus- 
ses»-res Ir Giminės.

Laidotuvių direktorius H. P. 
Mažeika. Telef. YAKds 1138.

Armonienės ir Rumbauskie- 
uės pastangomis N. Side tve
riasi D. žengimo jiarapijos 
moterų klūbas. Tas klūbas 
draugiškais vakarėliais ir pra 
Blogomis yra pasiryžęs sukelti 
lėšų įvairiems parapijos rei 
kalanis. Pirmas vakarėlis ina-l 
noma surengti lapkr. 14 d. 
mokyklos kambaryje. Iš to 
klūbo daug gero galima tikė
tis, jei tik vienybė žydės. Ne
užilgo D. Ž. parapijos vyrai 
moterys ir mergaitės pradės 
bnktyniuoti gražiais, naudin
gais darbais. Iš to galima tik

(Tęsinys ant 3 pusi.)

tlo. Turbūt iškeliavo į Etio- Side gyventoja, visų gerai pa- 
pijų, kui tas jų frontas gal žystama ir gerbiama. Pasku- 

---------- ir būtų reikalingas, jie tenai tinius porų metų gyveno pas
Jauninu, surengia lapkričio tik“' su sav0 “,ront"’’ ir bū’' že”“l B«*l>view. Tapo | č,i- 

10 d. parapijos naudai eard sav°vardo verti. Čia Ame- ,|oltt „ždūšinčje dienoje
Kazimiero kapuose iš Šv.. Ka
zimiero bažnyčios. Daug nortli

pasveikti ir grįžti pafe savo 
susirūpinusius tėvelius.

parapijos 
party praėjo dideliu pasise 
kimu. Žmonių buvo prisikun

„ . Didžiu-1 pilna salė. Daug svečiu
ma valdminkų išnokta dėmu- pribuv0 pittsb T
kratų,. Iš mūsų parapijos du kitų teko yti klm
pateko į Scliool direktorius: o i •> aisnorų, Saulių semia, Sadzi-
Zofua Kasputytė ir Jonas Ty- L ■ , , ... ,. 7 c ’ kauskus. Jevaltus, J. Giedn,
kadi. Sveikiname saviškius, I , . ... r tt i. ». ’ J. Sabasevicių, J. Urbonų, A.
nugalėjusius stiprius oponen- w . • • ,n 1 1 Ruzgytę, hunų seimų ir kitus
tus. Alės tikime, kad juodu
neužvils tų, kurie juos rėmė 
ir savo balsais privedė prie 

vienbalsiai sumanė, kad pai ū- pergalės, nes abu yra dorovin*
šv. Vincento Moterų klūbas

pinti ir paruošti du sykiu į ! 
mėnesį draugiškus vakarėlius. 
Tie draugiški vakarėliai suma 
nyti tani, kad klūbietis rūpin
tųsi netiktai parapijos naudos 
reikalais, bet taipgi ir savo 
narių naudai paįvairinimui ir 
pasilinksminimui paruošti 
draugiškus vakarėlius. Pirnia- 

į sai toks, vakarėlis buvo sunia-
; niai ir tvarkiai paruoštas Pa- I , ... .I škauskienės Viktorijos, Sime- 

nienės Zofijos ir Čepaitienės 
Marijonos. Susirinkę klūbietes 
lapkričio 7 d., Šv. Vincento 
mokyklos svetainėje, vieno-,

I kaziriavo, kitos lošė bingo ir 
laimėtojos gavo labai gražias 
dovanas. Klikavo ir juokavo 
klūbietes lošdamos įvairius lo
šimus ir gavę dovanas labai 
buvo patenkintos. Išdalinus 
dovanas laimėtojomis, visos 
susėdo prie stalų ir gardžiai 
užkandžiavo skaniai pataisytų 
“luncb”. Tokį draugiški 
karėliai, beabejo 
klūbiečių veikimų) ir padau
gins skaičių Šv. Vincento mo
terų klūbo narių. Antras toks 
draugiškas vakarėlis (vyks la
pkričio 21 d.. Šv. Vincento 
mokyklos svetainėje. Tų ant
rąjį vakarėlį teiksis paruošti 
Steinerienė Matilda ir Locat- 
tienė Ona.

Abi jos energingos ir darb
ščios, tai iškalno ir spėjame, 
kad jų rengiamas vakarėlis 
bus sumaniai ir tvarkiai pa
ruoštas.

Lapkričio 10 d., Šv. Vardo 
draugijos nariai ėjo bendrai 
prie šv. Komunijos. Taipgi 
Šv. Sakramentas buvo išsta
tytas viešai adoracijai. Vie
šoji adoracija baigėsi su pu- 
laiminimu.

S. L. R. K. A. 33 kuopa 
laikė mėnesinį susirinkimą. 
Susirinkimo nutarimų neteko 
sužinoti.

Šv. Vincento Lyceuni vaiki
nai laksto visur platindami ti
kietus gerai savo pramogai, 
kuri įvyks lapkričio 26 d. la
bui parapijos. Pramoga jų su
sidės iš šokių, kaziriavinio, bi
ngo ir kitokių smagumų. Jų

ii ir inteligentiški žmonės.

Sunkiai serga Antanas Ju
ška. Guli Šv. Juozapo ligoni-

iš Šv. Vincento parapijos, Es
plen. Mes esame dėkingi už 
parodytų prielankumų visie
ms, iš svetur atvažiavusiems.

V.

KAS GIRDĖT NORTH SIDE
parengimai visuomet parapijai i Mūsų bespalviai, komunis- 
sekmingi. Cibukas tai, bolševikai ir visokie

“DRAUGO” KALENDORIA11936 
METAMS GATAVI

ir bū- 
Ame-

rikoje jie tiek reikalingi, kaip 
šuniui penkta koja, bei per
nykštis sniegas. Nortli Side 
katalikai jokių frontų netve
ria, nes jie žino, kati jųjų iro- 
ntas vra uodą, kurios visos' 
pragaro galybės nepajudins... 
Katalikų skaičius ir vienybė
sparčiai auga. 
žius darbus ir 
prie gražesnių.

,1 ie dirba 
rengiasi dar 
e Dievas juos

>□ ra-

saidiečių dalyvavo laidotuvė
se. •*-'

Lapkričio 10 d. tapo pa
krikštytas Jurgio Trošky (Tra 
kauskas) sūnelis vardu James 

Į -Robert. Krikšto tėvais buvo 
Jonas Žvirblis

I J osepliine.
' laimina ir jiems padeda.

Seseivs Pranciškietės kas 
sekmadienis atvažiuoja iš VVe 
st End pamokyti mūsų para
pijos vaikučius katekizmo. Jos 

sodai ietėms gelbsti savo 
patarimais. Kur se

serys - vienuolės prisiliečia, 
k i- ten darbas pradeda eiti spar

čiau ir sklandžiau.

ir
gražiais

Gražūs, spalvuoti su naujais paveikslais, “Draugo” sie
niniai kalendoriai jau atspausdinti ir galimu gauti Įias visus 
agentus. Kalendoriai labai tinkama dovana pasiųsti į Lietu-1 
vų saviškiams.

Šiemet “Draugo” kalendorių atspausdinta apribotas kie
kis. Kalendoriai bus duodami ir siunčiami dykai tik nuola
tiniams “Draugo” skaitytojams. Naujai užsisakiusieji “Drau
gų” 1936 m. taip pat gaus kalendorių dykai. Šiaip kalendo
riaus kaina 23c visur, kaip Amerikoje, taip ir Lietuvoje.

LAIDO f U V I V 
DIREKTORIAI 

JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340

EŽERSKIS IR SŪNUS
Laidotuvių Direktoriai

Visi “Draugo” skaitytojai, kurie nori gauti dovanų ka
lendorių, prašomi pasiskubinti atsiteisti užsilikusias prenu- ________ ____________
nieratas. “Draugo” agentai visose kolonijose daro pastangų, į0734 SO. MICH1GAN AVE. 

va- j kad iki Naujųjų Metų užbaigtų senas sąskaitas su savo kos- Į
paįvairin-, tumeriais. Kaip žinoma, “Draugas” metams kainuoja $6.00;

pusei metų $3.30; trims mėnesiams $2.00; 1 mėnesiui 73c.
Pavienis numeris 3c.

Tel. PULIman 5703
Reikale yra ir moteris 

patarnautoja

su savo žmona

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
Išdirbėjai aukštesnės rūšies pamink

lų ir Orabnamių
-------- o---------

Didžiausia paminklų 
Chicagoj

Suvirs 50

dirbtuvė

prityrimo

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir 
taupykite pinigas

,o---------
Mes atlikome darbų daugeliui 

žymesnių Cbicagos Lietuvių

527 N. WESTERN AVE.
arti Gtand Ave.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

BfcUNETTE

Have

Be progressive about your appearance! If you don’t likę the 
color of your hair — change it!

CLAIROL Shampoo Oil Tint is the talk of the town! It 
cleanses, reconditions, and tints your hair in one pleasant 
treatment. We'll help you select a becoming shade or tubtly 
improve your present color to make it more alluring.

Mai! thit etapo* with a tbroo-htek įtratnf of ytar 
bair anJ u>t wi!l troat i! and rotam it. pottpaid, 
witb oar rocoatatoadatiaai far CLAIROL troataoent.

PRIDUODA naujos 
SPĖKOS IR GYVUMO

SILPNIEMS
Žmon8s, kurie dėl senatvės arba ki

tokios priežasties Jaučiasi silpni Ir 
nesveikas, atgauna savo Jėgas, svei
katą Ir pasidaro stipresni Ir gyvesni 
jo to kaip Jie vartoja NUGA-TONE.

NUGA-TONE yra pastebėtinas vai
stas dėl moterų tr vyrų, kurie susi
laukė senatvės. Jis padaro Juos svet- 
kesnlals, tvirtesniais Ir priduoda Jiem 
naujų spėkų darbui. Jeigu Jūs esate 
senas arba silpnas, pail ginkite NU
GA-TONE. Po keletą dienų Jūs pa
stebėsite didelį pagartnimą.

NUGA-TONE parduodamas visose 
valsttnyčlose Nepriimkite pamėgdžlo-

Nuo užkietėjimo imkit—UOA-SOL 
Jlmų. Niekas kitas Jums nepagelhes 

Į taip kaip NUGA-TONE.
— Idealų LluoeuotoJa viduriu 2Rr Ir ' 6«r

Nariai Chicagos, Cieeros Lietuvių I aidotuviy 
Direktorių Asociacijom

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse1

668 VVest I8th Street 
Phone CANhI 6174

718 VVest I8th Street 
Plione MONroe 3377

1646 VVest 46tb Street 
Phone BOUIevard 5203

1 ssas-’C

:J. F. Eudeikis 
LacMcz ir Šunis 
1. Liulevicius
S. P. Mažeika

1605-07 So. Hermitagf Av»- 
Phone YAKds 1741—1742

2314 VVest 23rd Place 
Phone Canal 2515 Cicero 3927

4092 Archer Ave. 
Phone bAFayette 3372

3319 Lituanica Ave. 
Phone YARds 1138

BEVCRLY KINO, Contuliim
HAIR BEAUTY GUILD
IK-1)1 46ih Sireti. New York Chr

Niim........ . ..................... ..............
Addrcii...........................................

City...............................................................
aty Bmety Shop..,........................................

BAKINGPOWDERfor flnest bakinqs
Šame price today 
es49years aįo*
23 ouneit for 254
Mssufartursd hy Mim, Mw4,r 

whs mėlis sstliint 
ėst bshisg M»dsr.a«rfsv
.uparvUU. s«
•f

MILLfČNS OF POUHbs HAVE BEEN 
UStP iv OUR COVLRHMEHT

.4307 Lituanica Ave. 
Phone BOUIevard 4139

L410 So. 49th Ct., Cicero 
Phone Cicero 2109

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIEN4 IR NAKTJ
J. F. EUDEIKIS

Yards 1741-1742
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PittsburgtB) žinios PABALTIJO SAITAI 
TVIRTĖJA VIETINES ŽINIOS Kurie Yra Toli^Keliave **

(Tęsinys iš 2 pusi.)
yru vadinamosios Baltijos Sa
ntarvės nariai. Ketvirtoji —
Kalevalos — valstybė yra mū-

, . . ’*”*'*"''*' *•** • vjs draugas ir mums kitu
lapkr. 27 d. jau viskas beveik , , ------- -keliu duoda susisiekti su Bal- , k|ebono kun j 

tijos jūros vakaruose esančio-1
mis valstybėmis. Tai vis ry
šiai ir giminumai, kuri© mus 
sieja vienus su kitais. Tad Į 
atrodo, kad jau atėjo laikas 
pažadinti intensyvesniam gy
venimui tą dvasią, kurią mes 
visi jau gyvename ir kurią 
galima pavadinti Baltijos dva
sia. Tuo būdu Baltijos inte-

_______ įlektualinės kooperacijos dar-
HOMESTEAD, PA. — Kun.1 bo pagrindinis uždavinys yra 

Vasiliausko darbštumo ir pu- pastangų koordinacija ir ben- 
į

P<Jc 
i

KAS GIRDĖT?

(Tęsinys nuo 4 pusi.) 
pasidžiaugti. Parapijos baliui

prirengta. Komitetas po va
dovyste Povilo Bajoro ir Sta
nislovo Steponkaus nesnaud
žia, bet vikriai sukasi, renka 
darbininkus ir kitus priren- 
gimo darbus atlieka. Nors šo
kti nemoku, bet nueisiu pa
vėpsoti. z.

BAZARUI ARTINANTIS

KŪNĄ ŠV. JURGIO BAŽ- Sav^ 
NYČION PERKĖLUS

Mirusio Šv. Mykolo parap.
Svirsko kū

nas antradienio vakare per
keltas i puošnią Šv. Jurgio 
bažnyčią dalyvaujant dauge
liui kunigų ir didelei žmonių 
miniai. Karstą padėjus ant 
katafelio, iškilmingus gedulo 
mišparus laikė pats Šv. Jur
gio parap. klebonas pralotas 
M. Krušas, asistuojant kun. 
J. J. Jakaičiui, Tėvų Marijo
nų Amerikoje viršininkui, ir 
kun. B. Urbai, Šv. Kazimiero 
Seserų kapelionui. Po mišpa
rų prel. Krušas pasakė gražų 
pamokslą.

rapijonu duosnumo dėka ho- j dradarbiavimas, kuris galėtų 
nesteadiečiai dabar guli džiau' palengvinti ne tik savitarpio 
gtis savo gražiai išmaiiavota informaciją, pažangos sklaidą, 
ir atnaujinta bažnyčia. Bet bet ir paskatinti savitarpio 
dar jie turi prieš akis kitą
nemažą darbą, kurį jie norėtų 
kuogreičiausiai atlikti, t. y. 
remontuoti bažnytinę svetai
nę ir įdėti naują šilumą. Tai
gi kaip tik laiku ir įvyksta 
parapijos bazaras, tris ar ke
turis vakarus prieš Padėko- 
nės Dieną. Jei bazaras pasi
seks, žymi suma išlaidų re- susiartinimo naudai yra tak-Įmo^^ žmones eiti Bažnyčios 
monto darbui bus sukelta ir kuriam jau yra pri tarų- nuro(}ytu keliu, kad be pakly- 
neužilgo galėsime pasigerėti s*os vyriausybės. Yra gausių 
gražia ir švaria svetaine Kur 
bus malonu laikyti susirinki-

' tarvės įvairiose srityse kaip 
nuolatinė mūsų tautos mani 
festacija savitarpio susiartini
mui paskatinti.

Po “Aniuolas Pievo” susi
kaltais lėtą, bet nuolatinį for- ™kę bažnyčioje žmonės meis- 
mavimąjsi Baltijos dvasios, ku- • damies už velionio sielą ėję 
ri, reikia pasakyti, mūsų kra- Pr° karstą.
štuose yra įžymiai išsiplėtu- Vakar rytą atlaikyta gedu
si. Čia būtų galima paminėti 
ne tik Baltijos valstybių su
siartinimo idėjos idealistinį 
paplitimą, bet ir soči jai inį ju
dėjimų, mūsų tautų tarpe to

lo pamaldos ir kūnas palik
tas iki vakaro. Vakare 7 vai. 
kūną.-, perkeltas į Šv. Mykolo 
pavnp. bažnyčią, kurioj velio
nis per kone devynis metus

I.
po P. P. Bučio, M. I. C. “KELIONĖ APLINK PA 
arba kelionė į ‘ ’EUKARISTINĮ KONGRESĄ AUS 

TRALIJOJE’ su autoriaus paveikslu ir pasaulio žemė
lapiu. Keliauti aplink pasaulį iš lietuvių gal tik vyskupui 
Bučiui teko. Jis moka savo kelionę vaizdžiai aprašyti: 
Puslapių 244. Audeklo apdarais $1.00.

U.
Kun. Pr. J. Vaitukaičio labai įspūdinga “KELIONĖ 

PO EUROPĄ” ir ypač LAISVOJE LIETUVOJE. Įdo
mių paveikslų net 48. Knyga turi pusi. 187. Audeklo ap
taisais $1.50.

III.
Begalo įdomūs Kun. J. A. Pauliuko “KELIONĖS 

ĮSPŪDŽIAI” Jūrėmis, Azoro Salose, Šiaurinėj Afrikoj, 
Sicilijoje, Graikijoje, Syrijoje, Šventoje Žemėje, Egipte, 
Italijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Anglijoje, Belgijoje, 
Vokietijoje, Lietuvoje.

Knyga spausdinta ant brangios popieros ir turi labai 
gražių ir aiškių 300 paveikslų.

Kitas taip gražiai ir brangiai išleistas lietuviškas 
knygas begu kam teko- matyti. Gražiais audeklo aptai
sais. Kaina tik $2.00.

Kas pirks visas tris knygas sykiu, tai atiduosime už 
$3.50.

Naudokis reta proga išpildęs apačioje priruoštų laiš
kutį tuojaus siųskie mums.

Čia nuplėšti

Gerbiamai “Draugo” Administracijai:
Siunčiu su šiuo laišku $.................. už kuriuos prašau kuogreičlauųja

atsiųsti man sekančias Kelionių knygas:
VYSK. P. P. BUČIO KELIONĖS — fl.OO 
KUN. PR. J. VAITUKAIČIO — 1.50
KUN. J. A. PAULIUKO — 2.00

arba:
Siunčiu $3.50 už kuriuos atsiųskite man visas tris Kelionių knygas. 
Mano adresas:

Vardas. Pavardė

.Street

Paskutinis vakaras lapkr. 27 būti porą savaičių. Randasi į 
d. — visų kartu ir dalinimas Šv. Bernardo- ligoninėj, kam-

1 pavyzdžių, kur pastebimi ko
ngresai, suvažiavimai ir san-

mai ir visoki pasilinksmini
mai. ♦

Jau kelios savaites kaip Vy
čiai ir kiti darbštūs parapijo- 
nai darbuojasi didelio, moder
ninio, ©lektrikinio šaldytuvo 
reikale. Atseis apie pusantro 
.šimto dolerių. Komitetas ren
gia visokių įvairumų svečius 
palinksminti. Pavyzdžiui vie
nas vakaras vadinsis žemrie-

Jš tiesų, ne vien tik iš geo
grafinės padėties kyla tas so
lidarumas, kuris darosi vis 
labiau ir labiau pastebimas 
tarp Estijos, Suomijos, Lat
vijos ir Lietuvos. Visa eilė fa
ktų rodo, kad tarp mūsų val-

šučių (peanuts) vakaras, ku- s^bių esama tam tikios ben
dros kultūrinės dvasios, ku

rtinio visi pasiektų tikslą, ku 
riam Pievas juos sutvėrė, ir 
gražiai vedė visus parapijos 
reikalus. Čia buv. savo dvasios 
vadą pasitiko visa parapija. 
Atgiedota gedulo mišparai. 
Velionio kūnas Šv. Mykolo 
bažnyčioj išbus iki šeštadie
nio ryto. Kas rytas ir vaka
ras bus laikomos gedulo pa
maldos. Bažnyčia bus atdara 
dieną ir naktį. Rap.

dovanų “cash” $25, $15 ir 
$10. Reikia pažymėti, kad šį
met bazaras bus tik 4 dienas, 
bet bus turtingas gerais ir 
naudingais dalykais. Be to, 
kas vakaras bus kas nors nau
jo sumanyta, kad patenkinus 
atsilankusius gražiu progra
mų. Visas kviečiame dalyvau
ti. Rap.

barvs 407, prižiūri ios gimi
naitis d-ras Bondzinskl.

Ten buvęs

Žinių - Žineles

ATGAL Į LIGONINĮ,

riame kožnas atsilankęs galės 
sau pasisemti saują šių rie
šutų ir t.t.

lios bendradarbiavimo koope
racijos forma laukia labiau

WEST PULLMANO 
NAUJIENOS

Gaus darbo. Skelbiama, kad 
nuo vidurio šio mėnesio Chi
cagoj būsią paimta 1.50,000 vy 
rų nuo relvfo ir pastatyti prie

' penai,
Miesto darbininkų aukos. — j Histillers, 411 

Chicagos miestas turi apie 
20,000 darbininkų. Tai nori

viešų darbų.
4 9 į*

MARQUETTE PARK. ' — 
I Bronė Pužauskienė, žmona pla

Lapkr. 10 d. parap. svet.
........................ ... l'-eci-uoja-iia ir apibrėžiama, iSy Kryžiaus dr.ja P<> operacijos išbuv.
Komisija neuzngo paskelbs! negll kaj buvo- iki šiol. l.iuucL, puikiausiai m®nesiu. Dabar gal užteks iš

visus planus ir tikisi, kad šis 
dar bas atneš nemažai pelno ir 
taip pat bus visiems įdomus

•CALL FOR MR. BINGO"
. .. ■■ ........—

CMKt K COtMCi£>e*iCe '• CT S6EOS 
.mkT everev ųnc I .sou ae ivsr stropu
SooaTo soreccU kk-hk'. — • amt 

jaamg soeeęe. - ori

--------- CAU.
FO(L

bihgo!

- <5
-IX ūmo is 6om pomb 
DęsfcGues mi thats a)ic€ mk> seetoy

buck kompanijos šių metų bi- se suareštuota 54 medėjai, ku- 
znis yra 20.3 nuoš. didesnis, rie šaudė fazanus.
negu pernai buvo. Sprogo bomba. Prie cigarų

Lietus ir sniegas. Jau veik krautuvės, 210 N. Wabash av., 
savaitė laiko, kai Chicagoj sprogo dinamito bomba. Nuo- 
kasdien lija. Taip dedasi vi- f stelių padarė už apie $1,500. 
sose Jungtinėse Valstijose, ©-------------------
kai kur lietus maišosi su snie
gu. Tik palei Atlantiką pie
tuose yra giedra ir šilta. 

Pavogė $214. Keturi hoJda-

čiai žinomo biznieriaus Jono 
Pužausko, 6559 So. Campbell Ina’ kad aukomis

I Avė., antru sykiu išvyko į li-1 Prie Commuuity Fondo. Ma- 
Igoninę. Pirmą sykį ji ligoni-

du

,metų jubiliejų ir 
pavyko.

Buvo gardi vakarienė, daug 
kalbėtojų ir kitokio įvairu- 
mėlio. Vakarui vadovavo vei 
kėjas ir senas dr-jos narys 
Juozas So rokas. Bankiete “i n 

sius linkėjimus, kad jūsų šie- corpore” dalyvavo draugija-. 
kiniai ir darbai visiškai pa- Šv. Veronikos ir Šv. Juozapo, 
vyktų. E. i Po programo buvo šokiai.

joras Kelly paskyrė p. Wilso- 
ną iškolektuoti iš tų darbini
nkų aukas.

Biznu padidėjo. Sears-Roe-Naudojuos čia proga pager
bti Tautų Sąjungai, kurios rė-

įsibriovę į Brookson į 
No. La Šalie ! 

St., pagrobę $214, pabėgo.
1Gaisras. Gaisras sunaikinu 

Siegel Lumber Co., 4815 \Y, 
Grand ava., sandėlius. Nuos
tolių už $150,000. Gaisro prie 
žastis nesusekta.

Ui medžiojimą. Praėjusį se
kmadienį priemiesčių miškuo-

SKAITYKITE BIZNIERIŲ 
BARGENUS

LIETUVIAI DAKTARAI:

Tel. LAFayette 7650

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4140 ARCHER AVENUE
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare
RES. 2136 VV. 24th ST.

Tel. CANal 0402

Senas Parapijomis muose. reiškiasi mŪ81i intelek- 
jtualinio bendradarbiavimo tau 
, tinių komisijų aktyvumas, ir 
aš, ponai, reiškiu nuoširdžiau-

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OFTOMETKICALLY AKIU 
SPECIALISTAS

GRAŽINKITE KNYGUTES
PITTSBURGH, PA. — Vi

si rėmėjai, geradariai, ir prie
teliai, kurie dar tebeturite

.knygutes, esate nuoširdžiai Kekaltaa. Kobert M. Sweit-1 Lapkr. 11 d. apie 7 vai. va- 
prašomi paskubėti jų išpirda->»«»«» County Clerk, buvolkare, automobilius vietoj už 

kaltinamas išeikvojime valdi- įmušė lietuvį — Galminą, jau 
' škų pinigų sumoje $414,129. einant skersai Halsted St.

vnnu.

Kaip jau buvo- garsinama, 
viskas įvyks lapkr. 24 d., Šv. 
Pranciškaus seserų vienuoly
ne laike “card party”. Ka
dangi geraširdžiai žmonės šį 
tikslą taip gausiai rėmė, tai 
lauksime gražių pasekmių.

Būsim© labai dėkingos, jei 
visi pradėtumėt siųsti savo 

‘knygutes ir tokiu būdu duo
site mums progos gerai su
tvarkyti prieš minėtą dieną.

Šv. Pranciškaus Seserys

PARYŽIUS. — “Oeuvre” 
aprašęs Klaipėdos padėtį ir 
nuotaiką, nuolatos nacių ais
trinamą, pranešimą baigia 
kviesdama “mobilizuoti par 
šaulio viešąją opiniją Klaipė
dai ginti”. Esą, kartu nieko 
nelaukiant reikia nutraukti 
karo medžiagos tiekimą Vo
kietijai.

Teisme rastas nekaltu. Dabar įpilė 123 St.
žinoma, kad pinigų nėra, bet. -----------
ir kaltininko nėra. į Lapkr. 17 d. parap. svetai

nėje įvyks pirmą kartą šios. 
rūšies parengimas West Pull-v 

tai ‘ ‘ surprise party ’

I’alengvlns aklų Įtempimą., kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšt), atitaiso Galmina. iain trumparegystę ir toliregystę. Prirengi J ■ gįa teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama ) 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
NedėlloJ nuo 10 iki 12. Daugely at
sitikimų akys atitaisomos be akinių. 
Kalnus pigiau kaip pirmiau.

4712 SO. ASHLAND AVĖ. 
Phone Boulevard 7859ARKIVYSKUPAS JURGIS 

MATULEVIČIUS. Labiau ir mane,
labiau auga pasitikėjimas šiuo S parapijos naudai. Visą darbą
šventu vyru, musų mylimu iau1 pasiėmė atlikti Moterų Są . . . .
liečiu. Nebetoli gal ir tie lai-1 gos 7 kuopa. Baugiausiai dir tyrimo^-'
kai, kada Dievas leis jį išvys- ha B. Zubienė ir Perednienė įr pritaikymo akinių 
ti šventuoju paskelbtą. , (abi biznierkos). Joms puikiai

Kiekvienam įdomu pažinti sekasi.
to garbingo Vilniaus vyskupo j-----------
gyvenimas. Jį sužinosime iš Sunkiai serga sena VV. Puli-

25 METŲ PRITYRIMO

neseniai išėjusios knygos. mano gyventoja, tai Mag. Ka- 
“ ARKIVYSKUPAS JURGIS J rečkienė. Guli County ligoni- 

MATULEVIČIUS” nėję. Aplankykime ją.
Knyga parašyta ne vieno'l

žmogaus, bet daugelio mūsų' Parapijos bazaras praside- 
Lietuvos profesorių, kunigų, da lapkr. 24 d., 3 vai. popiet 
mokytojų. Knyga yra didelė ir bus kas vakaras per ketu- 
su stipriais kietais viršais, su'rias dienas. Pirmą dieną visų 
persiuntimu kaina $1.90. biznierių. Antrą

“DRAUGO” KNYGYNE 'park. Trečią —

DR. JOHN SMETANA
OPTOME TEISTAS

180L S. ASHLAND AVENUE 
Platt Bldg., kamp. 18 St.

2 aukštas
Pastebėkit mano iškabas 
Valandos nuo 9:30 ryto iki 

L2 v. Popiet nuo 1:30 iki 8:00 
vai. vakaro. Nedėliomis nėra

Calumet }kįrtų valandų. Room 8.
East Side. | Phone CANal 0523

Ofiso Pbone Res. and Office
PROspect 1028 2859 S. Leavltt St.

CANal 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

2403 VV. 63rd St., Chicago 
OFFICE HOURS

2 to 4 and 7 to • P. M. 
Sunday by Appolntment

Tol. CANal 0117
Res. PROspect 0669

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

1821 8OUTH HALSTED STREET 
ResMenclJa 6600 So. Artesian Avė.

Valandos: 11 ryto iki 2 popiet
6 iki t V. vakaro

Tel. CANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 
2201 W Cermak Road

Valandos 1—3 ir 7—8 
Seredomis tr Nedėliomis pagal sutart) 

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė. 

Telefonas REPublic 7848

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofiso Valandos

Nuo 2 iki 4 lr nuo 6 Iki S vak. 
Nedėliomis pagal sutart)

Ofiso telef. BOUlevard 7830 
Namų tel. PROspect 1680

Ofiso Tel.. PROspect 6876
Rez. Tel.: HEMiock 6141

Rezld.; >615 W. 69th 8L

DR. J. RUSSELL
Letuvls Gydytojas Ir Chirurgas 
2500 VV. 63rd STREET

Ofiso vai.: 2 iki 4 lr 6:80 Iki 8:80

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRUllGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VIRgtnla 0036

Ofiso vai.: 3—4 Ir 6—8 p. m. 
Nedėliomis pagal sutartiTel. BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ
arti 47th Street

Vai.: nuo 9 iki S vakare
SeredoJ pagal sutart)

Tel. Ofiso BOUIevard 5913—14
Rea VICtory >348

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-3: nuo 6:80-8:30
756 WEST 35th STREET

JV 1110 1 D A K T ▲ 1 ▲ X :

DR. CHARLES SE6AL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO, ILL.
Telefonas MIDway 2880

OFISO VALANDO8:
Nuo 10 Iki 12 vai. ryto, nuo i nd 6 

vakaro Nedėliomis nuo 10 Iki 12 
vai. po pietų lr nuo 7 Iki 1:80 vai 

▼KlAOldAl dlAQ%

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ
Tel. YARds 0994

Res.; Tel. PLAaa 2400
Valandos:

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. v. 
Nedėliomis nuo 10 Iki 12 diena

Ofiso: Tel. LAFayette 4017 
Rez.: Tel. HEMiock 6286

DR. A. G, RAKAUSKAS
GYDYTOJA8 ir CHIRURGAS 

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

Rezideniljos Ofisas: 2656 W. 69th St.
Valandos; 10-12 ir 8-9 vai. vak. 

8eredomls lr Nedėliotais pagal sutarti

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 SO. 49th CT., CICERO, ILL.
Uar., Ketv., Ir Pėtn. 10-9 vai.' 

8147 80. HALSTED ST., CHICAGO 
Paned., Sered. ir Subat. 2—9 vat

Office Tel. HEMiock 4848 
Rea Tel. OROvehlll 0617

6924 S TALMAN AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2423 W. MARUUETTE ROAD 
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

VaL 2—4 ir 7—9 vak. 
Ketv. lr Nedėliomis susitarus

Dienomis Tel. LAFayette 5793 
Naktimis Tel. CANal 0402

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 VV'. 47th Street 

Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 Iki 9 vak. 
Nedėliotais pagal sutart)

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS 
6558 So. Wesfcern Avenue 

Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M. 
Nedėliomis pagal sutartį

tTel. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas 

OFISAS IR REZ.
2519 West 43rd Street

Valandos: Nuo 9 Iki 10 rytais — 
1 k 3 popiet — 6 iki 8:30 vak,

Nedėliomis nuo 11 ryto Iki 1 p.p.
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f CRANE 5332 So. Long Avenue Tel. REPublic 8402 Pocahontas Mine Run J
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VIETINES ŽINIOS
KAIP MISIJOS?

Antradienio vakare mergi
nos ir moterys Aušros Var
tuose beveik pripildė bažny
čią. Jeigu rinktųsi tiek ir vy
rų, tai Aušros Vartų bažny 
čia jokiu būdu visų kartu ne
talpintų. Gaila, kari rašyda
mas šį pranešimą negaliu pa
sakyti, kaip vyrai pasirodė, 
reikės palaukti penktadienio 
ryto, bet kurie šiandien va
kare ateis į bendrą visiems 
pamokslą, tai jau galės suži
noti.

Dabar visi tik kalba, kalba, 
kaip bus gražu, kai sekmadie
nio ryte visa parapija eis 
prie Komunijos šeimynomis. 
Tėvas, motina ir vaikučiai su 
gėlėmis prie krūtinių iškilmin
gai artinsis prie Dievo Stalo. 
Tokių dalykų kai gyvi West- 
saidiečiai gal dar neturėjo, 
dėl to taip visi juda ir ruo
šiasi, nes jeigu kuris šeimy
nos narys nedalyvautų kartu 
su visais, tai atrodytų lyg mi
ręs, arba iš šeimynos pasi-
traukęs. Town of Lake, šv. ! tuviai galės atsiekti ką nors stoti visi lietuviški politikos

\

TADA KAIPO ANTRAS ŽINGSNIS— 
Mes sumaišome šitą namie-augintą ta
baką su kvepiančiu aromatišku turkišku 
tabaku iš anapus jūrių, šitie turkiški ta
bakai, gal jūs žinote, turi kvapsnį ir saldų 
kvepėjimą visai skirtingą nuo musų.

Vienoje dienoje žmonės iš net dešimts val
stiją aplankė musą Chesterfield fabrikus.

8,200 svečią pereitais metais matė kaip 
Chesterfields yra gaminami.

01»J. Isooarr * Brau Totfcca Gfe

. i. ■ — i

Kryžiaus parapijoj praėjusia
me sekmadieny apie 1500 pa
sipuošę gėlėmis ėjo šeimyno
mis prie Komunijos. Neapsi
leis ir IVestsaidiečiai! Pagy
vensime, pamatysime!

LIETUVIAI SUKRUTO 
SMARKIAU VEIKTI 

POLITIKOJE
Al. Kumskis, Lietuvių De

mokratų Lygos pirmininkas, 
politikoje aukštai pakilęs, J. 
Antanavičius, žengiantis pla
čiais žingsniais į politiką ir 
jau kelinti metai turintis da
rbą City Hali, Joseph L. Gili 
Clerko ofise, John Rėkus, tai
pgi jo kolega J. Lenkartas, 
kuris irgi darbuojasi kartu su 
J. Rekum, pradeda varyti pla 
tų barą politikoje; jų užsimo
jimas yra, kad pravesti nors 
vieną lietuvį ateinančiais rin
kimais į miesto teisėjus. Kad 
tas atsiekti, tai visu pfrma 
reikalinga visų lietuvių vie
nybė, nes tik per vienybę lie

Pr /t j/Le

gerai, pradėti, męs imame tabaką 

iš musų pačių pietinio krašto—lengvas nu
nokęs tabakas su daugybe naturališko kvap
snio bet be Šiurkštumo ir kartumo.

aukštesnio šio krašto politi
koje. Ligi šiol lietuviai tik 
vergiškai pataikavo lenkams 
mūsų tautos amžiniems prie
šams arba airiams, kurie, pa
sinaudodami lietuvių gana di
deliu balsuotojų skaičiumi, 
pravesdavo savo tautiečius į 
gana žymias ir aukštas val-
diskas vietas. Kad tam vi- Žodžiu sakant, turi jungtis į 
sam užbėgti kelias, tai šie darbą visa Chicagos ir Ame- 
mūsų tautiečiai, kurie turi ne- rikos lietuvija. 0 geros pasek- 
mažą pasitikėjimą ir tarpe ki- j mės bus užtikrintos.
tų tautų, nutarė šaukti lietu
vius į vienybę ir per ateinan
čius rinkimus balsuoti už pa
statytus lietuvius kandidatus 
į bent kokias valdiškas vie
tas. Jie ragina stipriai susi
organizuoti į galingą ir stip
rią Lietuvių Demokratų Lygą, 
kuri stovėdama priekyje išves 
Chicagos lietuvius iš to nele
mto užburto rato ir neleis mū-
sų priešams mus išnaudoti sa 
vo gerovei. Minima Lyga arti- iv>ka . ateinanli. sekmadieni,

moję ateityje ketina įsteigti 
radio stotį, iš kurios bus aiš
kinama ir raginama lietuvius 
burtis viens prie kito ir poli
tiškai siekti pačių viršūnių, 
o tas bus galima atsiekti, tik 
reikia didesnės vienybės.

Į darbą pirmiausiai turėtų

klflbai, kurių ir yra tikslas sirodytume jo išleistuvėse.
stiprinti lietuvius politiškai. 
Toliau turėtų tuom rimtai su
sirūpinti mūsų idėjinės orga
nizacijos, kurioms yra svarbu 
lietuvių tautą plačiai garsin
ti ir kelti ją. Toliau turėtų 
nepasilikti ir kitokios musų 
draugijos bei organizacijos.

Lietuvytis

PRANEŠIMAS
IŠKILMINGA PUOTA

Dažnai įvyksta visokių ba- 
nkietų įvairiomis progomis, 
bet ne visuomet būna tokie 
nepaprasti įvykiai kaip kad

lapkričio 17 d., 6 vai. vakare, 
Šv. Kazimiero Akademijos au
ditorijoje. Nepaprastas, dėl to, 
kad reikės atsisveikinti su J. 
E. vyskupu Matulioniu. Ne- 
kurį laiką viešėjęs pas Ame
rikos lietuvius J. E. atsisvei
kina su jais ir grįžta į savo 
gimtinę Lietuvą. Nebūtų gra
žu, jei mes priderančiai nepa-

—.

Taigi, štai gera proga tin-. 
kainai pagerbti J. E. vyskupą, 
ir su juo atsisveikinti. Daly
vaukime toje iškilmingoje puo 
toje vienuolyne, ateinanti 
sekmadienį, lapkr. 17 d., pa
matykime jį ir išgirskime jo 
atsisveikinimo žodį. Žiūrėki
me, kad jis grįždamas tėvy
nėn, parsivežtų gražią nuomo
nę apie Amerikos lietuvius.

Rūta

ROSELAND, ILL. — Lai
mėtojai Vyčių amateur kon
testo dalyvaus WTND stoties 
prograrae lapkričio 16 d. nuo 
8:45 iki 9:15 vakare. Jie iš- 
laimėjo kontestą spalių 25.

Dalyviai programo yra: Te
dą Kancevičiūtė, 34 E. 108th 
St.; Reynolds Valerio, 11716 
S. LaSalle St.; Jean Dabi, 27 
W. 109th Place; Adaline Po
cius, 10532 Edbrooke Avė., ir 
Catharine Merkousko, 949 W. 
103rd St. Jurgis Smulkis tv
arko programą.

Jonas Labžentis ir Anton 
Vaitkus vaidys penkių minu- 
tų dramą. Kiti pasižymėję 
kontestantai taipgi gaus pro
gą dalyvauti šiame progra- 
me.

J, E. VYSK. T. MATULIONIS VIZITUOS ŠIAS 
LIETUVIŲ PARAPIJAS

Chicagos ir apylinkės lietu
vių kolonijas Jo Ekscelencija 
vyskupas T. Matulionis baigs 
lankyti iki lapkričio 15 d.

Gruodžio 1 d. pas kun. Ig. 
Boreišį, Veraon Highway ir 
25th St., Detroit, Mich.

Gruodžio |8 d. pas kun. F. 
Garmų, 114 Spring Gardcn 
St., Easton, Pa.

Kas atsisuks savo radio jkiant Yards 1741 arba Yards 
1742.

Tautinė savigarba telydi vi
sus mūsų žingsnius.

Su aukšta pagarba,
A. G. Rakauskas, M.D.

ant WIND stoties nuo 8:45 
iki 9:15 šeštadienio vakare 
girdės, kaip Roselando Vy
čiai prabils į Chicagos klau
sytojus.

PRANCIŠKIEČIŲ VAJUS

, BRIGHTON PARK. — šv. 
'Pranciškaus seserų vienuolyno 
į rėmėjų 2 skyr. rengia parapi
jos auditorijoj vakarėlį lap
kričio 17 d. 7:30 vai. vak. I-
žanga 35c. Po vadovyste Run. 
A. Valančiaus bus vaidinta 
“Tėtės Apšvietimas*.!

Rengėjai

PARDAVIMO TAVERNA

Pardavimui visa arba pusė 
tavernos biznio. Gerai išdirb
ta biznis, gera proga. Pasi
skubinkite.

€44 No. State StreetNUOŠIRDI PADĖKA.
PARDAVIMIU BIZNIS

ŠIMTAS MAILIŲ EUDEI
KIO AMBULANSU

Lapkričio 9 d. vakare ga-

Pardavimui Shoemaker šapa 
1445 So. 50th Avė. Kreipkitės 
pas savininką, 1408 So. 48th 
Ct. ant antru lubų.

MR. MEŠKAUSKAS
PARDAV'IMIT NAMAIvau žinią iš Christian ligoni

nės, Valparaiso, Ind., kad 
ten guli automobilio nelaimėj 
sužeistas mano brolis Jurgis. 
Nejauki žinia apie artimuo
sius sukrečia kiekvieną. Ne 
kitaip buvo ir su manim. Nu
vykęs ligoninėn ir apžiūrėjęs 
ligonį, radau, kad strėnų kau
las sulaužytas (ką vėliaus pa
tvirtino X-spinduliai, nuimti 
Šv. Kryžiaus ligoninėj). Te
nykštė ligoninė X-spIndulių 
aparato neturi.

Kad duoti tinkamą globą ir 
atsakančią ligoninės priežiū
rą, rįžausi parvežti I/gonJ įj 
Šv. Kryžiaus ligoninę. Atlik
ti tolimą kelionę su tokiu li
goniu yra nelengva, mat ma
žiausias sujudinimas iššaukia 
didžiausius skausmus.

Jausdamas pareigos olialsį ' 
savas pas savą ne tik skelbti, į 
bet jį šimtą nuošimčių prakti
kuoti, ligonio parvežimo rei
kalu atsikreipiau prie laido
tuvių direktoriaus Jono F. Eu
deikio. Jis maloniai sutiko iš
pildyti mano prašymą, pasių
sdamas savo ambulansą. Gi jo 
ambulansas yra vienas iš mo
derniškiausių ir anot mano 
brolio žodžių “plaukia kaip 
laivas ramiuoju vandenynu”. 
Kelionė Valparaisan ir į Chi- 
cagą su ligoniu buvo visais 
žvilgsniais laiminga, saugi, be 
mažiausio ligonio užgavimo.

Parodytas man Ir mano bro
liui malonumas iš pusės J. F. 
Eudeikio ir didžiai atsargus 
ir išmaningas apsėjimas su li
goniu iš pusės ambulanso vai
rininkų verčia mane reikšti 
jiems viešos padėkos žodžius 
ir podraug patarti mano pro
fesijos draugams ir visiems 
tautiečiams Eudeikio ambuia- 
nsu naudotis. Reikale pazau-

Gruodžio 15 d. Kulpont, Pa.
Per Kalėdas — Mt. Carmel, 

Pa.
Nuolatinis J. E. vyskupo T. 

Matulionio antrašas: The Holy 
Cross Rectorv, Mt. Carmel, Pa.

Informacijų reikale kreip
kitės adresu — Kun. A. Lin
kus, 12259 Emerald Avenue. 
(Tei. Pullman 1200).

Kun. A. Linkus

LIETUVIŲ LAIŠKAI 
PAŠTE

10 Narbudienei Onai
13 Pilipavičaitei J.
14 Schmidt Veronika
15 Serelis Anton
16 Smilingiui Petrui

Nemeskite pinigus veltui mo
kėdami rendą, nusipirkite sau 
namą. 2 fletų po 5 kambarius 
mūro namas, 2136 W. 23rd PI., 
parsiduos už pirmą teisingą 
pasiūlvmą. Kreipkitės pas:

J. STANKOWICZ 
4559 S. Paulina 

arba telefonuokite 
YARds 0145

LIETUVIAI ADVOKATAI:

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

(Metropolitan State Bank name) 
Valandos kasdien nuo 9 Iki 6 
Panedėllo, Seredoa lr Pėtnyčlot-

vakarais ( Iki 9 
Telefonas CANal 1175

NAMAI: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas REPublic M00

Telephone: BOUIevard 2800
Joseph J. Grish
LIETUVIS ADVOKATAS

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 So. Rockwell Street 

Telephone: REPublic 9723

Rez. 1460 No. Paulina St.
Phone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Saite 1009 — FRAnklin 6990 
188 W. Randolph St. 

Chicago

Augkit Su Mumis!
Jei norite BANKĄ turinti:

DIDI STIPRUMĄ ra GREITU,
ASMENIŠKU PATARNAVI
MU, kviečiame jns atsinešti 
savo problemas ir savo BIZNĮ' 
čionai.

Halsted Exchange 
National Bank 

19th PI. and Halsted St


