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Vokietijos Kabinetui Pavoju
FRANCUA1$ VOKIETIJOS REIKALAU

JA POLITINIU GARANTIJŲ
NORVEGIJA SAVINASI RYTINIUS 

GRENLANDIJOS PAKRAŠČIUS

BRITANIJA NUTRAUKIA 
FRANCIJOS ATIDĖLIO

JIMĄ

ŠVENTĄJAM TĖVUI 
DOVANOS IŠ JAPONIJOS

VOKIETIJA ATMETA 
FRANCUOS REIKALA

VIMUS

FRANCIJA REIKALAUJA 
POLITINIŲ GARANTIJŲ

BERLYNAS, liepos 12. — 
Iš Paryžiaus Dr. Lutlierio 
parvežtus vokiečių vyriausy
bei Franci jos reikalavimus 
paskolos reikale Vokietijos

BERLYNAS, liepos 11. — 
Vokietijos valstybės bankos 
prezidentas Dr. Luther be nie
ko gryžo iš Paryžiaus.

Jis tenai darbavosi gauti 
paskolos ir kredito Vokietijos 
finansų pataisymui. Francijosministerių kabinetas atmetė.

Francija ui paskola iš Vo-I - 'nuoširdžiai
kietijos reikalauja politinių 
garantijų tokių, kas negali 
būt išpildoma.

Čia pareiškiama, kad Fran
cija tuo būdu privers atsista
tydinti Vokietijos kabinetų. 
Vyriausybės vairas gali tekti 

.fašistams. Tokiam atsitikime 
bus atsakominga pati Franci- 
ja.

ŠAUKIAS AMERIKOS 
PAGELBOS

BERLYNAS, liepos 12. — 
Kadangi Francija Vokietijai 
stato kliūčių gauti reikalingų

vaišino, bet be politinių garan 
tijų atsisakė gelbėti Vokieti
jai.

Francija palinkusi prisidė
ti prie paskolos Vokietijai, 
bet ji reikalauja iš Berlyno 
politinių garantijų, būtent:

Tuojaus išsižadėti muitų u- 
nijos su Austrija.

Per 12 mėtų nedidinti savo 
ginklavimuisi išlaidų, idant tu 
rėti pinigų karo atpildymams 

! pasibaigus vienerių metų “mo
ratoriumui.”

Padaryti naujų prekybos su 
tartį su Francija.

Suvaržyti iš valstybės ban-

LONDONAS, liepos 12. — 
Šio liepos 15 d. Vokietija yra 
reikalinga išmokėti 150 milio- 
nų dolerių karo atpildymo. 
Šių sumų turi pervesti tarp-, 
tautinei bankai Šveicarijoj.

Francija karo skolų “mora
toriumų” pripažino einant pre 
zidento Hooverio sumanymu, 
bet ji nepaskelbė “moratoriu
mo“ vykdymo. Ji ėmė vykdy
mų atidėlioti, kad liepos 15 d. 
Vokietija būtų priversta išmo 
keti tuos 150 milionų dolerų.

Britanija tad išsprendė triu 
škinti tų Francijos atidėlioji
mų. MacDoneldo vedama vy
riausybė paskelbė, jog Brita
nija vykdo “moratoriumų” 
pradėjus liepos 10 d. ir po
draug pirm liepos 15 d. sušau 
kia valstybių ekspertų konfe
rencijų į Londonu “morato
riumo” reikalų patvarkymui.

ROMA, liepos 11. — Buvu- 
sis apaštalinis delegatas Japo
nijai, Jo Ekscelencija arkivys
kupas Giardini, gryžųs iš To
limųjų Rytų parvežė brangin
tinų japonų dovanų šventų- 
jam Tėvui.

Ypač daug brangintina do
vanai, tai 26 japonų kentėtojij 
ant šilko nupiešti paveikslai. 
Šiuos kentėtojus Šventasis 
Tėvas Pijus XI pripažino 
Bažnyčios šventaisiais.

Šiuos paveikslus piešė įžy
mus japonas dailininkas Oka- 
yama iš Kyoto. Dirbdamas 
paveikslus jis atsivertė katali
kybėm

Lygiai ypatinga dovana, tai 
trys stalai, ant kurių išraižy
ta japonų vyriausybės atsilie-

CHICAGOJE Meksika Nepasitenkina
Washingtono AtsiprašymuNAUJAS WARDŲ PASKIR

STYMAS

Cliicagos aldermonų taryba 
pripažino Chicagos 50 vardų 
naujų žemlapį, kuriuomi ei
nant didžiumos vardų ribos 
pakeistos, atsižvelgiant į gy
ventojų skaičių.

Ligšiol vardose gyventojų 
skaičius buvo labai nelygus. 
Vienose vardose buvo jų per
daug, kitose palyginamai la
bai mažai, šis negerumas ati
taisytas naujomis ribomis.

Tam tikslui kai-kurios var- 
dos suskaldytos, kai-kurlos,gf 
sujungtos.

Šis patvarkymas tuojaus į- 
eina galion ir busimieji alder
monų rinkimai bus vedami

pimas persekioti krikščionis i naujomis vardomis. Šiandie-

AVASHINGTON, liepos 12. 
— Meksikos vyriausybė nepa
sitenkina gautu sausuoju 15 
AVashingtono atsiprašymu dėl 
konsulo Dominąuez nubaudi
mo kalėjimu.

Meksika reikalauja smulk- 
meningo pranešimo apie tų į- 
vvkį Chicagoj. Nori žinoti, 
kuomgi taip daug nusikalto 
konsulis, jei su juomi apsiei
ta taip negarbingai.

Šv. Onos Novena Aušros 

Vartų Bažnyčioje

paskolų, Vokietija atsiliepia į kos teikiamus kreditus.
J. Amerikos Valstybių vyriau 
sybę, kad ji pakiltų gelbėti ne 
tik vokiečių bankas, bet ir A- 
merikos įdėtus kapitalus Vo
kietijoj.

Visos Vokietijos bankog y- 
ra atsidurusios ant prapulties 
briaunos tiek, kad joms reika
linga greita paskola. Kitaipgl 
sudribs visa Vokietijos finan
sinė struktūra.

Patirta, kad Amerika ir 
Britanija linkusios gelbėti Vo
kietijai. Bet nori, kad prie tos 
pagelbos pirmoje vietoje pri
sidėtų Francija, Gi pastaroji 
iš Vokietijos už tų pagelbų rei 
kalauja svarbių politinių ga
rantijų (koncesijų).

Kol-kas Berlynas su Pary
žiumi turi karštus pasitari
mus.

Dr. Luther šias Francijos 
statomas sųlygas parsivežė į 
Berlynu. Įdavė jas vyriausy
bei.

Paaiški, Vokietija reikalin
ga apie vieno biliono dolerių 
paskolos ir tai greitu laiku.

PAKILO ŠIAURĖS JŪROS 
DUGNAS

LONDONAS, liepos 11. — 
Norvegų garlaivio Harbis ka
pitonas susekė, kad žemės dre 
bėjimo metu Anglijoje birže
lio 7 d. staiga pakilo Šiau
rės jūros dugnas, vietomis ke 
liais šimtais pėdų.

IŠDAUŽĖ KONSULIATO 
LANGUS

Viena iš populiariškiauslų 
ir labiausiai mėgiamų Lietu
voje švenčių yra, be abejo, šv. 
Onos šventė. Tiek Vilkaviškio, 
tiek Kauno, Panevėžio, Kai- 
šedorių ir Telšių vyskupijose 
rasime daugybę parapijų, kur

rių metų laikoma šv. Onos no
vena, bet vis lyg ne taip, kaip 
tat yra užsipelniusi ta mūs 
nuo senų senovės Globėja ir 
kaip to norėtų mūs motinos ir 
seserys, šv. Onos, globoje e- 
sančios. Todėl šiemet nutarta

AMBA&ADORIENES 
VARDU ROŽE

BERLYNAS, liepos 11. — 
Bad Homburg rožių parodo
je puikiausia juosvai-raudona 
rožė pavadinta “Mrs. Sac- 
kett” vardu. Mrs. Sackett yra 
Amerikos ambasadoriaus žmo
na Berlyne.

SKRISIĄS Iš PARYŽIAUS J 
TOKYO

PARYŽIUS, liepos 11. ' — 
Pasižymėjęs franeuzas lakū
nas J. Lebrix paskelbė, kad jis 
rytoj leisis skristi į Tokyo. 
Kelionę nori atlikti be nusilei
dimo.

KINIEČIAI BOIKOTUOS 
JAPONIJĄ

SHANGHAI, liepos 11. — 
Visoj Kinijoj išvystoma kam
panija boikotuoti Japonijų dėl 
nenutraukiamų Korėjoj kruvi
nųjų riaušių prieš kiniečius.

DR. LUTHER ŠVEICA
RIJOJE

DANIJA PROTESTUOJA 
PRIEŠ NORVEGŲ ŽYGIUS

COPENHAGEN, liepos 12. 
— Norvegijos vyriausybė vi
sai netikėtai pasisavino šal
tuosius rytinius Grenlandijos 
pakraščius, kas ilgiausius me
tus prigulėjo Danijai.

Del to įvykio išjudo visa 
-Danija. Vyriausybė iškėlė pro
testų. Pranešė, kad tuo reikalu 
kreipsis į tarptautinį Hagos
teismų.

COLOGNE, Vokietija, lie
pos 11. — Susirinkęs komunis
tų būrys akmenimis išdaužė 
čia langus Amerikos konsu- 
liato bute.

Komunistai reikalauja pa- 
liuosuoti Amerikoje miriop 
nubaustus 8 jaunus negrus.

LENKŲ VALDOMOJ SILE
ZIJOJ RIAUŠES

BERLYNAS, liepos 11. — 
Lenkų valdomoj Silezijoj se

ka didelės bedarbių riaušės.

BERLYNAS, liepos 11. — 
Vokietijos valstybės bankos 
prezidentas Dr. Luther par
vyko iš Paryžiaus ir greitai 
po to išvyko į Basei, Šveica
rijoj, dalyvauti tarptautinės 
bankos direktorių susirinki
me.

pirm poros šimtų metų. Vie
nas tų stalų buvo laikomas 
pagonų šventykloje, kitu au- 
gatvių kertėse gyventojų per
spėjimui.

Šios dovanos pavestos Late- 
rano Misionierių Muziejui.

PIENO KAIP VANDENS

CLEVELAND, O., liepos 
12. — Šiame mieste pienas 
parduodamas po du centu 
kvortai, kai-kuriose krautuvė
se imama tik vienas centas 
kvortai.

Pirm trijų mėnesių pieno 
kvortai buvo 10 centų. Kai-ku- 
rie pirkliai kažkodėl ėmė ir 
sumažino kainų ligi 5 centų 
kvortai. Taip tęsėsi keletu sa
vaičių. Pirklių tarpe kilo dide 
Ii nesutikimai ir to pasekmė
je tomis dienomis kaikurie jų
kainų sumažino, kaip sakyta, Į čiui, didėja ir išlaidos, 
ligi 2 centų.

Daugelis žmonių vietoje van 
dens vartoja pienų.

niai aldermonai atlieka reika
lus senose, gi prireikus, ir' 
naujose ribose.

Naujas vardų paskirstymas
pripažintas 44 balsais prieš 3.

PERDAUG MIESTINIŲ 
DARBŲ

šv. Ona yra švenčiama su kuo, Novena į šv. Onų švęsti iškil- 
didžiausiomis iškilmėmis ir• mingiau, būtent:

Susekama, kad pastaraisiais 
metais Chicagoj labai nepro- 
porcionaliniai gyventojų skai
čiaus priaugimui padaugėjo į- 
vairių miestinių darbų. Pavy
zdžiui galima imti kadir svei
kumo departamentų. 1910 m. 
šiame departamente buvo 433 
tarnautojai ir darbininkai. 19- 
15 m. jau 964, gi 1929 m. —! 
1,266.

Taip yra su policija, gais
rininkais, vandens departa
mentu ir kitais. Didėjant tar
nautojų ir darbininkų skai-

( kur kasmet suplaukia iš visų 
apylinkių baimė kas žmonių.-
Kas nėra girdėjęs, pavyzdžiui, 
Alvito, šv. Onos atlaidų, kur 

i suplaukia beveik visa dabarti
nė Vilkaviškio vyskupija? Be
veik tiek pat pagarsėjusi yra 
šv. Ona ir Prienuose, Mari
jampolėje, Batakiuose, Pan
dėlyje, Šilalėje ir daug kur ki
tur.

Mat, šv. Ona yra pasidariu
si mums Lietuviams kaip ir 
tautiška Šventoji. Pamanyki
me tiktai, kiek lietuvaičių — 
mūs seselių ir motinėlių, per 
Krikštų ar per Sutvirtinimo

Pradedant nuo šio mėnesių 
17 dienoą vakaro 7 ;30 v«t?Įb|jpi 
dien per devynias dienas bos 
sakomi Misijonieriaus Tėvo A. 
Petrausko pamokslai, kalba
ma šv. Onos Litanija, maldos 
ir užbaigiama palaiminimu 
Švenčiausiuoju Sakramentu. 
Rytais 6 vai. bus kasdien lai
koma iškilminga Votiva į šv. 
Onų. Už klausymų pamokslų 
gaunami atlaidai daliniai ir 
visuotiniai.

Gal kiek nepatogus laikas 
šiai Novenai, nes gal karščiai 
pasikartoti panašūs į tuos, ku
riuos taip neseniai perleido-

MAJORUI PATARIAMOS 
ATOSTOGOS

I PLĖŠIKAS NUŠAUTAS, 
2 SUŽEISTA

FRIENDSHIP, Tenn., lie
pos 11. —’ Vietos policijai 
pranešta, kad vietos bankų 
puls plėšikai. Keli poliemonai 
pasislėpė bankoje ir sulaukė 
trijų piktadarių. 1 jų nušau
tas ir 2 kitu suežista ir suim
ta.

MEXIC0 CITY, liepos 11. 
— Žemės drebėjimo metu bir
želio 16 d. šalę miestelio San- 
tiago nugrimzdo nemažas kal
nas ir toje vietoje dabar iš
kilo ežeras.

25 CENTŲ PINIGUI BUS 
PAKEISTA IŠVAIZDA

WASHINGTON, liepos 11. 
— Pranešta, jog ateinančių 
metų pradžioje 25 centų pini
gui (kvoteriui) bus pakeista 
išvaizda. Skulptoriai pakviesti 
pagaminti nauja šiam pinigui 
modelį. |

Chicagos majorui Cermakui 
gydytojai pataria imti atosto
gas, jei nenori palaužti svei
katos, į kurių jau skaudžiai 
atsiliepęs įtemptas darbas. 
Gal vyksiųs į Europų.

MIRĖ PIRMOJI POLICI
NINKE

Mirė Mrs. Mary A. Boyd, 
pirmoji Chicagos policininkė. 
Jinai buvo 66 metų.

PANEVĖŽIO MIESTO 
RINKIMŲ REZULTATAI

Išrinkta 21 atstovas. Iš jų 
10 lietuvių, 7 žydai, 1 rusas ir 
3 lenkai. “R.”

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Sakramentų šios Šventosios . Bet kurje tikrai myli 
globai pavestų? Onutė ir Jo- jr gerbia. Marijų, nepatingės 
nukas juk kasdieniniai mūsų pagerbti ir Jos brangiosios 
pasakose ir priežodžiuose var- motinėlės — šv. Onos, kad ir

. i reiktų kiek nepatogumų nu-
Taigi ne nuostabu, kad pas Į kentėti. Juk mylinčiam viskas 

taruoju metu Amerikos Lie- 'galima, at ne tiesa?
tuviai sukruto garbinti šv. O- 
nų. Ligšiol, reik tiesų pasa
kyti, per mažai čionai Ji lie
tuvių buvb garbinama Kai 
kurie net ėmė abejoti, ar ver
ta Jų garbinti, nes, girdi, ne
žinia ar buvo kuomet tokia 
Šventoji? Juokingas galvoji
mas. Tie, kurie neabejoja a- 
pie dukters buvimų, suabejo
jo apie jos motinos buvimų. 
Apie Marijų nieks neabejoja, 
o apie Jog motinų — šv. Onų 
abejęja, argi tai ne juokinga?

Kitos tautos šiuo atžvilgiu 
jau nuoseklesnės ir nė kiek 
neabejoja apie reikalingumų 
garbinti motinų Tos, Kuri 
mums Išganytojų yra pagim
džiusi. Todėl beveik visose ki
tataučių katalikiškose bažny
čiose stengiamasi atiduoti tin
kamų šv. Onai pagarbų.

Aušros Vartų parapijos baž 
nyčioje, teisybė, jau nuo kele-

Todėl, brangieji, pagarbin
kime šiemet kartu su savo 
broliais ir seserimis, gyvenan 
čiais Lietuvoje, ir mes šv. O- 
nų tinkamai. Ji, be abejo, ne
liks mums už tatai skolinga.

Kleboną.*.

SIUNČIA 5 EKSPERTUS

PARYŽIUS, liepos 11. — 
Karo skolų “moratoriumo” 
patvarkymo konferencijon Lo
ndone Francija siunčia penkis 
savo ekspertus.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų 
Britanijos 1 sterl. sv. 
Francijos 100 frankų 
Italijos 100 lirų 
Belgijos 100 belgų 
Vokietijos 100 mark 
Šveicarijos 100 fr.

$10.00
4.86
3.92
5.23

13.91
23.71
19.27

1
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DIENOS KLAUSIMAI
NAUJOS ORGANIZACIJOS.

kaito iš smalsumo, bet prie organizacijų de
dasi tik tada, kada įsitikina, jog ten prisidė
ti tikrai yra reikalinga ir naudinga.

Liaudies Sąjungos kūrėjai yra savo rū
šies revoliucionieriai. Jie viską ir visus kriti
kuoja, niekur gero nemato, amžini pesimistai 
ir yra visokio veikimo opozicionieriai. Tokia 
dvasia dirbant niekur nenueisi. Tokie vadai 
patys sau greitai pradės nebepasitikėti, tarp • 
savęs susipiaus ir bus po viskam.

Taigi, ir viena ir kita laisvamanių orga
nizacija jokios reikšmės Amerikos lietuvių vi
suomenės gyvenime neturės. Jos jokios atei
ties neturi, nes jos nereikalingos ir nenaudin
gos.

Bolševikiškojo Susivienijimo išsilaiky
mas labiau yra užtikrintas, nes pas juos yra 
daugiau užsidegimo ir ištvermės. O taip yra 
dėl to, kad bolševikai gauna iš Maskvos ir mo
ralę ir materialę paramą. Taigi, jų naujoji or
ganizacija yra labiau pavojinga lietuvių ju
dėjimui Amerikoje ir dėl to prieš ją rimčiau 
reikia kovoti. Bet ir jos ateitis menka, nes 
bolševikų lietuvių tarpe nėra daug, o susipra
tę lietuviai turi savas stiprias milijonines 
fraternales organizacijas.

AMERIKOS LIETUVIŲ ROMOS KATALIKU 
FEDERACIJOS KONSTITUCIJA.

(PROJEKTAS, KURIS BUS SVARSTOMAS ŠIŲ METŲ 
FEDERACIJOS KONGRESE.)

| 6. Raginti lietuvius katal. 
palaikyti seselių vienuolynus 

j taip idėjiniai taip medžiagi
niai.

! 7. Remti katalikų spaudą ir 
koordinuoti jos veikimą.

8. Remti lietuvių katalikų
b) suvienodinti lietuvių ka-'moksleiviją taip Amerikoj

Organizacijos vardas, veikimo Ivie^‘ ™kim* |t,ip eilėi Pa'
c) atstovauti Amerikos lie-,sigaimnant kiekvienoj šakoj

tuvius katalikus spaudoje ir /eikalingų specialistų katalįkų 
viešame veikime. viešam gyvenimui vadovauti.

1.

vieta ir tikslas. 
Vardas.

Pastaruoju laiku išdygo keletas organiza
cijų— Brooklyne taip vadinama Tautininkų 
Federacija, Cliicagoje — Amerikos Lietuvių 
Liaudies Sąjunga ir bolševikų Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimas. Šios visos organiza
cijas žada apimti visus Amerikos lietuvius t. 
y. kurti savo skyrius visose mūsų kolonijose.

Tautininkų Federacija ir Liaudies Sąjun
ga yra mūsų laisvamaniškosios Sandaros ats
kala, o Lietuvių Darb. Sus-mas atsirado po 
praeito SLA seimo, kuriame bolševikai poli
cijos pagalba buvo išmesti iš salės.

Nei viena iš tų besiorganizuojančių or
ganizacijų nieko gero mūsų visuomeniniam 
gyvenimui nežada. Jos visos išdygo ne kūry
bos darbui, o tam, kad ardyti kitų padarytą 
ir daromą darbą. Bet, reikia spėti, kad ir 
Ardymo darbas jiems nebesiseks. Jei laisva
maniai, būdami vienoje Sandaros organizaci
joje, dirbdami vienu frontu mūsų visuomenės 
nesubedievino, mūsų veikimo neišardė, tuo 
labiau to nebepadarys dabar, kada tos pačios 
menkos jų pajėgos suskilo ir savo tarpe veda 
kovą. Nieko negelbės n ė laisvamanių tėtušio 
dr. J. Šliupo paraginimai.

Atsiradimas naujų laisvamanių organiza
cijų, tai nėra jų pajėgų ir veikimo stiprėji
mas, o tik blaškymąsis nujaučiant sau greitą 
galą.

Kaip žinoma, Tautininkų Federacija atsi
rado prie Brooklyno “V-bės”, kuri visom 
keturiom gina Lietuvos tautininkų vyriausy
bės pragaištingus valstybei ir tautai darbus ir 
kuri jokios įtakos Amerikos lietuvių visuo
menėje neturi. Pats laikraštis turi labai ap
robuotą savo pasekėjų skaičių, o jo suorgani
zuotoji “partija” nei tiek neturės. Laikraštį, 
kad ir laisvamanišką, žmonės kai kada pas

PASTABELĖS.

Nesenai vienas Lietuvos žymesnis meni
ninkas p. A. Galdikas turėjo savo kūrinių pa
rodą Paryžiuje. Paroda turėjo didelį pasise
kimą. Vieną Galdiko paveikslą įsigijo garsus 
Paryžiuje Liuksenburgo muzėjus, o kitą — 
prancūzų valstybė. Pakliūti į Liuksenburgo 
muzėjų svajoja net garsūs dailininkai ir me
nininkai. Galdikas iš lietuvių ten pirmas pa
kliūto, nes prancūzų meno kritikai labai ver
tina A. Galdiko talentingumą ir originalu
mą. Tat, p. Galdikas savo gabumais mūsų tau
tos vardą kelia Europoje. Būtų gera, kad jo 
kūriniai būtų išstatyti Pasaulinėj Parodoj 
1933 m. Cbicagoj, jei Lietuva toje parodoje 
dalyvaus. Turėtų pasisekimo.

Vilniaus Lietuvių Švietimo Draugija “Ry
tas” nupirko Vilniuje Antakalnio gatvėje dve 
jus didelius Petro Vileišio namus, kuriose 
1903 m. buvo pirmoji lietuvių spaustuvė ir lei
džiamas buvo pirmas laikraštis “Vilniaus 
Žinios.” Nuo liepos 1 dienos namai jau pe
reina visiškon “Ryto” žinion. Taigi, pada
ryta labai gražus darbas, kad to didelio mū
sų tautos patrioto namai neperieisti į sveti- katalikus taip pavienius asme- 
mas rankas. P. Vileišio namai, kaip žinoma, nis taip jų draugijas ir orga- 
yra vieni gražiausių namų Vilniuje. inizacijas.

1. Katalikų akcijai vesti 
Amerikos lietuvių Katalikų 
tarpe Steigiama A. L. R. K. 
Federacija.

2. Pilnas organizacijos var
das yra: “Amerikos Lietuvių 
Romos Katalikų Federacija.”

3. Sutrumpintas vardas y- 
ra: “A. L. R. K. Federacija” 
arba “Federacija”.

3. Federacijos globėjas yra 
Šv. Kazimieras, Lietuvos Ku
nigaikštis.

Veikimo Vieta.

1. Organizacijos veikimo vie 
ta yra Šiaurės Amerikos Jung
tinių Valstybių teritorija.

2. Organizacija yra inkor
poruota S. A. Jungtinėse Vals
tybėse vardu “American Lith- 
uanian Roman Catliolic Fede- 
ration. ’ ’

Tikslas.

1. Federacija yra idėjinė, 
tautiniai kultūrinė lietuvių 
katalikų organizacija. Jos vei
kimo pagrindu yra Dievo ir 
Romos Katalikų Bažnyčios į- 
sakvmai.

Federacija nesikiša nei į po
litinius Amerikos ar Lietuvos 
partijų ginčus nei nesvarsto 
jokių tikybinių ar parapijos 
reikalų.

2. Federacijos tikslas yra:

A. Amerikos lietuvių kata

likų tarpe:
a) suvienyti visus lietuvius

B. Amerikos Katalikų tar
pe:

a) užmėgsti ryšius su Ame
rikos Katalikų centrinėmis or
ganizacijomis.

III.

Nariai jų pareigos ir teisės

1. Federacijos nariu gali bū 
ti kiekvienas lietuvis Romos 

!katalikas be skirtumo • lyties
b) atstovauti lietuvius Ka-jturįs ne mažiau kaip 16 metų

talikus viešąjame 
Katalikų veikime.

C. Pasaulio katalikių tarpe:

Amerikos

a) užmėgsti ryšius pirmoj
eilėj su Lietuvos katalikas 
per Lietuvos Katalikų Vei
kimo Centrą ar to lygia orga
nizacija.

b) atstovauti Amerikos lie
tuvių katalikus santykiuose 
su Lietuvos katalikais.

c) užmėgsti ryšius su pasau
linėmis katalikų organizaci
jomis ir atstovauti Amerikos 
lietuvius katalikus santykiuo
se su pasaulio katalikais.

II.

J. Douillet.

MASKVA BE KAUKĖS.

ANTROJI DALIS.

(Tąsa)
Vienu akimirksniu savinikas atsidū

rė parblokštas at žemės, o būrys, išvogęs 
visą duoną, išbėgiojo. Čia pat stovėjęs sar
gybinis policininkas nė nepasijudino iš 
vietos — jis saldžiai sau juokėsi. Toks 
dienos bietu miesto centre užpuolimas jam 
atrodė gražiu žaislu. Vos spėjo praeiti 
penkios minutės, kaip netoli nuo tos pat 
vietos aš pamačiau kitą panašų atsitiki
mą. Berniūkščių būrys užpuolė senutę 
žuvų pardavėją, ir dvi jos žuvų pinty- 
nės išnyko kaip užburtos. Tvarkos pri
žiūrėtojas stovėjo čia pat nė kiek nesusi- 
interesavęs, lyg šis įvykis nė kiek jo ne
liestų.

Jaunieji čekistai.
Šitokį tvarkos prižiūrėtojų pasingu* 

litą’ jokiu būdu aš negalėjau sau išsiaiš
kinti. Bet vienas įvykis atvėrė man a- 
kis. Kartą turguje, minioje, aš atsidūriau

Nesenai komisija 15 žmonių 
— viršininkų American Le- 
gion, Nebraska valstybėj, su
žymėję 37 žymiausius Omaha * 
miesto piliečius, daugiau
siai pasidarbavusius visuo
menės gerovei 1930 metais. Iš

amžiaus, ir atliekąs visas ka 
iuiikų pareigas.

2. Federacijos narys gali 
/priklausyti draugijai, organi
zacijai ar politinei partijai,

...........u.:- pi
lnuoju ir jam suteikta “pir
mojo 0makos piliečio” (first 
citizen” of Omaha) titulas. 
Tas titulas suteiktas atsižvel
giant Į pavyuilurų jo r.aš’ .i-

. . . ... _ .v. čių (berniukų) priedainio.;—tatais ar veikimu nėra pnesin- ‘ ' , .
i * n j.-i -•• • Overloolc farmoj — vedima,ga katalikų tikėjimui. . . ,

jla prieglauda yra žinoma kai- 
PASTABA: jokia politinė lpo “Father Flanagan’s Dome 

partija, grynai finansinė ar |for Boys”. Vaikų joj yra 175. 
bizniška organizacija negali Prieglaudoj darbuojasi (lai

tų 37, kn". tklv''? V.s -T. Fla-
, . . gan bab ?„vimu iš:’..■kuri savo įstatais ar veikimu . . .
'nėra priešinga katalikų tikėji
mui.

3. Federacijos nariu gali bū 
ti lietuvių katalikų draugija, 
ar organizacija, kuri savo įs-

Priemonės tikslui siekti:
1. Informavimas narių per

spaudą visais svarbesniais ka
talikų reikalais.

priklausyti Federacijai.
4. Centrini!} Katalikų drau

gijų ar organizacijų Centrai, 
Katalikų laikraščių redakcijos 
gali būti Federacijos nariu.

5. Kilusį ginčą dėl atskiro
2. Prakalbos, paskaitos, pe- asmens katalikiškumo 

riodiniai ar pasitaikomieji lei-jdžia galutinai vietos- 
diniai laikraščiai, brošiūros, nas.
knygos.

3. Susirinkimai, suvažiavi
mai — kongresai.

4. Išvažiavimai, piknikai iri

spren-
klebo-

6. Kilusi ginčą’ dėl draugi
jos ar organizacijos katali
kiškumo, vietos klebonui in
formuojant sprendžia galuti

'kitokie pasilinksminimai vie>ai Aeracijos Dvasios Va
l •1dasjnijanti katalikus ir palaikanti1 *
juose tautinę dvasią. j 7. Kiekviena Federacijos

5. Raginimas žmonių steig-i kuopa ir priklausanti prie 
ti ir palaikyti lietuvių katali-' Federacijos draugija, organiza 
kų parapijines ir aukštesnes cija arba centrinių organiza-
niokvklas. ei jų kuopos ar skyriai nepai-

lestingosios seserys.

Teisėjas Green buvo nusprendęs uždaryti vo nuosprendį panaikino. Kaip žinoma, nors 
kalėjiman p. Dominguez, Meksikos konsulą konsulai ir nepriklauso diplomatinei tarny- 
Cbicagoje už teismo įžeidimą. Del to kilo! bal, bet vis dėl to ir jie už savo vienokį ar 
triukšmas. Iš to pasidarė ne lokalis inciden- i kitokį pasielgimą atsako tik savo vvriausy- 
tas, bet tarptautinis įvykis. Meksikos vyriau-; bei.
svbė įteikė savo protestą valstybės departa- Į -------------
mentui. Bet galų gale šis “tarptautinis skan-j Lenkai viską iš lietuvių norėtų atimti.

abejotinas lietuvis laimėjo Amerikos golfo 
čampionatą, lenkų spauda tuoj jį pasisavino, 
vadindama jį lenku. Taip jie elgėsi su Šarkiu 

Osipavičiute, kurie savo tautybę mokėjoir
apginti, griežčiausia pareikšdami, kad jie nė 
ra lenkai, o lietuviai. Mes pasitikime, kad ir 
Amerikos golfininkų čampionas p. Burkaus-

kalas” likviduotas, kuomet teisėjas Green sa-Kada Billy Burke — Vincas Burkauskas ne- kas sugebės savo tautybę apginti.

prie trijų ūkininkų, kurie tyliai tarp savęs ' 
kalbėjosi. Jų kalbos nuotrupos mane su
įdomino. Jie, kiek tik galėdami ir kaip 
įmanydami, keikė sovietų valdžią ir re
voliuciją. Tuo metu aš pastebėjau kokių 
9 metų berniuką, kurs sukinėjosi aplink 
tuos ūkininkus. Jis klausėsi jų kalbos, 
stengdamasis būti nepastebimas. Aš pa
maniau, kad jis tyko ką nors pavogti ir 
rengiaus juos perspėti, kaip štai, tas vai
kas prieina prįe vieno pono ir, timptelė
jęs jį už rankovės, tarė jam: “Drauge, 
eik su manimi”. Vaikas privedė šį nepa
žįstamą vyrą, kurs, kaip paaiškėjo, buvo 
slaptas valdžios agentas šnipas, prie tų 
trijų ūkininkų ir, rodydamas į juos, tarė 
jam; “Jie peikia sovietų valdžią”. Agen
tas ūkininkus suareštavo ir nusivedė juos 
drauge su įskundėju į G. P. U., kuri nau
dojasi tais valkatomis vaikais, kurie dirba 
špionažo darbą. Net ir vogti jie gauna 
privilegiją, tik su menka sąlyga, kad vog
tų tik iš privatiskų, ne valdžios pardavė
ją

Rostove Taganrogo gatvėje, eidamas 
pro Čir i kovo namus 44 nr., kur pralei
džia naktis vaikai valkatos, savo paties 
ausimis aš girdėjau tokį berniuko su mer

gaite ginčą: “Pinda, — rėkė berniukas, 
— tu man duodi tik pusantro rublio, o^ 
juk G. P. U. agentas už moterį, .kurią tų 
stoty įskundei, davė tau šiandien 5 rub
lius; atiduok man pusę pinig-ų, o jei ne, 
tai aš tave užmušiu. M

Vaikų nedorovingumas prasideda nuo 
pat mažens. Būdami dar tik kokių 12—14 
metų, o jau iškeliauja sau poromis arba 
grupėmis: mergaitė ir keli berniukai. Pas
tarieji rūpinasi maistu, o mergaitė jiems 
šeimininkauja ir esti visai bandai žmo
na. Jei berniukai per visą dieną nieko ne
gauna pavogti, tai mergaitė, kaip pasku
tinis rezursas, su savo gyva preke iške
liauja naktį... Ir todėl visi be išimties tie 
vaikai yra užkrėsti veneriškomiu ligomis. 
Tai yra įrodyta gydytojų įvairių svetim
šalių misijų, kurioms aš vadovavau. 

Vaidilos rūpestingumas.

Sovietų Rusijoje yra ir vaikų prieglau
dų, bet jų skaičius palyginti su tų valka
tų skaičiumi atrodys labai apribotas. Ko
munistas Boguslavskis mums praneša, 
kad 1926 m. skaičius vaikų, priimtų į tas 
prieglaudas, siekė 206,000. Sovietai mėg
sta demonstruoti savo rūpestingumą vai

kais, jų globojimą ir todėl kiekvieną sve- 
J tinišalių delegaciją jie verčia aplankyti 
* vieną ir tą pačią jų pavyzdingą vaikų 

prieglaudą, pastatytą sulig dabarties nau
josios technikos ir mokslo paskutiniais 
reikalavimais. Visi šie svetimšaliai tie 
siog susižavi sovietų valdžios rūpinimusi 
busimąja karta. Bet aš turėjau progos ap
lankyti ir apžiūrėti su gerbiamu italų 
profesoriumi Armandi, “La Groce Rossa
Italiana” atstovu, paprastas sovietiškas 
prieglaudas. Dauguma šių prieglaudų 
kaip kad ir centraliniai paskirstymo na
mai, yra Novočerkasko mieste apie 50 
klm. nuo Rostovo. Atvažiavę j Novočer- 
kaską, nuvykome į vietos ispolkomą pra
nešti apie mūsų vizitą ir gauti raštišką 
leidimą, be kurio įėjimas į šias prieglau
das draudžiamas. Draugas Pivovarovus, 
ispolkonio pirmininkas, senas jūrininkas, 
drūtas, žemo ūgio, ligi revoliucijos buvo 
krovėjas, o 1917 m. pasižymėjo kaip Cari- 
cinsko maišto vadas. Pagal mūsų sutarti, 
sudarytą Maskvoje tarp profesoriaus Nan- 
seno ir draugų komisarų Čičerino ir Lit- 
vinovo, mes paprašėme Pivovarovą' kokios 
nors susisiekimo priemonės. Pivovarovas, 
norėdamas sukliudyti mūsų vizitą, griež

sant jų narių skaičiaus moka 
kasmet po $1.00 Federacijos 
iždan. Šis mokestis kovo 1 d. 
imam;, s iš jų kasos.

PASTABA: Reikalui esant, 
ši mokestis galima užsidėti 
extra.

S. Kuopa, draugija ar orga
nizacija, neužsimokėjusi me
tinio nario mokesčio Federaci
jos Centro Iždan iki gegužės 
m. 1 d. yra pašalinama iš Fe
deracijos. Federacijos Centro 
Sekretorius, Balandžio 1 d. ne 
gavęs minėto mokesčio, raštu 
įspėja skyriaus pirmininką.

9. Centrini ii organizacijų ar 
draugijų Centro Iždininkas ne 
vėliau kaip gegužės 1 d. pa
siunčia Federacijos Centro iž
dan po $1.00 nuo kiekvieno 
1000 narių, bet bendroj sumoj 
ne mažiau kaip $3.00; kasmet 
katalikiškų laikraščių redak
cijos tuo pačiu laiku sumoka 

(Tąsa 6-ąjam puri )

1

tai atsisakė mums tai padaryti. Tada aš 
pareiškiau, ka<jl telegrafuosiu Maskvos 
valdžiai ir kad jis'turės atsakyti, jei dėl 
to kiltų kokių nesusipratimų. Pivovaro
vas išsigando, ir mes gavome leidimą ir 
automobilį. Privažiavę pirmą prieglaudą, 
mes paklausėme sargą, kur galima sutikti 
vedėją. Jis mums atsakė labai neaiškiai: 
gal būt jis mieste, o gal ir prieglaudoje. 
Mes įėjome ir atsidūrėme labai purvina
me, apytamsiame kambary, pristatytame 
stalų, panašiame lyg į kokią valgyklą. 
Mes pajutome nepaprastą smarvę, iššau
kiančią vėmimą, todėl buvome priversti 
išsiimti nosinaites užčiaupti burnai ir už
spausti nosiai. Profesorius Armandi pra
dėjo labai blogai jaustis ir paprašė kad 
greičiau pereitume j kitus kambarius. Bet 
tuo momentu aš pastebėjau, kad po vienu 
stalu kažinkas juda. Mes pasilenkėme ir 
kambario prietamsyje su dideliu išgąsčiu 
pamatėme iš vienos pusės mergaitę ir ber
niuką, iš kitos — du 10—11 metų berniu
kus, darančius tai, ko nė apsakyti nega
lima.

(Bus daugiau)
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Van Dyke.

Prarastas Žodis.
Vertė M. M.

nok, kas kartą ėjo garsyn. Jų 
garbė sklydo po pasaulį. Ne
apsakomo pertekliaus puotos 
sutraukdavo garbingiausius 

išvėčius į jo rūmus ir pripil-

mino krūmuose; bet Hermo, — Iš gilumo — iš gilumolčiais žodžiais versdamas ne 
širdy nebuvo giesmės, nei žie-'mes šaukiame pasigailėjimo, prašytą svetį išeiti. Jonas, ty- 
dų, nei šviesos, tik bežadė ka-jMūsų akių šviesa gesta — kū-
nčia. dikis miršta! O, kūdikis! kū

dikis! Užlaikyk kūdikio gyvns-

lįs, ramus, kantrus. Jis peri

Temstant antrai tų dienų,
mančiai pažiūrėjo j sunykusį 
Hermo veidų.

l)r. Van Dyke apysakoje j akordo pokiliu. ” Diena po die nuostaba 
“Prarastas 
siuoju punl
viens tų, kurie gelbėjo cieso

Idydavo visus tai pavydu, tai jj8 užsidarė knygyne. ’Žiluilo į tj, Tu gailestingasai! —

Ir ką jis už tai davė’ Tuščių 
vardų kurs buvo apsunkinimu 

— Šėtonų tarne, nutilk! Yi 
vardas, kurio nei vienas te-
nedrįsta veltui ištarti. Yra v

nepripilta lempa užgeso, pa- Nei žodžio; tik ta mirtina
— Mano sūnau, jaučiau, kad rdas, kurio nieks negal pi

vėl turiu tave matyti, net tau
Žodis,” vyriau-jnos, naktis po nakties, savai-! Ko ^k j*s paoorėjo, jam pa- leisdama oran dūmų sluogsnį. tuštuma. Hermo širdis jautė-po neprašant. Atėjau pas tave, 

<tu yra Hėrmes, tė po savaitės; mėnesis po mė- sisekė. Ieškojo politinės impe- Tamsoje kas nors artinosi prie b# šmotas burnoje. nes išgirdau jog esi bėdoje.
nėšio-slinko, o jų namtnė’Jal- rotoriaus malonės ir buvo ski- j0 jį8 neį gaiVos nepakėlė.! Sustingusiai jis pakylo ant — yns +jesa> nies eBain

rasti, pats neprapuldamns. V- 
ra vardas, prieš kuri velni i 
dreba. Prasišalink, greitai. k< 
jo neištarsiu!*

riui Julijanui jo pastangose'mė vystėsi, kaip rožė tūkstan- rtas miesto valdovu. Jo var- Kas nors jį palytėjo. Švelni i koJll- pakeldamas su savim ir doje> beviltėj’ bėdoje, bėdoje | Jonas atsigręžė į Herma, 
atgaivinti senovinį grekų ir'ties lapų. Kuomet gimė jiems ^as buvo tai žavėjantis žodis. ranka apkabino jį. Tai Athe- Atlienia
romėnų dievų garbinimų. Bet 'kūdikis, stiprus, gražus vaiku-; Athenijos grožis su metais nįa klūpojo šalę jo.
Jono iš Antiochijos išmoky-ltis, vertas paveldėtojas tokių nemažėjo, bet kaskart tobulės-: _  Hermai beveik la

užkeiktoje-. Mūs kūdikis mirs- — Mano sūnau, tu d’dži, i
Viskas ant tuščio; nieks ta Nėra kasimus išgelbėtų, ir baisiau nusikaltai, negu Iv.

------ v - - - - . . . . . . — neimai, ucvem jau “Blieka mums daryti. Ka- Kadaise, kuomet su tavim bu- žinai. Žodis, kurio tu taip le
tas Hermas priėmė Krikščio- namų, rožės širdis tapo pilna ms darėsi. “Graži kaip Her- Q m_g kūdikis, 'Jq daise aš žinojau kų tokio, kas vau> žinojau ką tokio _ žodį ngvai atsįžadėjai, yra tai pa

“"1'~........ x 1 m “ ’nn T'"tl ’ T'MA'Zftd'zin A* manau butų mums pagelbė- _ vardų — kuriame būtumėm matinis žodis, tai įtalpa pilno,
jęs, net as užmiršau. galėję rasti vilties, suramini- tikro gyveninio, ir džiaugsmo

Viskas pranyko, bet aš ati- mo. Bet aš praradau jį. Aš jį ir ramybės. Be jo, pasauli.-
duočiau viskų, kad tik tų vėl tam žmogui atidaviau. Jis pa- neturi reikšmės, nei gyvenimas
turėčiau, kad tik galėčiau tai ėmė jį nuo manęs ant visa-1 pasilsio, nei mirtis prieglau-
atsiminti, šioje valandoje, šia- dos. dos. Yra tai žodis, kurs meilę
me mūsų .karčios bėdos laike, į Senis su panieka pastatė lū- padaro gryna, sielų suraminu 

Kuomet Hermas taip kalbė-'Pas- “Žodis, vardas! Ore pra-.ir visados teikia viltį. Klau- 
jo, vergas įėjo kambarin irjUykstųs daiktas ir da netikras syk, mano sūnau, klausyk vi- 
nedrųsiai prie jo prisiartino. į daiktas, kuriuomi žmonės iš-

... „ , . .. 'reiškia savo sapnus Ir isivaiz-

— Viešpatie, — tarė jis, — ... .„ . .vT , i dinimus. As jam prižadėjauJonas iš Antiochijos, kuri bu-i . \ . .„ . ’ . . turtus ir smagumus, ir garbę,
vo mums užginta įleisti na-;
muosna, vėl atėjo. Jis nepri
ima jokio atsakymo. Ir dabar

nių religija, už k, po tam jo ir perpilna kvapo. Turai, ga- m? pati,” tapo priežodžiu A- sas eina’ siI kas valanda 
............ ... ntl°eh!J°J,e *r(n.TnSu Zm"ne3|Jis dejuoja ir šankia, kad kastėvas atsakė jam dalies ir vi
sai jo atsižadėjo. ,

Hermo uolus užsidegimas
ne, tikros palaimos perpilnis pradėjo dadėti; “Dailus, kaip
buvo toks didelis, kad Hermo [Hermo sūnus.” Devinių metų

nauju tikėjimu, vienok, dabar siela kų tik galėjo jį talpinti.' amžiaus jis buvo tiesus, stip-
virto nepasitenkinimu. Atsi- Gana keista; ta laimė prade-į rus, stiprus sudėjime, skais-

radęs neturte, jis begalo savęs 3° spausti jį, drumsti jo ramu-Imą akių ir malonios išvaizdos, sauj*ėsf tekėjimo? A? tai
gailėjosi. Tokiame ūpe jis at-,ma Pačiu džiaugsmo pervir-,Jo brunetą galva siekė tėvoi.^/ daugiau mes n R
randa savo minčių patenkini- šių. Jis jautė, kad da ko tai krūtinės. Jis buvo brangiau-j me jam v.ti ? Ar nėra

sias turtas Aukso Piliorių na-', . , ... .. .v
x . TT -j-!bes, kuri galėtų jį įsgelbeti?muose, tai Hermo pasididzia- . . , . ....’ Ar nėra kas pasigailėtų mū

sų, ir išgelbėtų mus? Šaukime, 
maldaukime pasigailėjimo ir

jį gelbėtų, tai vėl juokiasi; 
tas man širdį plėšio. Jis tik 
kų užmigo. Mėnulis pakyla. 

Ir jei kitaip nebus, jis nesu-

minčių patenkini 
mų pas raganių Marcioną, ku- i r^ikejo, idant tas ką jis turė- 
rs prižada jam viską praras-'3°’ būtų tobula ir apsaugota, 
tų sugrųžinti ir duoti jam vi- Išreiškė jis tai Athenijai, kuo- 
skų, kų tik pagoniškas pašau- nie^’ vienQ> vasaros vakarą a- 
Hs gali duoti; turtus, saldžio- bu P° jazmino šakomis sėdė- 
džiavimus ir meilę su ta tik 3°, 34 vaikučiui prieš juos žai- 
sųlvga, kad jis ant visados pe- Jzian^-
rsiskirs su vienu 

žodžiu; — su Krikščionių Die-

vimas.
Tais metais da vienas pa

sisekimo lašas krito Hermo j pagelbos. Melskimės už jo gy- 
sklidinon taurėn. Jo juodieji. vasfį J
Numidijos arkliai, kuriuos jis

vieninteliu — -^š taipgi tai jaučiu, He-!per trejus metus muštravojo, Taip, to ir Hermas norėjo 
rmai, ir man regis žinau kas į pasaulyje garsioms Antiochi-į~ m€lstls’ ^liet savo skaus
tai yra. Tai dėkingumas, tai ■ jOs karietų lenktynėms, laimė- kajn nor85 rastl už save

tų vardų jo gyvenime galėtų i^r^es dr^sa> ta* laimės mu ,jo lenktynes virš poros deset-; tvirtesnį ir jo laikytis, mal-
jam priminti. izika- Be dėkingumo nėra tobu-ikų savo konkurentų. Hermas dauti gailestingumo ir pagel-

Hermas prižada ir išsižądaJ10 džiaugsmo- Bet mes niekad nepaisančiai priėmė iš teisėjų !bos; ParPU0Jė lr Ps ant kelių
Tų pačių dienų, jo tėvui mi-^0 neišmokom ir jo trukumas'rankų savo laimykį Ir apsisu- Atheni3os-
rus, jis tampa jo didelių tur-' drumsčia mūsų linksmybes. J ko da kartą arena apvažiuoti
tų paveldėto jum. Bet jau pa- Mes turime surasti žodį jo iš-įr žmonėms pasirodyti. Įkėlė
čioje pradžioje, jis jaučiasi ko reiškimui- Eik šįan, mano bra-' fcarieton ir savo norintį va-į
tai neapsakomai didelio nete- "S11818’ nnkime su savim vai-, žinoti vaikutį, kad ir jis imtų

kęs. Jo tėvas miršta nepasi- ką lr dėkokime. dalyvumą savo tėvo pergalėje.
tenkinęs tuomi, ką jo gyveni- fermas pakėlė ant rankų £įa taį tikrai buvo jo gyve-
mas jam atnešė. Jo siela verž- kūd^ki ir pasuko su Athenia; nįmo garbė, — tas nepalygi-
te veržiasi prie ko tai, kas į .S°^0 ^nrį. Tyliai ružava namas sūnus, jo skaistesnis
stovint jam ant kapo kranto 8V*e811 8*°stė aukštusi cypresų I duplikatas, laikąsis jo rankos
suteiktų vilties. Hermas čia medžius, tyliai jų šešėliai tie- jr išdidžiai išlaikąs lygsvarą
randasi bejėgis. Galingas var- S^S1 P° Judviejų kojomis. Her- j siūbuojančioje karietoje.
das prarastas ir jokia malda m° ^a\Sa? buvo aiškus, ®Jel-| Kuomet žirgai, prunkšdami
imgali kilti už tėvą jo didžiau- ^U?1S e^° senos w nešė juos aplink ratą, didis
suame reikale. i v.’ v ... . šauksmąs, apliaudavimai ir gy., , . . , , v. . i “Grasi yra žeme, juros ir- . . . ... ,Atrodo, vienok, kad šis rim- j v • . rimai pripildė amfiteatrą ir. ... dangus. Da gražesnis gi yra ... , .---------------x. v o a j tūkstančiai žiūrėtojų mosavo

gyvenimas su savo daugeno- . . .. . , . "...... .. ir teike garbes sveikinimus,pa muzika ir reikšme, su sa-,
vo stebėtinu regėjimu, girdė-1 Sveiks laimingas Herman, 
jimu, jautimu ir esumu. pasisekimo valdove! Sveiks 

Gražesnė ir vis skaistesnė rnazas’s» laimės kunigaikšti!

vo Vardu ir su viskuo, kas

jis laukia jūs Piliorių karido- 
ry ir senis Marcionas mėgina į 
jį išvaryti. į

Viduriniame karidory abu 
vyru stovėjo; Marcionas, pa-į 
niekos pilnomis akimis ir pa-' 
juokiančiu veidu, kandžiojan-

Knygos

NAUJI LIETUVIŠKI 
REKORDAI

lumbia

tas įspėjimas tapo greitai už
mirštas; paskandintas gyveni
mo pilnume, į kurį Hermas 
dabar įžengė. Ištikro, jo per
siskyrimas su pirmuoju gyve- 
rimu buvo taip pilna, ir ty- yra „u,'jungianti' meilė.'

sa tavo siela ir išgirsk tų pa 
laimintų vardų: Jėzaus Kris
taus, Dievo, mūsų Tėvo!”

Šaltas merdėjimas Hermo 
širdy sutirpo kaip ledo šmo
telis sutirpsta vasaros jūrose. 
Naujos vilties šviesa nušvito 
jo veidas. Jis stovėjo tiesi i 
ir pakėlė veidų į dangų.

— Iš gilumo šaukiuos prie 
Tavęs, Viešpatie, — Jėzau 
Kristau! Mano Dieve, būk 
man gailestingas, Jies mano 
siela pasitiki Tavimi! Mano 
Dieve, tu davei, neatimk Ta
vo dovanos nuo manęs. Užio.i 
kyk gyvų mano kūdikį, Tu, 
Dieve, mano Tėve! Mano T - 
ve!

Gili tyla sekė tų maldavi
mų.

— Klausykit! (
j\.r tai atbalsys? Tas negal

būti, nes ir vėl suskambėjo 
— Nors silpnas, bet aiškus ba
lsas, tai — iš miego, bundan
čio šauksmas kūdikio:

— Mano tėve! mano tėve!

61006 Įdainavo Antanas Vana
gaitis lr J. Olšauskas

Plaukė Nemunėlis lr Leiskit 
Į Tėvynę, 
šis rekordas $1.25

16212P Įdainavo Jonas Butėnas 
Baritonas

Pupų Senis, liaudies daina 
Augo miške baravykas, liau

dies daina
16214P Įdainavo Stasys Pauras 

ir Juozas Antanėlis 
Su orkestrą

Sudiev Panaitėlė, S. Pauras 
Marselietė, žodžius naujai

pertaisė Aure Žvalgas
16216F Įdainavo Antanas Va

nagaitis ir J. Olšauskas
Vkvel, komiškas duetas 
Senos bernas, komiškas due

tas
šie trys rekordai parsiduoda 

po 73c.

KLAUSYKITE KADIO 
PROGRAMPS

Sekmadieniais iš WCFL nuo
1 iki 2 vai.

Ketvirtadieniais iš WHFC 
nuo 7 Iki 8 vakare

los. F. Biidrik,
Ine.

3417-21 S. Halsted 
Street

Phone Boulevard 4705

DIDELIS PASIRINKIMAS NAUJŲ KNYGŲ
MOKSLAS IR TIKĖJIMAS, didelė knyga, parašė A. Jakštas 

400 puslapių kaina ................................ ................ $2.00
ŠVENTASIS .AUGUSTINAS, didelė knyga, vertė J. Ke- 

liuotis, 256 puslapių, kaina ............................... . $1.50
BEDIEVIŲ INKVIZICIJA, parašė D-ras A. Maliauskas 20c. 
KORĖJOS BROLIAI, apysaka, vertė E. G. Y. kaina 20c. 
JAUNUOLIO LAIVIMASIS, vertė R. Maseina, kaina 35c. 
ŠVENC. ŠIRDIES MĖNUO, parašė kun. Berlioux kaina 35c. 
MARONAS, Jaunasis Libano Didvyris, apysaka iš pasku

tinių krikščionių persekiojimų Turkijoje, vertė K.
Zajančkauskas kaina .............................................. 15c.

ŽEMĖS ANGELO AUKA, Laisvai vertė K. Čibiras, M.
I. C. kaina................................................................... 19c.

Nepramatyta aklamacijų au- j EUCHARISTIJA IR DARBAS, vertė A. Maceina, kaina 10c.
15c.ras, lyg kad peiliu atplautas. “Gyvenimas mumyse yra dra» mišrus didis nesuskaito- Į KAPINĖS, parašė kun. D-ras J. Vaitkevičius, kaina 

Tiktai silpnas Tvruolio kam- _______ __ ______________ ____ l_  mn troli ovm ir t-nYtn rtl atrčaatri. A YUK.T .T .TS trorfo Ąf flnclnilic Šio! Vnvirni rtipuintllfi iisilpnas Tyruolio kam
barelio paveikslas, neturtin- Giliausia gi yra mūsų mei- mas ore, pabaidė žirgus. Jie 
gas jo pagyvenimas užkampi- jė įr j0 trokšte trokšta pasi- šoko zovada bėgt tolyn ir ne- 
nėje Antiochijos gatvelėje, reikšti. ( svietiškai įtempė žąslas. Kai-
klasės kambarėlis — pilnas, «*už visas geras dovanas* rgs pusės vadelė trūko. Žir- 
nmtų mokinių, tai viskas, kas už visas tobulas dovanas, už Sai pasuko į tiesiąją, sviezd. 
.pasiliko Hermo atminty. Jo meįĮę> už gyvenimą, už pašau- karietą į šalį it trenkdami ją 
naujas gyvenimas buvo pilnas ‘ ų mes laiminam, mes dėko- į akmeninę arenos sparą. Ra- 
malonumų ir turtingas — por- jam... 'tas į skeveldras suteškėjo. A-
turtingas, kad jis kokį nuos-. Kaip skrendąs vylyčios už- šiai telikus, smarkiai žirgų 
£plį būtų galėjęs atjausti. gautas paukštis krinta žemyn, traukiama karieta tik varta- 

Demetrijaus draugai spietė-'taip krito ir Hermo giesmė, liojos, tik trankės, 
si apie Hermų ir džiaugėsi Jo išskridęs dėkingumas nie-! Su dideliu vargu tik Her- 
juomi savo draugiškame rate- ko kito nepasiekė, kaip tik tu- mas laikėsi karietoje, įkibęs 
ly. Vyriausias jįj buvo Liba-1 ščią erdvę. . į sveiką vadelę, bet vaikiuks

gausus... neišmatuojama galy- m4 vėliavų ir rūbų plevėsavi- ANHELLIS, vertė M. Gustaitis, šiai knygai piešinius ir ilius
tracijas darė dail. V. Bičiūnas, kaina ....................  40c.

GARBINGA BŪTI TIKRAM KATALIKUI, J. Mačernis 
kaina............................... ...........................................  10c.

NAUJŲJŲ AMŽIŲ ISTORIJA, parašė Dr. J. Totoraitis, 
kaina............. . ................................. ........................... 75c.

KRUVINAIS KELIAIS, Manigirdas Dangūnas 4-rių veiks
mų drama, kaina...................... .................................. 25c.

ŽMOGAUS TIKSLAS, Devynios Konferencijos, parašė kun. 
Pranas Jakštas, kaina..................... ........................... 50c.

GIESMYNAS, paruošė kun. J. Tilvytis, M. I. C. 496 pusla
pių knygos formoje, juodais kietais apt. kaina .. $2.00

TEOLOGIJOS ENCIKLOPEDIJOS KURSAS, parašė kun.

SIU IICHIHS ras
wfMn «M«hlna Žema to aaadf
Right from the firat touch, antiaeptic, 
healing Žemo takea the itehing 
fnisery out of moeųuito bitą, rashes, 
and many other skin afflictions. Try 
it also for itehing, peeling toea. 
Bathers and other outdoor folka 
thank cooling Žemo for relief from 
eunburn. Douse it on ivy-poisoning. 
Pimples and dandruff fade when safe, 
antiaeptic Žemo ia applied. It in- 
stantly eases razor-emart. Alway« 
have Žemo nearby wherever you go. 
Any druggist. 35c, 60c, $1.00.

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS
■D t>-x ir t t • x tt • -a x t> e • I Tai«l nenurtmlnklt, bet eikit pa»rr. Bucys M. 1. C. Lietuvos Universiteto Profesorius, I tlkrą „pectaiut.. ne pm koki nepa- 

1 tyrėl) Tikrai, speclaiistaa. arba pro- 
feeoriua. neklaus Jūsų kae Jums ken-246 puslapių kaina ....... .......................................... $1.75

mjus, sophistas, jo artimiau-! Jo laimė neturėjo reikšmės, iškrito iš karietos prie pirmo,TRUMPA APOLOGETIKA, parašė kun. Pr. Būčys, M. I. C. ,wa. ar kur skauda, bet pasakys pats.
k •________ i • i i . . ___- ’ r ė/i. .. iAAflr«A.minavlmo. Jus su-sias kaimynas, kurio duktė Nieks jos jam nesuteikė. Ne- sutrenkimo. Galva jo smogė 

Athėnia su Hermų kadaise buvo kam už ją dėkoti. Jo sienon ir kuomet Hermas at-
mokykloje žaidė. Hermas pa- 
Jiko jų da mažą, dabar ji iš
augus į dailią moterį.

— Kur tu buvai tuos kelis 
metus? — klausė Athenia, ei
dama sykiu su juomi sodu 
pro lelijas, kame jis pirmiau 
žaizdavo.

— Nuobodžių sapnų žemė
je, — atsakė jis, — bet tu mtu 
ne išbudinai ir aš ten niekad 

i daugiau negrįšiu.
Kai Athenia įžengė į Au

kso Piliorių namus kaipo jau
noji, visa gyvenimo muzika į- 
ėjo su ja. Jos sutiktuvių puo
tą, Hermas pavadino “Pilno

džiaugsmas buvo tik jį apsu- sigręžė žiūrėt kame jis, vaiku- 
pąs ratelis, amžinų ledų siena, tis kaip palaužta gėlė gblėjo

— Eikim atgal, Athenia. Kū ant smėlio.
dikis sunkus. Paguldysim jį: Ant nešyklos paguldę nun©- 
pasilsiui ir eisim knygynam šė vaikutį Aukso Piliortų pa-

— Oras atvėsta: mes apsi- lociun.
vylėme. Gyvenime dėkingumas • Valanda po valandos, tas

po pilno Išegsarolnavlroo. Jus su
taupysit islką Ir- pinigus- Daugellr 
kitų daktarų negalėjo pagelbėt Jum# 
įeito, sad jie neturi reikalingo pa

Lietuvos Universiteto Profesorius, Trečioji pat. laida 75c 
ŠVENTAS PRANCIŠKUS ASYŽIETIS, gyvenimo aprašy

mas, iš 7-tojo Vokiškojo leid. lietuvių kalhon išvertė, kun.1 *n’0KBU’'
kun J. Bikinas, kaina '.................................................  90c.

PASLAPTIS GYVOJO ROŽANČIAUS, lapeliai, kaina 15c.
LIETUVOS ISTORIJA, parašė Antanas Alekna, Antra pra

platintoji laida, su penkiais žemėlapiais, kaina......... 80c.

Meno Kadlo — 8copo — Kaggl 
X-Ray Roentgeno Aparatas lr ▼!- 
slikas bakterlologlikas egsamlnarl- 
mas kraujo atidengs man Jūsų tik 
ras negeroves, lr Jeigu ai paimsiu
,us gydyti, tai jūsų sveikata Ir gy

___ ___ vumas sugryi urna taip kaip buvo
ŠVENČIAUSIASIS SAKRAMENTAS, par. kun. V. Šeške-1 pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skii- 

vičius, kaina............................................................................. 20c.

Buy gloves wlth whot 
it savęs

Nerelk mokėti 50c. už 
dantų mostĮ. Listerlne To- 
oth Pašte gaunama po 25c. 
Tėmyk, kaip gerai JI vei
kla. Jų vartotadamas per 
metus sutaupai $3.00.

LĮSTE RINE 
TOOTH PAŠTE 

25*

’ vi o. tarnų, tnkitų, odoe. kraujo nėr 
vų, lirdlea, reumatlanio. kirminų, 
uždegimo žarnų, (lipnų plaučių arba 
leigii turit kokia užrtHenėJURla.

pantdavė net gabiam želmyno* gy 
lytojul. neattdėllokli neatėję par 
nane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjlmaa Rumaa 101(
20 W. JAOKSON BLVD.

• Arti State Oatvėa 
Oflao Valandov* Kuo 10 ryto ik>

t pc plot. Vakarais nuo I Iki f 
Nrdėllomte nuo 10 ryto Iki 1

»o plot

yra tik sapnas, nes nėra kam saldus vaikiškas balsas akam- • dievo AKYVAIZDOJE, vertė Byrąs, kaina.................40c
dėkoti. ] bėjo karidoriais ir kambariais 5,000 ALKANŲ VYRŲ, verdtė K. Zajančkauskas M. I. C.! karėjusių, chroniikų ligų. k»n

Ir sodą apglobė naktis. tų blizgančių, bejėgių namų,! kaina .......................... "** ““— —
Nuo tos nakties, kada Her- tai spiegirmi iš skausmo, tai SiEL0S TAKAI TOBULYBĖN, parašė kun. D-ras K. Ma

mas persistatė, kad jo džiau- nesąmoningu juoku, tai nuil- 
gsmas nesiekia toliau Jo pa- susiu ir silpnu vaitojimu, 
ties, jis «rodė8 perimtu nesi- žvaigždės rados ir nyko, sau-1 
liaujančiu skubumu, neramu- lė tekėjo ir leidosi; rožės dar- 
mu, kurie nedavė jam atsilsio. žely žydėjo ir vyto; paukšte-

Aukso Piliorių rūmai, vie- liai čiulbėjo ir miegojo jaz- 2334 So. Oakley Avenue

tulaitis, M. I. C. gerais apt., 269 puslapių kaina 
Siunčianti nžsakymą, prašomi siųsti ir pinigus.

“Draugas”
$2.00

,-1*

Chicago, Illinois.
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Kaip Ištremtas Ispanijos Kardinolas.

Iki šio laiko neturėta tikrų tegu savanoriai vyksta atgal 
žinių apie Ispanijos primato j Franeijos pasienį ir taip ap- 
Jo Eminencijos kardinolo Se- leidžia Ispaniją, nes esąs ne

k

DRAUGAS Pirmadienis, Liepos 13, 1931
nuosavybės. Pasi tarė 25 tūk- teatrai, ir tarpais esti taSčia. 
stnnčiai išlaidų, o k&s iš to ge- šį vakarą, bufetui kur parduo 
ra, ar teisingai, sr ne, gyven- 'dama gėrimai ir užkandžiai, 
tojai nežino. Tad kas nori per- buvo paskirta atskira salė, 

. sitikrinti apie teisingą nuosa- naudojama Šaulių kliūbui, pl i

kuose autoritetingesnis galėtų | gesino. Nuostolių padaryta a- 
pareikšti, kodėl taip yra. i pie 20,000 litų. “M. R.”

vybės aptaksavimą, tegul at
sikreipia į savo to\vn liall, ten 
patirs, o jeigu kas norėtų įsi
gyti' pilną “appreisals copy”,
tai gali gauti sumokėjęs $2.00.

< inama per koridorių.

Baliui laikas paskirtas nuo 
S vai. vakaro iki 4 vai. ryto. 
Gerai publikos prisirinko tik

Tą ir sekančią dieną Rasei
niuose buvo to rajono pradžios 
mokyklų mokytojų konferenci 
ja. Taigi buvo nemaža ir mo-

GAUS ATSAKYTI UŽ 
ŽVĖRIŠKĄ PIEME

NUKO KANKINIMA
kytojų baliuje, netik 
nes vietinės publikos.

rinkti-

Naumiestis, Tauragės apskr.

KELIONĖ PO EUROPĄ.
Šimtai lietuvių šiemet vyk- 

aplankyti Lietuvą. Keliautojai 
visu keliu pamatys nematytų 
dalykų, Įgys naujų įspūdžių, 
Tas viskas yra labai indomu 
ir malonu.

gura y Saenz ištrėmimą. Pa- geistinas, 
saulinė spauda padavė tokių Jo Eminencija šiam polici- 
ir kitokių žinių apie tą įvykį. jos. patvarkymui griežitai pa- 
Pati vyriausybė skelbė daug sipriešino. Pareiškė, jog būtų 
neteisybės. Dabar pirmu kartu neteisinga ir neteisėta kardi-
Amerikos kataliką spaudoje nolui klausyti tokių policijos pasirodytų nevienodai
paduodama apie tai tikru ži- nurodymų, ^ar pridūrė, kad uptaksuota miestelio ir Coun- 
nių. be aiškaus Ivyriausybės iš- $12.00, tas be vargo

Po įvykusios Ispanijoj per- sprendimo nemano apleisti Is- *r išlaidą bus išlyginta, 
versmės Jo Eminencija kardi- panijos. i Matote, gerb. lietuviai, visi
nolas Segura, Toledo arkivvs-1 Kiek palūkėjus iš Madrido įmes turime daug vargų, bėdų. 
kūpąs ir Ispanijos primatas, gauta parėdymas ištremti Jo Kovoti su jomis būtų daug len 
savanoriai apleido Ispaniją. Eminenciją. Tada kardinolui gviau, jeigu visi bčūtuniėni or- 
Jis išvyko Romon asmeniškai pareikalavus pakviestas nota- ganizuoti, o tvirtai organizuo- 
šventąjam sostui pranešti, kas ras ir Jo Eminencija jam pa- ti piliečiai visur gerbiami, 
veikias Ispanijoj ir gauti sau diktavo protestą laikinąjam Tad, stok kliuban tuojau ir 
reikalingų nurodymų kaip tu- Ispanijos prezidentui ir vy- magink savo kaimyną. Momen- 
rima elgtis, kada priešai kesi-. riausybei. tas svarbus. Netoli miestelio
naši pulti Bažnyčią. Kardino-: Proteste kardinolas pareiš- viršininkų rinkimai. Mes, lie-

apie 10 vai. ir baliavojo iki nu
skirto laiko. Žinoma, ne vi- 1

, i . suknele, duota prizas soms organizacijoms duodama ’ *
. •.... y ir Rasciaietis.leidimai iki po ausros balia-

.Viena, Seputaičh} kaimo ūki- Keliautojai kartais savo 
Moteriške., gražiausiai !»«-j nillka8 paį^,^ Iispiidžius aprašo laikraščiuose

rėdžiusiai kartūno (perkelio) ;k.} gnnyti. Knrtij, ar knygose.

parginęs gyvulius, berniukas: Taip yra padaręs gerb.
pasakė šeimininkui, kad vie-kuu. p. Vaitukaitis, plačiai 
nas ėriukas apraišo. Galėjusi (žinomas veikėjas, Nekalto Pra| 
karvė užminti to ėriuko koją, aidėjimo Panelės Šv. par. vi

karas. Jo knyga vadinasi “Ke| 
lionė po Europą ir Įspūdžiai’. 
Knyga papuošta paveikslais 
autorių, “Draugo” knygyne, 
arba per
tus.

voti.

Šokiai buvo dvejopi: lieta 
viski ir kokia tai one-step’o
rūšis. Lietuviškieji šokiai bu- Taujėnai, Ukmergės apskr.
vo paįvairinami visokiais ra_, Bįr^elio 1 d. žaibas padegė Į šo piemenėliui rankas jį patį 
teliais, eiliavimais, vingiavi- Taujėnų miestelio ūkininkų pririšo prie medžio ir smar- 

partne- jjroĮįtl Kuliavų tvartų. Ugnis kini mušė. Tiktai tada, kai vai- 
bematant apėmė kitus trobe- kas buvo sukruvintas, kankin- 
sius. Susidarė rimtas pavojus, tojai ji paleido. Berniuko tė- 
visam miesteliui, bet sudegė
tik 3 gyvenami ir 7 negyvena

mais, mainikavimais 
riais, kuriam viskam vadova-
vo vietinio Šaulių būrio vadas 
Nik. Kviklys. Gi tas one-step-

. ...... , , i as (sako, kad tai fox trot’as)
las turėjo atatinkamą pasą kė, jog jis nenusižengė nau- tuviai, turime lošti svarbią y>uvo 
sugryžimui. ;jai tvarkai ir naių'ai vyriausy-'rolę.

Gryžus jam iš Romos ir nu- bei’ kas geriausia paniški iš Tad, organizuokimės, kad 
vykus į Guadalajara miestą, J° paskelbto seniau ganytoji 
tenai karietoj
vienoj j

gan vienodas, šokamas 
be gracijos, atrodo net gremėz

po laiko nesigailėtumėm.
važiuojantį' n^° kdško į tikinčiuosius. Vy- Lietuvių Improvemt kliubo 

atviu i j sulaikė poli- J'iaWkė ir tvarka yra gera | Komisijos vardu
ei ja. Paėmė j vyriausiąją po- 'l gerbiama, jei ji nevaržo j 
licijos stotį, kur kelias valan- Bažnyčios ir katalikų teisių, j 
das išlaikė, neleidžiant susi-,’’0 Eminencija pasižadėjo jo-i 
siekti nei su vienu asmeniu. k*u klltki nesimaišyti į pol.ti-I 
Tą dieną Guadalajara miestan n*us reikalus, kaip to nedarė 
buvo atvykęs Toledo katedros “ praeity. Prašė laikinojo pre 
rektorius — kanauninkas. Vie, zidento pakeisti vyriausybės 
noj bažnyčių jis vedė novenos Parčd\mą it leisti pasilikti 
pamaldas. Kardinolas būtinai sa' ° nėję.
norėjo pasimatyti su juomi.1 Į tą 
Bet neleista.

K. P. Deveikis.

LIETUVOJE

ŠAULIŲ KARTŪNINIS 
RALIUS.

RASEINIAI. — Birželio 13 
protestą nesulauktai^’’ Kaniovės sal©j> amerikiečio 

[atsakymo ir Jo EminencijaIKazio LukSio namuose, Rasei- 
Atėjus vakarui, Ouadalaja-I'aru paimta, į Franci.,os pa jni'i Šaulių Moterų Skyrius, 

civilinė valdžia nesulaukė sieni- Neleista jam pasiimti minėdamas metines savo jsi-
' . v _ ... Ir,iv,,v\vzv r,,, I»ii 1,, ».* — —* a-v, - -ra

iš Madrido nurodymų, kas vei ne* tL’abužu}-, brevijoriaus, nei 
kti su sulaikytu kardinolu, jk^^ reikalingų daiktų, nei 
Tada išspręsta kardinolą nu-' 6auti kelionei pinigų, 
kelti į Pauliečių vienuoliją.! Tik paskiau laikinasis pre- 
Kada Jo Eminencija buvo ve- zidentas paskelbė atsakymą 1 
žarnas į sakomą vienuoliją, kardinolo protestą. Atsakymas 
žmonės šaukė: “Tegul gyvuo-.vien tik išsisukinėjimas, nuo 
ia! ’ i atsakomybės už tą neteisotą

Ant rytojaus vienuolijoj kar \ kardinolo ištrėmimą. Pažymė- 
dinolas laikė šv. Mišias ir sa- ta, jog kardinolo pasilikimas 
kė pamokslą. Paskiau jam po-Į Ispanijoj sukeltų tik sumiši- 
licija pranešė, kad jis verčiau Į mus ir netvarką.

LIETUVIAI AMERIKOJE 

06EM,ftL
žinotina vietos gyventojams.
Lietuvių Namų Savininkų 

arba Improvement. kliubas 
laikė pusmetinį susirinkimą 1 
d. liepos, Lukštienės svetainėj. 
Svarstyta vietos reikalai, ku
rie visus liečia. Nutarta visa 
tai paskelbti per dienraščius,, 
idant visi žinotų, kaip kas ei-; 
na.

ŽAIBAS PADARĖ DAUG 
NUOSTOLIŲ ar kas kita atsitikti. To ber 

niakas nepastebėjęs. Tuomet 
šeimininkas ir jo sūnus sūri

“Draugo” agrti |

diskas. Gal kas tokiuose daly- i ugniagesių komanda gaisrą už- “M. R.

kūrimo sukaktuves, surengė 
kartūninį balių.'

Salė yra nedidelė, kurioje 
tarpais,, daromi suvažiavimai, 
rodomi judamieji paveikslai,

vyno arestokratija to nepaiso 
ir vėl varo propagandą už 
poros mėnesio balsuoti iŠ nau
jo. O mes žinolne, kad balsavi
mai kaštuoja $12,000, gi tie 
tūkstančiai mūsų sumokami. 
Atsižvelgiant > į tokius sunkias 
aplinkybes nutarta siųsti aš
ims protestas prieš mokyklų 
tarybą ir naują balsavimą.

Dabar apie tak ai.-, kas vi
siems -varini ir kai bus atei
ty.

Kai
Jau nuo pernai vandens rei

kalas stovi teisine. .Visi su ne-' Ka,n pamename, perei-
liantrumn laukia užbaigos, ; buvo P-. .ictuojuim)-♦ *
bet iki šiol nieko teisinga nė-'
ra.

Skirtą dieną teisine (11 d. ; 
birželio) korporacijos atsto
vai nepasirodė. Sulyg teisybės, 
reikalas turėtų būt išmestas 
iš teismo, bet taip nėra. Tad 
nutarta atsiklausti kliubų ta-'. I
rybos, kad .jis, kaipo visų tau- i 
tų atstovas, tą reikalą klibintų 

Specialių mokesčių reikalas ! 
vėl iš naujo paskelbtas. Gy-' 
ventojai tuomi labai susijudi- j 
nę. Tame reikale daroma le-' 
galus žingsniai per kliubų ta
rybą.

Aukštesnės mokyklos sta
tymas, arba jos fondos, balsuo
tojų buvo atmestas, bet Ber-

Jos Nieks 
Nekviečia

Ar žinot, kodėl Jos nieks 

nenori? JI pati to nežino.

Jos kvapas nemalonus. O 

to visi nekenčia. I5ga r ra

liuodami su Llsterlne, išva

lysime burn^ Ir užmušime 

ligų perus. Vartok kas

dien.

USTER1NE

BILLY’S UNCLS

vas dabar traukia ūkininką ir 
jo sūnų teisman ir jiems be

mi trobesiai, nes atvykusi iš'abejo teks skaudi bausmė už 
Ukmergės I pėstininkų pulko i tokį nežmonišką elgesį,

LIETUVIAI
GARSINKITE

“DRAUGĄ”

Kasdien, skaitydami mūsų dienraštį “Drau- 
kartu patėmijate mūšų Lietuvių ir kita

taučių biznierių pagarsinimus. Reikalui esant 
jūs tuos biznierius, kurie mūsų dienrašty gar
sinasi atlankote.

Būnant Jų ofisuose ar' krautuvėse neuž
mirškite pakartoti, kad skaitėte jo biznio pa
garsinimą “Draugę”. Jam bus begalo įdomu 
tai žinoti, ir Jis tokių žinučių pageidauja. 
Tuoni kartu Jūs ir aktualiai paremsite savo 
dienraštį “Draugą”.

Remkime ir Platinkime 
‘Draugą”!

Savo Dienraštį

Tariame mes Jums iš anksto

ADVOKATAI

i

“DRAUGAS”
2334 SO. OAKLEY AVĖ.

Te!. Roosevelt 7791 Chicago, III.

PEDSGRVV.

PtOiCRVV.? 
Ima- ka- ha!“

: A, A, SIAKIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 77 W. AVashington St.l 
Rotam 1502 Tel. Central 2978|

Valandos; 3 ryto iki 4 po pietų,

j Vakarais: Utarn., Ketv., ir įjubatos 
— 6 iki 9 vai.

į 4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 733?| 

Namų Tel. Hyde l’ark 3395

JOHN B. BORBEN
(John Bagdzl unaa Borden)

ADVOKATAS

105 W. Adams St. Rm. 2111
Telephone Randolph 8727
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Pirmadienis, Liepos 13, 1931
ELZBIETA RAMANAUSKIENĖ PIKNIKO ĮSPŪDŽIAI.

DRAUGAS

LUKE KREKčIUNAS? D A K T AR A

Narė Moterų Sujungus 26 kp., Cleveland, Oliio, trecius 
metus einanti iždo globėjos pareigus ir Moterų Sųjungos Ju- 
bilėjinio Seimo Renginio Komisijos Skelbimų Rinkimo Narė. 
Savo nuoširdžiu pasidarbavimu ji daugiausia surinko skelbi- , 
mų, laimėdama pirmų dovanų.

C H I C AG O 1 E

North Side. — Liepos 9 d. 
parap. komiteto ir buvusio pik 
niko darb. įvyko susirinkimas,! 
kuriame išduota raportas iš Į 
praėjusio parapijos pikniko. Ir j 
kų-gi, pasirodė, kad piknikas 
pasisekė neblogai, sulig da-i 
bartinių bedarbės laiku.

Nors Vytauto parkas ypač ! 
j mums, nortbsidiečianis, labai j 
i toli, ir susisiekimas neperge-Į 
Į l iausiąs, bet, kam rūpėjo par.
' reikalai, tai stengėsi dalyvau
ti. Taigi piknikas visais žvilg-į 
sniais gerai pasisekė.

Naujas Sumanymas. j Kokį tik visuomenini darbui
Besidžiaugiant pikniko sek-Į apsiima dirbti, ar tai Kat. Fe-! 

Ulėmis ir besidalijant gražiais ' deracijoj, ar jaunimo — \ y-1 
įspūdžiais, sumanyta padary- eaų tarpe, visuomet atlieka' 
ti da linksmų išvažiavimų į'gerai ir sąžiningai. Pas Lj 

miškus, kur dar kartų visi, Krekšėiunas yra L. \ yėiu | 
“Dainos” choro biznio mene-j 
džerius. Ačiū jo darbštumui,' 
ir sumanumui, finansiniai clio- į 
ras pastatytas ant stiprių pa-' 
matų. Rengiant L. V. Dienų, j

Vienas uoliausių veikėjų Chi 
;cagos lietuvių katalikų tarpe.

parapijonys galėtų suvažiavę 
linksmai laikų praleisti kve
piančiuose miškuose.

Tame pat susirinkime iš
brinkta komisija iš drųugijų at
stovų, nes šį išvažiavimų pa-p)UV0 komisijoj ir, tiesiog save

T0WN OF LAKE ŽINELĖS IŠ LIETUVOS.

DR SUSAN A. SLAKI5
Specialistė Motery ir Vaiku Ligų

4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Avė.)
Vai.: 10 iki 12 ryto; 4 iki 6 po piety. Seredomis ir 

Nedėliomis pagal susitarimą 
Ofiso Tel. Lafayette 7337 Rez. Tel. Hyde Park 3395

DR. J. J. K0YVARSK1S
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Ofisas 2403 W.63 Street
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 215# Bo. Leavltt Bt 

Tel. Canal 23S#
Valandos 2-4 po pietų Ir 7-# ▼. v. 

NedėlioJ parai susitarimų

Tel. Canal 67«4

RAMUS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS 

IR OBSTETRIKAS

Gydo staigias Ir chroniškas Ilgas 
vyrų, moterų ir vaikų

DARO OPERACIJAS

Ugvnlun priima katdlen^ nuo 
pietų Iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliotais ir aeredomts tilt 
ti kalno susitarus 

Oflaae, Laboratorija Ir X-Ray
2130 WEST 22nd STREET

CHICAGO

Telefonas Orovehlll 8262

OR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. MARQUETTE ROAD
Ofiso Valandos:

Nuo # — 12 vai. ryto. Nuo 1 vai.— 
4 Ir 6:30 Iki 8 vai. vakare.

Seredomis nuo 9 — 12 vai. ryto 
Nedėliotais pagal sutarti.

Tel. Lafayette 5798

DR. A, J, JAVOIŠ
Vai.: 2 Iki 6 po pietų, 7 Iki 9 vak.

Office: 4459 S. California Avė.
Nedfilloje pagal sutarti.

Tel. Hitnlock 8700

Rez. Tel. Prospect 0310

Birželio S d. Šv. Kryžiaus 
bažnyčioj pilnam iškilmingu
me priėmė Moterystės Sakra
mentų p-lė Natalija Mauraitė 
su Viktoru Šatunu. Jaunoji 
buvo narė daugelio organiza
cijų ir kai kuriose daug yra 
pasidarbavusi, kaip tai Ne
kalto Prasidėjimo Panelės Šv.
Sodalicijoj, Šv. Cecilijos gie- laivu “Europa”, 
dorių dr-joj (chore), Labd.
Sųjungoj, Moterų Sąjungoj,
Šv. Kazimiero Akademijos Rė
mėjų.

Buvusi p-lė Mauraitė, dabar

“Draugo” vice

vesta suruošti visoųis North 
Side draugijoms. Aš manau, 
kati išvažiaviiųas bus istori
nis įvykis nortbsidiečianis. 

-adininistra-' Uumfo diena, nes kur

užmiršęs, uoliai dirbo, kad

DR. B, ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisaa 6156 South Kedzle 
Rez. 6622 S. Wlhpple 

Vai. 2-4. 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

Ofiso Tel. Victory 6893 

Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR, A. A. ROTH
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 3102 S. HALSTED ST.
Kampas 31 Street

VALANDOS: 1—3 po plet, 7-8 vak. 
Nedėliomis ir Šventadieniais 10-12

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTOJI »
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Res. Phone 
Englevvood 6641 
Wentworth 3000

Office Phone 
Wentworth 3000

tik viskas pavyktų. Kaipo or- ,ball užėm& pinnQ vieti|
kestrų vedėjas, “Draugo” pa- Į Kungtynes įvyko tarpe Wis-1
raP'jkb diaugijų Piknikanis .consin Apsk. geriausių žaidėjų 
sutaiso kuogeriausias orkes-'

DR. A. R. MCCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

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

OFISAI:
4901 •- 14 8t. 2924 Washington
19-12. 2-4. 7-9 12-2. 4-4, Blvd.
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2460-2451

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS Ir CHIRURGA8 

Rezidencija
4729 West 12 PI Nedėllomlz
Tel. Cicreo 2888 Susitarusi

SVARBI ŽINUTĖ

DR. M. T. STRIKOL'IS
kuogeriausias 

taippat ir jaunimo vaka-
prieš Chicagos Apsk. ir Chi
cagos tymai pasirodė esu stip
resniais.

Lietuvis Gydytojas ir Chi
rurgas perkėlė savo ofisus į 
naujų vietų po num. 4645 S. 

Mergaičių baseball Cliicagų Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 ir 
reprezentavo Brighton Park 6 g vak> Ned> pagal gutar. 
36 kp. tymas, supliekdamas ti. Tel. Boulevard 7820. Na- 
AVisconsino tymų 30 prieš G. niai; 6641 go Albany Avė., 

Paskui sekė vyrų žaidimas. 'Tel prospect 1930>
Cliicagų reprezentavo Marque ’________________ ,______________

L. DAVIDONIS, M. D,
šiuo, Racine, Sliehoygan ir 
Kenoslia geriausius žaidėjus, 
ir vėl cliicagiečiai laimėjo 3;

’ prieš.£ ,
Abu tymai buvo gerai susi- I 

organizavę ir jėgos išrodė be
veik lygios. Žaidimas buvo ga , 
na gražus ir iki pat paskuti
nio iningo nebuvo galima sprę 
sti, kuris jų liks laimėtojais 
puikios trophy.

J. L. J.

tra>X. Peldžius gavo laiš ,20 draugUU stoja į darbų, tai,
i i v . v. z .i • aalima tikėtis treru rezultatu jiuius šokiams, Le to, neseku nuo plačiai žinomo Clnca- gcių lezunatų. ,

v ... vr o, , ... ' KznnKiiH mmidp.lnnti iš 7 nai L. '• Centro valdybos pagos šerno V. Sakavičiaus iš rvonusija, susiueuanu iš i 
Lietuvos. Rašo, kad kelionė. žmonių ir parapijos komite- 
puikiai pavykus ir esu Lietu- >, Jau sudarė išvažiavimo pla- 
voj labai malonu leisti vaka- į nūs ir programų, būtent bus 
cijas. P-nas Sakavičius vyko 'vietinės Vyčių kuopos bais-;
Lietuvon North German Lloyd'bal1 tymas, parapijos choro 

dainos, Moterų Sųjungos vie
tinės kuopos choras, mokyk- j 
los vaikučiu įvairiausios lenk j 

j tynęs, muzika ir daug Ritų 
įvairenybių, taip kad Jeffer- 
sono girios skambėte skambės 

Dabai”į
71- i

torius p.

kviestas į Vyčių 
direktorius.

spaustuvės

CHICAGOS VYČIŲ KUO
POMS.

Liepos (July) 22 d., Dievo 
p. Šatunienė, turi gražų sopi a-1 Apveizdos parapijos salėje, 18 j nuo lietuviškų dainų.

SPAUDA
CHICAGOS APSKRIČIO TY

MAI LAIMĖJO BASE- 
BOLO ŽAIDIMUS VY

ČIŲ DIENOJE, 
WAUKEGANE.

491# SO. MICHIGAN AVENUE 
Tel. Kenwood 6107 

Valandos:
Nuo 9 iki 11 valandai ryto:

Nuo 6 iki 8 valandai vakare 
Apart šventadienio ir ketvirtadienio

no balsų ir nevienų vakarų 'St. ir S. Union Avė., šaukia-'nuims belieka tik smarkiau vi- Cycių Diena, kui i į\\ m ie-% 
siems sukrusti, nes laiko ne-;pus 4, "VVaukegane, buvo ido- 

k suplaukė tukstan-
yra puošusi programų. mas mėnesinis L. Vyčių Chica-

Linkėtina p. šatunienei ir gos Apskrities kuopų atstovų 
toliau pasilikti minėtų organi-, susirinkimas. Šis susirinki- 
zacijų nare ir posenovei veik-imas bus vienas svarbiausių, 
ti. Bus išduota raportai iš L. V.

Jaunai porai linkime lai
mės moterystės luome ir su
kurti katalikiškų inteligentiš
kų šeimų.

Dienos ir Apskr. pikniko. Rei
kės svarstyti atstovu siunti
mas į L. Vyčių Šeinių, kuris 
įvyksta rugp. (Augusi) 18, 19

Vestuvių puotų iškėlė pp. lir 20 dd., Brooklyn, N. Y. Yra 
Mauriai, kurioj dalyvavo daug! ir daugiau svarbių reikalų, 
giminių ir jos artimieji drau- Visos kuopos prašomos iš 
gai, bei draugės, visi. linkėda- anksto išrinkti atstovų. Skėt
ini jaunavedžiams laimės. i biu apie tai iš anksto, kad

Pupa.

APSIMOKA SKELB
TIS “DRAUGE”

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DĖL ŠERMENŲ

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramų 

'patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIK1S & CO.
JOSŲ ORABORIAl 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

daug yra, tik keletas Savičių, mu. Net
Išvažiavimas įvyks 30 d. jčiai žmonių ir įvyko puiki pa-

įugiučio. rodą per miestų, bet buvo ir
Komisijos narys. 'gražus sportas, Kuriam base-

GRABORIAI:

J. F, RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIU8 

CHICAGOJE

nei viena apskričiui prik’au- 
santi kuopa negalėtų teisintis 
nežinojimu.

Ig. Sakalas, pirm.

Laidotuvėse pa
tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie arabų 18- 
dlrbystės.

OFISAS
668 West 18 Street 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 8238 S. 
Halsted Street, Tel. 
Victory 4088

S, D. LACH AVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago 
SKYRIUS

1439 S. 49 Court, Cicero, III.
Tel. Cicero 5927

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR, VAITDSH, ŪPT.

Ofiso Tel. Victory 8687

Of. Ir Rez. Tel. Hemlock 1874

DR. j. P. POŠKA
OF. 3133 S. HALSTED STRETT 
REZ. 6604 S. ARTESIAN AVĖ. 

Vai. 9-12 rytais; 7-9 vaK. 2-ro Of. 
Vai.: 8-4 po piet. Utarn. ir 8ubat. 
8-6 vak. šventadieniais pagal eutartj

Phone Lafayette 9710

DR. F. S. SZYMCZAK
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4454 SO. AVOOD STREETi
Vai.: 1 — 4 v. v. ir C:80 — 9 ▼. v.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Vai.: 11 ryto iki 1 po pietų 
2 iki 4 ir 6 iki 8 v .v. 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto

Telefonai dienų ir naktĮ 
Virginia 0086

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6222 
Rezidencija: 6628 So. Richmond Avė.

Tel. Republlc 7868 
Valandos 1 — 8 & 7 — 8 vai. vak. 

NedėlioJ pagal sutart)

DENTĮSTAI

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes neturi
me iSlatdų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei
nama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

O f 1 z a ■

4603 So. Marshfield Avenue
Tel. Boulevard 9277

S. M. SKDDAS
LIKTUVIR GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dyka!
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7632

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins airių Įtempimų kuris i 
Mil priežastim galvos skaudėjimo, ' 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 1 
mo, skaudamų aktų karšt). Nutmu 
cataract.ia. Atitaisau trumpų regya- 
t® ir tolimų rcgyste.

Prirengiu- teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodauėa mažiau
sias klaidas,

Speciaie atyua atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va- 
I kare. Nedėliomis nuo 10 ryto Iki 12 

po pietų.
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM- 1 
CĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU ! 
liaiigrlų atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kaino, ttlpiuu kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Phone Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS 
4645 So. Ashland Avė.

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET

Rezidencija 6600 S. Arteslan Ava. 
Valandos 11 ryto Iki 3 po pietų

6 iki 8:30 vakare

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talman Avė. 
Tel. Virginia 1290 

Yards 1138
Chicago, UI.

__________________

Arti 47 Street

Tai. Canal 6122

DR. G. I. BLOŽIS
"DENTIBTA8

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavltt Bt.)

Valandos Nuo 9 Iki 18 ryto 
nuo 1 Iki 9 vakare 

GeredoJ pagal sutarti

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ

VBDBJAS

1650 West 46th St.

TeL Yards 1829

DU. G. SEKNER
*

UETUVIB AKIŲ SPECIALISTAS

Boulevard 7589
Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

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

Tolo. Cicero 1260 X-Ray

Kampan 4«th Ir Paulina Sts. 
Tel. Boulevard 6292 - 9412

Nullndtmo valandoje kreipkitės 
prie manės, patarnausiu si m pate
kai, mandagiai, gerai Ir pigiau 
nagn kitur Koplyčia dėt kertnanų 
dyksd.

Ofiflao Ir Akinių Dirblovl 
756 West 35th St. 
Kampas Halrted Bt.

Valandos: nuo 10—4; nuo 8—S
Nadėliomiai nuo 10 iki 12.

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Vak: kasdien nuo 10 v. ryto Iki 9
vai. vakare

Nedėliomis Ir Seredomis suzltarus
4847 W. 14 ST. Cicero, III.

Rez. Tel. Midway 6512

DR. R. G. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oakley Avenue Ir 24-tas Street 
Telef. Wilmette 195 arba 

Canal 1713
Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėlials 

Ir Ketvergais vakare

DR. CHARLES SEMT
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 60. ASHLAND AVĖ.
SPECIJALISTAS

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo t—4 p« 

pietų: 7-—8:30 vakar* 
Nedėliomis 10 Iki 12

Telef. Midvvay 2880

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

463L SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3200

VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 dienų 
Nuo 2 Iki 3 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedel. nuo 10 Iki 12 d|enų

_
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AMERIKOS LIETUVIŲ ROMOS KATA
LIKŲ FEDERACIJOS KONSTITUCIJA.

(Tąsa nuo 2 pusi.) praneša minėtiems sekreto-
būti renkamas ir nesant jam 
Kongrese.

18. Kongresas pusiau slap
tu balsavimu renka tris Revi
zijos Komisijos narius, kurių 
pareiga bent syki į metus pa
tikrinti Federacijos Centro 
Valdybos knygas ir pinigines 
apyskaitas, jas pasirašyti N 
referuoti kongresui.

l riams.

1.
B. Skyrius.

Lietuvių katalikų drau
gijos ir organizacijos vienos 
parapijos ribose sudaro Fede
racijos skyrių.

2. Prie Federacijos skyriaus 
priklauso vietinė Federacijos 
kuopa.

PASTABA: 1. parapijoj ku
t, , om * ti * t» • • • tr • noj tebūtų Federacijos kuo- PASTABA: Revizuos Komi J , .. .. . , ....... , ... pa, arba draugija, jinai skai-sija kiekvienu metu gali kon- ’ .

troliuoti Centro Valdybos vi
sas knygas ir gali reikalauti

tomu kaipo skyrius. 
PASTABA: 2. Kitataučių

Centro Valdybos Pirminin- parapijose esančios kuopos ga 
ko sušaukti extra Federacijos Ii prisidėti prie gretimo Fede- 
Tarybos posėdį neaiškumams racijos skyriaus teisėmis, ga- 
spręsti. (vę apskričio valdybos sutiki-

19. Prieš pradedant Kon- mų.
greso posėdžius nariai išklau- J 3. Skyriaus dvasios vadu y- 
so Šv. Mišių ir atatinkamo ra vietos klebonas arba jo ski- 
pamokslo. Antrų, Kongreso J riamas kunigas.

4. Skyrius renka sau pir
mininkų, sekretorių ir iždinin-

stovaujami per apskričio val
dybas. Pirmininku ir sekreto
rium yra to apskričio valdy
bos pirmininkas, kurio vardų 
rajonas nešioja.

5. Federacijos Rajonas ga
li turėti savo suvažiavimus, 
kuriuose atstovai dalyvauja ta 
pačia tvarka kaip ir kongre
se. Suvažiavimui darbų tvar
kų laikų ir vietų nustato savo 
posėdy rajonui priklausančios 
apskričių valdybos.

6. Rajono suvažiavimas ren
ka prezidiumų ir komisijas 
ta pačia tvarka, kaip ir Kon
grese.

7. Rajono suvažiavimo nu- 
tartimai yra privalomi to ra
jono nariams, jeigu tie nuta
rimai nėra priešingi Kongreso 
nutarimams. Kįlus šiuo klausi
mu ginčams, Centro Valdybos i1
pirmininkas suspenduoja nu 
tarimų ir paduoda jį svarsty

siu JUOS 

būdu.
renka aklamacijos

PASTABA: Reikalui esant 
visi nariai, išskiriant garbės 

pirmininkus, gali būti renka
mi pusiau slaptu balsavimu.

13. Kongresas išklauso Cen
tro Valdybos ir Komisijų pra
nešimus bei diskusijas dėl tų 
pranešimų ir išneša atatinka
mus sprendimus.

14. Kongresas tvirtina pe
reitųjų metų piniginę apy
skaitų ir nustato busimiems 
metams biudžetų.

15. Kongresas slaptu balsa
vimu renka kitus Centro Val
dybos narius:

a) du vice-pirmininku
b) sekretoriaus pavaduoto

ju
c) iždininko pavaduotojų
d) du Valdybos narius.
17. Kandidatus į Centro

2. Federacijos kuopai gali 
priklausyti, arba jos nesant, 
patys jų sudaryti tų draugijų 
ar organizacijų nariai, kurios, 
nebūdamos priešingos katali
kybei, visgi nėra prisidėjusios 
prie Federacijos.

3. Kuopos Dvasios Vadas y- 
ra vietos klebonas, arba jo ski
riamas kunigas.

Kuopa renka sau pirminin
kų, sekretorių ir iždininkę.

5. Kuopa gali turėti 
iždų.

(Bus daugiau)

jliais, traukiniais ir garlaiviais. 
į Naktį iš šeštadienio į sekma- 
Idienį buvo numatyta Liūdo Gi
ros misterija “Paparčio žie 
das,” bet, dėl blogo oro, teko 
jų atidėti sekmadieniui. Sek-

narsių skandinavų, pagarsėja 
šių jurininkų. Paveikslai nu
imti Šiaurės jūrose.

Oriental teatre rodoma įs
pūdinga “Cliances,” kur daly
vauja Dauglas Fairbanks Jr.

savo

LIETUVOJE
ŽINIOS IŠ ŠIRVINTŲ

dienų laikomos Šv. Mišios už 
miriusius Federacijos narius. 
Federacijos Centro Iždinin-- kų. 
kas užprašo abejas Mišias pas 
vietos klebonų.

6. Iždo pajamas sudaro:

Apskritys.

1. Ten, kur vienam mieste
n) nario metinis kuopai mo- 5'™ dvi ar kelios ka‘

kestis, kiekį nustato pati kuo
pa.

b) piknikai, išažiavimai ar 
kitokios pramogos.

7. Kuopos sekretorius nevė
liau kaip kovo 1 d. praneša 
apskričio ir Federacijos Cen
tro Valdybos sekretoriams są
statų ir adresus kuopos val
dybos ir bendra narių skaičių. 
Metų bėgy įvykstančius val
dyboj pasiketimus taip pat

talikų parapijos, tų parapijų 
Federacijos skyriai sudaro 
Federacijos apskritį.

2. Jeigu toje apielinkėje y-

AR IEŠKAI GEROS 
KNYGOS?

Kad šiais 
kos lietuviai

laikais
mažiau

Ameri-
knygų

madienį iš ryto Rambyno kai- United Artists teatre rodo- 
ne grojo keli dūdų orkestrai.
Pirmų valandų atvyko Klai
pėdos krašto gubernatorius p.
Merkys. Savo kalboj jis pa
žymėjo, kad Rambyhas yra 
šventa senovės vieta, iš kurios 
lietuviai gali stiprybės pasi
semti. Po gubernatoriaus kal
bėjo dr. Vydūnas. Jis pažy
mėjo, kad ugnis kalne užgeso, 
bet ji tebedega kiekvieno lie
tuvio širdy. Martynas Jankus 
papasakojo Rambyno Istorijų.
Taip pat kalbėjo senas aušri
ninkas J. Šliupas, kuris pri
minė, kad prieš 50 metų, bėg
damas nuo rusų, jis buvo pa
sislėpęs Rambyno kalne ir ka
rtu su Martynu Jankum svar- Parsiduoda grocemė, kaina 
stė “Aušros” reikalus. Va- P’M', lietuvių ir lenkų apgv- 
kare buvo pastatyta misterija ; ventoj vietoj. Priežastis — iš- 
“Paparčio žiedas.” “R.” važiuoju į farmų.

ma visiems patinkamas veika
las “The Smiling Lieute- 
nant.”

RKO TEATRUOSE

Palace teatre eina indomus 
veikalas “Heli Bound,” daly
vaujant, Leo Carrilo. Taipgi 
duodamas vadovilius, kuriame 
dalyvauja juokdarių būrys, 

vadovaujant llarry Langdon.
State — Lake teatre rodo

ma paveikslas “A AVoman of 
Experience.” Yra tai ispudin 
ga merginos drama.

— Dr. J. Basanavičiaus liau 
dies universiteto Širvintų sky
rių sugraužė bacilos. Nuo Ve
lykų beveik nieko neveikęs, de
kano parėdymu gavo atosto
gų. Šio dekano gyvenimo lai
kotarpy į antrų posėdį atvyko 
tik du dekanato nariai ir vie
nas lektorius. Taip ir nepavy-

ti ir spręsti artimiausiam Kon Valdybos ir Revizijos komisi- 
gresui. jos narius nominuoja Federa-

į ei jos skyriai po 12 asmenų.
/Nominuojama patys žymiau-

1. Vyriausias Federacijos šieji visos Amerikos lietuvių
organas yra Kongresas. : katalikų darbuotojai. Jų sųra- ko sušaukti nė lektorlŲ

2. Kongresų vienų kartų į šas ne vėliau gegužės 1 d. posėdžio. Daktaras sako, kad 
metus šaukia Federacijos Cen- siunčiamas Federacijos Cen- j0 sveikata . pagerėsianti tik 
tro Valdybos Pirmininkas, jį tro Sekretoriui ir skelbiamas pagalinus ig Širvintų didžiųjų 
atidaro ir jam vadovauja iki spaudoj, ne vėliau dviem rnė- bacilų.
bus išrinkta prezidiumas ir nesiais prieš Kongresų, 
reikalingos komisijos.

Kongresas.

PASTABA: Nominuotas as
muo nepareiškęs savo nesutin-PASTABA; Reikalui esant, 

ra daugiau lietuvių katalikų Kongresas gali būti šaukiamas kimo dėl nominavimo, gali 
parapijų, tai tų parapijų Fe- ir dažniau. , Federacijos iždan po $3.00 me-
deracijos skyriai priklauso 3. Ne vėliau, kaip dviem tams.
prie miesto apskričio ir jo mėnesiais prieš Kongresų, Fe- ; 10. Centrinių organizacijų
vardu vadinasi. deracijos* Centro Valdybos ar draugijų centrai ar laik-

3. Apskričiui priklausančių pirmininkas skelbia spaudoj raščių redakcijos neužsimokė- 
skyrių sąstatų įregistruoja Kongreso laikų, vietų ir dar- jusios laiku savo metinio mo- 
Apskričio sekretorius pas Cen bų tvarkų, kurių nustato Fe- kesčio, yra išbraukiami iš Fe 
tro Valdybos Sekretorių ne deracijos Taryba.
vėliau gegužės 1 d. Sį^tat? 4 bflU
ar jo pasikeitimus tvirtina , . , v vęs metimo. . " pakeista ar papildyta Kongre-jo pasil 
Centro Valdybos Pirmininkas 
ir skelbia viešumon.

4. Apskritys gali turėti savo 
suvažiavimus. Atstovai į se-

retorius balandžio 1 d., nega- 
mokesčio, raštu

se jo pačio nutarimu. i!cp5ja aPie m0kes{io ™kaI»
: ir, terminui pasibaigus, skel- 

5. Keičiama ar papildoma b;a viešumon išbraukiamas
Kongreso darbų tvarka gali organizacijas.

GANDRUS (GARNIUS) 
ŽUDO!

Gižų vai. (Vilkaviškio aps.) 
Baltrakio k. ūk. Karuža šį 

pavasarį savo sodyboje įkėlė 
gandrui lizdų. Kada šis link
smai kauškina savo ilguoju 
snapu, tada žmogus paėmęs 
šautuvų nužudo nieko nekaltų 

deracijos narių. Centro Sek- Paukšti' . ^aigi ar nevertėtų
uždrausti šaudyti taip 
ir gražius paukščius.

retus
“Š.”

skaito, tai visiems aišku. Bet j važiavimų siunčiami ta pačia butl tik. tais dalykais, kūne. Metinius mokesčius
. i T7"______ no vplinn Iroin nviorn savai. ‘

— Birželio 14 d. įvyko var
totojų bendrovės visuotinis 
nrrių susirinkimas. Susirinki
me konstatuota tai, jog diabar

ata- bendrovės būvis karts nuo ka-

4842 So. Marshfield Avė.

kad dar yra žmonių, tebetu-1 tarka, 
rinčių troškimų kų nors gero 
pasiskaityti, tai taipgi žinoma.

Knygų mylėtojai neretai 
turi vargo iki užtinka tikrai 
sau patinkamų knygų. To
kiems čia norime nurodyti 
vienų knygų,-kuria niekas ne 
apsivils, ypač tie, kurie mėg
sta dvasiškus, religinius pa
siskaitymus. Karštai visus 
raginame įsigyti knygų var
du

kaip ir į Kongresų. ne vėliau kaip dviem savai-
Nariai, kurie nėra reikalingi tėm prieš Kongresų buvo pa ( .
įgaliojimo Kongreso posėdžiuo siūlyti Federacijos Centro glJų 
se, gali dalyvauti Apskričio Valdybos Pirmininkui ir su 
suvažiavimuose sprendžiamuo- kuriais sutinka Federacijos ta 
ju balsu. ryba savo prieškongresinia-

5. Apskričio suvažiavime me posėdy.

t’nkamų organizacijų ar drau- rto gerėja. Nutarta susijungti 
iždininkai siunčia lede- su žemės ūkio draugija. Išrin- 

racijos Centro Sekretoriui, ve- kta nauja valdyba ir revizijos
da registracijų, o pinigus per- komisija, 
duoda Federacijos Centro lž- — Šiemet vidurinės mokyk- 
dui arba jo vardu depozituoja los baigimo atestatus iš 17 ga-

sprendžiamuoju balsu be iga- PASTABA: Technikinio po-1 
liojimo dalyvauja skyrių vai- budžio pasiūlymai, arba dide-! 
dybos. lės svarbos nenumatyti daly-:

G. Apskričio suvažiavimas kai Kongreso nutarimu gali,

banke. vo vos tik 5. Tai, berods, pir-

DIEVIŠKASIS IŠGANY
TOJ AS

renka vieneriems metams aps- papildyti ar pakeisti Kongre- ( 
kričio valdybą, kurią sudaro: so darbų tvarkų neprisilaikant 
pirmininkas, vice-pirminin- §

IV.

CRANIZACIJA. 

A. Kuopa.

mieji toki metai. ‘R.’

JONINIŲ ŠVENTE 
RAMBYNE

Tai yra didokas veikalas, 
turįs 476 puslapių. Pagal vo
kišką originalą lietuviams tą mas suvažiavime.
veikalų prirengė tėvas jėzui
tas B. Andruška.

Yra tai platus aprašymas 
gadynės prieš pat Išganyto
jui ateisiant ir paskui viso 
Kristaus gyvenimo ir mokslo 
išdėstymas. Tas viskas išdėta 
įdomiai, gražioje, aiškioje, 
visiems suprantamoje kalboje.

įsigykite tų knygų, ją 
skaitysit nuo pradžios iki 
galo su dideliu pasigrožėjimu 
ir dvasiška nauda, skaitysite 
ją daug sykiu ir vis didėjan
čiu pasitenkinimu. Kaina 
$2.00. Kreiptis

"DRAUGAS” PUB. GO,
2334 S. OAKLEY AVĖ. 

Chicago, UI.

1. Lietuviai katalikai, nepri Kaip ir kiekvienais metais, 
klausantieji jokiai katalikiš- savaitę prieš Jonines, Ramby- 

kas, vice-pirmininkas, sekreto- j 6. Kongresui vadovauti ir kai draugijai ar organizacijai, ne įvyko Joninių šventė. Sve- 
rius, ir iždininkas. jį atstovauti Kongresas renka sudaro Federacijos kuopa, lie- cių ne tik iš Mažosios Lietu-

7. Apskričio dvasios vadas prezidiumų iš pirmininko, tuvių katalikų parapijos ribo- vos, bet ir iš Didžiosios Lie- 
turį būti dvasiškis. Jis renka- dviejų vice-pirmininku ir dvie Se.

jų sekretorių. Į PASTABA: Lietuviai katali
7. Tvarkai daboti renkami kai, priklausantieji kitatau-

du maršalkos. čių parapijai, tos parapijos
8. Narių įgaliojimams tikrin klebonui sutinkant gali suda-

8. Apskritys gali turėti sa
vo iždą, kurį sudaro pelnas 
iš piknikų ir kitokių pramogų.

9. Nario metinio mokesčio 
apskritys nemoka nei apskri
čiui nei Centrui.

Rajonas.

1. Du arba daugiau Fede-> 
racijos apskričiai gali sudary
ti Federacijos rajonų.

5.

tuvos privažiavo automobi-

Paslrenduoja kambariai šviesus 
Kražiai ištaisyti, pigiai nuo 812 Iki 
>17 Ir aukščiau. 4400 S. Paulina St.

Parsiduoda dressmaking 
ti renkama mandatų komisija ryti Federacijos kuopų tos jshop. Kaina pigi. Biznis nuo
iš trijų narių. parapijos ribose, arba prisidė-

9. Sveikinimams ir spaudai ti prie artimiausios Federa-
cijos kuopos.

senai gerai išdirbtas.
1803 W. 46 st.

Tel. Lafayette 7783atstovauti renkama komisija 
iš trijų narių.

10. Sumanymams svarstyti 
ir rezoliucijoms gaminti ren
kama komisija iš trijų narių, j

2. Federacijos apskričiai,) 11. Esant Kongrese garbin-
norį sudaryti rajonų praneša giems svečiams, jie gali būti 
apie tai Centro Valdybos Sek- renkami garbės pirmininkais 
retorini. ir kviečiami prie prezidiumo

3. Rajono sąstatų ar jo pasi- stalo. 1
ketimą tvirtina Kongresas ir 12. Visus nuo 6 iki 11 ren- 
skelbia tat viešumon. kamus asmenis kongresui pa-

4. Priklausantieji rajonui’ siūlo Federacijos Centro Val- 
Federacijos apskričiai yra at-'dybos Pirmininkas ir Kongre-

iiuiiniiiiHiiiimirauiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiminiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Saugu siųsti pinigus per musų įstaigą.
15 metų nei vienas centas nežuvo .
Važiuojant Lietuvon, teisingas patarnavimas. 
Perkame Lietuvos Paskolos Bonus ir mokame 
$40.00 už $50.00 ir $80.00 už $100.00—Cash. 
Atsilankyk ypatiškai arba prisiųsk per paštą, 
apdraustame laiške.

John J. Zolp
4559 S. PAULINA ST.

Chicago, Illinois
MMIMl

BALABAN & KATZ 
TEATRAI

Cbicagos teatre dabar rodo
ma veikalas “AVomen Love 
Once,” dalyvauja Paul Lukas. 
Yra tai įspūdinga drama, iri- 
domi vyrams ir moterims.

J McVickers teatre rodoma 
!“A Free Soul.” Dalyvauja 
1 Norma Shearer. Tiktai suau
gusiems. Daugelis eina tos 
dramos pamatyti keletu sykių, 

į Roosevelt teatrev rodoma 
j “The Viking.” Yra tai drama 
■ iš gyvenimo senovės drąsių,

AUTOMOBILIAI

AUTOMOBILIŲ PIRKĘ
JAMS IR SAVININKAMS
Pirm pirkimo naujo karo, širdingai' 

prašau atsilankyti ir pamatyti nau- ; 
Jus 1931 NASH automobilius su vė- 1 
Baustos mados automatiškais {tai
symais, sport Royal tekiniais ir ki
tais ištobulinimais, kokius tiktai 
NASH taip gali {rengti už tokias 
prieinamas kainas.

BALZEKAS MOTOR SALES 
4030 Archer Avenue

Lafayette 2082

AUTOMOBILIŲ mekanlkas eksper
tas lietuvis, seniausias Chicagoj, pi
giai taisys jufųj namuose. Lafayette 
1329.

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlus 

Statau {vairiausius namus prieinama 
kaina

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 5624

Telef. Republlo 4394

D. GRICIUS

Wm. J. Kareiva
8a.vlnlnkag

Del geriausios rųšles 
Ir patarnavimo, šau
kit

OREEN VALLET 
PRODUCT8 

Olsells šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių.

4(44 80. PAULINA STREET
Tel. Boulevard 1389

R. ANDRELIUNAS
(Marąuetre Jeweiry & 

Radio)
Užlaikau visokių 

auksinių ir sida
brinių daiktų, vė
liausios mados ra
dio. pianų rolių, 
rekordų Ir t. t 
Taisau laikrodžius 
Ir muzikos Instru
mentus.

8650 West 63rd St. Chicago
Telefonas HEMLOCK 8380

BAGDONAS BROS.
FURNITUNE & PIANO MOVINO 

Local & Long Dlstance Removal

3244 SO. HALSTED ST.
Office Tel. Calumet 3399 

Res. Tel. Tards 3408

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Repnblic 5099
Mes permufuojame pianus, 

forničius ir kitokius dalykus.
Musų patarnavimas yra grei 

tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
1 į kitus miestus.

GENE RALIS KONTRAKTO RIU8 
Statau namus kaip muro taip Ir

medžio nuo mažiausio liti didžiausio. 
Kainos prtelnasnlauslos.

2452 WEST 69th STREET

Phone Vlrglnla 2454

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK

TO RIU8
4556 S. R0CKWELL ST.

Aapos Telef. 
Hemlock 2147

Namų Telef. I 
Republlo 6411

JOHN YERKES
Plumblng 4k Heatlng Lietuvis 

KONTRAKTORIU8
Mano darbas pilnai garantuotu 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

Tel. Vlctory 124S
DOUOLAS ELECTRIC 00.

JOSEPH 8HAGZDAH, Sav. 
Elektros relkmenos ir flkičte- 

rial. {vedame elektrų , najmus Ir 
dlrbtuvėa
*12* 8. HaHted BL 2 Augštis

PINIGŲ SIUNTIMO IR 
LAIVAKORČIŲ 

AGENTŪRA
Nusiunčiama pinigus Lietu

von paštu { dvi savaites, tele
gramų } dvi ar tris dlonu.

Laivakortes parduodame ant 
visų linijų. „

Pilnai prirengiame kelionei 
| Lletuvų.

Turime skyrių Lietuvoj.
Darom* {galiojimus ir visus 

legallškus dokumentus pirkime 
Ir pardavime.

Darome paskolų pirmų Ir 
antrų morglčlų.

Apdraudžiama nuo ugnies, 
tarnado: taipgi automobilius.

Naudokitės musų Ilgų metų 
patyrimu Ir nuoširdžiu patar
navimu.

Registruotu Notaru

PAUL P. BALTUTIS
3327 S. HALSTED ST. 

Chicago, UI.
TeL Yards 4669
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