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Jo Eksc. Vyskupas Boyle užgyre A. L. R. K. Federaciją
KITAS FEDERACIJOS KONGRESAS 

BUS CHICAGOJ
ĮSPŪDINGOS IŠKILMES ŠV, PRANCIŠ

KAUS VIENUOLYNE

PITTSBURGH, PA. — A. L. R. K. Federacijos 22 kon- Į 
presas baigėsi Įspūdingomis iškilmėmis Šv. Pranciškaus Se
serų Vienuolyne,. 10 metų sukakties minėjimo proga. Šios 
iškilmės apvainikavo Federacijos darbų ir pati Kongresų, • 
nes J. E. Vyskupas H. Boyle įteikė Federacijos naujai val
dybai užgintų ir pasirašytų Federacijos konstitucijų. Štai už- 
gyrimo rezoliucija:

“I h£ve read the Ettglish translation of the Consti-1 
tution of the Lithuanian Roman Catholic Federation and 
found it to be in accord throughly vvith the spirit of the 
Roman Catholic Church and vvith the principles of 
Catholic Action. I therefore gladly grant eplscopal ap- 
probation to this Constitution.

Sincerely yours in Christ, 
f HUGH BOYLE,

• Bishop of Pittsburgh, Pa.” įv
Kadangi J. E. Vyskupas Boyle yra vienas iš National 

Catholic AVelfare Conference of America šulų, dėl to jo ras-Į 
tas tuo pačiu reiškia, jog Federacija įeina į bendrų Amerikos 
katalikų akcijų ir gauna užgyrinių viso Amerikos katalikų i 
episkopato. Tai yra labai reikšmingas ir istoriškas įvykis, į 
kuris Federacijų pastato dar ant stipresnių pagrindų, išblaš-1

NAUjAS FEDERACIJOS VADAS

Prof. F. B. Mast (Mastauskas), Illinois valstybės gynėjo

DERYBOS SU SOVIETAIS

PARYŽIUS/ rugp. 27. — 
Sužinota, kad Prancūzijos vy
riausybė atnaujino derybas su 
Rusijos sovietais nepuolimo 
sutarties reikale. Sakoma, šios 
sutarties pagrindiniai posmai 
jau praeitais metais buvo a- 

j biejų pusių pripažinti. Bet 
sutarties baigimų sutrukdė at- 

I mainos Prancūzijos vidaus p*1, 
j litikoje.

JAPONAI SUSIRŪPINĘ 
BOIKOTU KINIJOJ

TOKIJO, rugp. 27. — Ja 
ponų vyriausybė labai daug 
susirūpinusi skleidžiamuoju 
Kinijoj ekonominiu boikotu 
prieš japonus. Bet, sakoma, 
dar neturi jokių militariniain 
veikimui planų. Japonai šian
dien daug užimti savo krašto 
žemės ūkio būtimi.

CENTRALINIŲ VALSTY
BIŲ KONFERENCIJA

ko visas ligšiol buvusias abejones ir sustiprina jos veikimų. I padėjėjas, musų tautos žymus veikėjas, išrinktas A. L. R. K. 
J. E. Vyskupas H. Boyle, dalyvaujant kunigams, Fede- j '' adoracijos pirmininku.

racijos atstovams ir daugybei svečių, pašventino naujų, lai- ' 
kinų Seserų Pranciškiečių koplyčių. Po šventinimo apeigų ; 
ir mišių, kurias laikė kun. J. Ambotas, Federacijos Dvasios ,
Vadas, ir pamokslo, kurį sakė kun. dr. J. Navickas,^vienuoly-

CHICAGO JE ANGLAI ASTRONOMAI

no salėj buvo pietūs Vyskupui, kongreso atstovams ir sve
čiams. Apie tai bus parašyta vėliau.

NAUJA FEDERACIJOS VALDYBA
Jau trumpai buvo pranešta, kad į naujų Federacijos (Ce

ntro valdybų įeina šie asmenys (jie patys pasiskirstė parei
gomis): kun. J. Ambotas iš Hartford, Conn. Dvasios Vadas; ,^as McDonough praneša, kad 
prof. F. Mastauskas (Mast) pirmininkas; kun. Jonas Misius pirmadienį jis iš apskrities iž- 
iš Ellsvvorth, Pa., vicepirmininkas; p. Kaz. Krušinskas iš do paskirstys 7,073,888.67 do- 
Brooklyn, N. Y. vicepirm.; L. Šimutis, sekretorius; kun. Mag- > |(.rių 8Urįnktų mokesčių. Tai 
nūs Kazėnas Pittsburgh, Pa., iždininkas; kun. dr. J. Na- j ...
viekas iš Thompson, Conn., kun. Jonas Balkūnas iš Brooklyn, v °',a aPs rlties va-
N. Y. ir kun. Jonas Juras iš Lawrence, Mass. — revizijos *dzių. s minėtos sumos clau- 
komisijon. Kun. J. Balkūnui pavesti organizuoti Federacijos gausia teks miestui, paskui 
Spaudos biurų; kun. dr. J. Navickui rūpintis moksleivių or- mokykloms, sanitariniam dis- 
ganizavimu.

________ i Chicagon porai dienų atvy-
IŠMOKĖS APIE 7 MILI|Ok° angIal astronomal lr che'

NŪS DOLERIŲ I”“' J‘e į
v tirti saules užtemimų. Saules

užtemimo metu jie nori patir
ti, kokiu spartumu visata mir
šta:

Cook’o apskrities iždinin-

NUO UODO ĮGĖLIMO

Federacijos' kongresas 1933 m. nutarta laikyti Cbica- 
goje, kad suvvkę atstovai turėtų progos pamatyti Cliicagos 
Pasaulinę parodų.

(Smulkmeniškas kongreso aprašymas bus įdėta vėliau. 
Rezoliucijos dedamos į antrų puslapį).

triktui, valstybei, parkams ir 
kitiems departamentams.

Nuo uodo įgėlimo iškilo 
kraujo užnuodijimas ir mirė 
L. Scbultz, 12 m. amž., 6431 
Natoma avė.

REIKALAUJA UŽMARINTI 
OISTERIUS

OFISŲ MOKESČIAI

VIENA, rugp. 27. — Stre- 
soj, Italijoj, rugsėjo 5 d. bus 
atidaryta centralinių Europos 
valstybių ekonominė konfere- 
ncija. Šioj konferencijoj, sa
koma, asmeniškai dalyvaus ir 
Italijos premjeras Mussolini’s.

GYVENTOJAI PRANCŪ
ZU MANEVRUOSE

RHEIMS, Prancūzija, ru
gp. 26. — Penkiuose rytų Pra
ncūzijos departamentuose vy
ksta oro laivyno manevrai. 
Kone visi civiliniai gyvento
jai sumobilizuoti. Jie paduoti 

(karo vadovybei ir pildo jos 
i įsakymus. Dalyvauja ir kariuo 
menė.

KANDIDATAS ŠAUKIAS 
FONDO

LIETUVA SUSITAIKĖ SU ŠVEDU
DEGTUKU KOMPANUA

—...... ............ ,

Prezidentas Hoover’is reikalauja stipriu t 
kreditą

Vokiečių centro partija gina konstitucijų. Aus
trija pasiryžusi atsiprašyti Vokietijų. Prancū
zija turi derybas su Rusijos sovietais

SUSITAIKĖ SU ŠVEDŲ 
DEGTUKŲ KOMPANIJA

STOCKHOLMAS, švędija, 
rugp. 27. — Švedų degtukų 
kompanija, kurių valdė miręs 
Kreuger’is, anais metais Lie
tuvoje įsigijo degtukų mono
polijų už 6 milijonus dolerių 
paskolų Lietuvai. Kompanija 
sumokėjo Lietuvai 4 milijo
nus dolerių, o mirus Kreuge-

EKONOMINĖ KONFE
RENCIJA WASHIN- 

GTONE

VVASHINGTON, rugp. 27.
'— Čia vyksta prezidento Hoo- 
Iver’io sušaukta ekonominė ko- 
'nfereneija, kurios tikslas yra 
pagerinti laikus ir kiek nors 
sumažinti nedarbu.

I Konferencijoje dalyvauja a- 
pie 250 įmoninkų, pramonin
kų ir organizuoto darbo Vadų. j r’iui, tolesnis mokėjimas su- 

! Atidarius konferencijų, pre- j trukdytas.
Ridentas Hoover’is sakė pra- Dabar šiuo klausimu Kaune 
kalbų., Jis pareiškė, kad did-| jau susitaikyta. Minėta kom- 
žiausias krašte ekonominis pe- jpanija neišmokės Lietuvai 2•1 V- t l • • « • * . • ?■»?'• T 1 «rsilaužimas (slėgimas) jau nu
stelbtas. Dabar tik reikia ki
tas problemas spręsti, kad sė
kmingiau stumtis pirmyn iki 

i pat pergalės.
J Prezidentas sakė, kad būti- 
jnai reikalinga visame krašte 
stiprinti kreditų. Nemiršti že
mės ūkio reikalu. Nedarbo su-

Ipažinimui sutrumpinti dienos 
darbo valandas. Pagaliau pa
galvoti ir apie ateiti, kada bus 
susidurta ir vėl su tos rūšies 
persilaužimu, kų gali dažnai 
sukelti darbo mašinų tobulini
mas.

NUO NAMU ATSAVINIMO 
'PROCEDŪRA SULAIKOMA

A. L. R. K. FEDERACIJA SVEIKINA LIETUVOS 
KATALIKŲ UNIVERSITETĄ

Gavus žinių, kad rytoj atidaromas Lietuvos Katalikų 
Universitetas, A- L. R. K. Federacijos Valdyba pasiuntė 
tokių sveikinimo kablegramų:
‘•Lietuvos Katalikų Universitetui,
Kaunas, Lithuania.

Amerikos Lietuvių Katalikų Federacija nuoširdžiai svei
kina Lietuvos Katalikių Universitetų ir jo Steigėjus atidary
mo dienoje, linki pasisekimo sunkiame darbe išlaikyti tų 
aukštąjį švietimo židinį, nuo kurio daug pareis mūsų tautos

* ir Lietuvos valstybės ateitis.
F. B. MAST, pirmininkas,
L. SIMUTIS, sekretorius/’

NAUJAS JAPONŲ VADAS. FRANKLINO APSKRITY
------------- RAMU

MUKDENAS, rugp. 27. —
Japonų kariuomenei Mandžifl- 
rijoj ėmė vadovauti gen. Mu 
to. Buvusia vadas gen. Honjo 
paskirtas specialiu japonų at-

Cook’o apskrities turtų įkai 
notojas Jacobs praneša, kad 
visi ofisai (ofisų išrengimas) 
bus apkainoti mokamos nuo
mos pagrindu. Tas reiškia, 
kad dideles nuomas mokantie
ji ofisai turės mokėti dides
nius mokesčius.

MAŽINS ATLYGINIMĄ

Spaustuvių darbininkų uni
jai spaustuvių savininkai pra
nešė, kad pradėjus rugsėjo 1 
d. darbininkams atlyginimas 
bus sumažintas nuo 1 dol. 
29V2C. iki 1 dol. 10c. per va
landų. Už darbų naktimis — 
1 dol. 20c. per valandų.

BENTON, III., rugp. 26. - 
Streikuojantieji angliakasiaiJ 
į šių apskritį neįleisti, tad i. 
nereikalingo triukšmo išveng- 

stovu naujai Mandžiūiijos vai-j ta. Apie 7,000 angliakasių ap

MIRĖ MILIIONINKĖ

ATLANTIC CITY, N. J., 
rugp. 26. — National Shell 
Fisheries ass’n suvažiavime 
pareikalauta, kad oisteriai 
prieš išimant juos iš lukštų 
būtų užmarinami, kad tuo bū 
du sumažinti jiems kentėjimus. 
Del paties žmogiškumo tas rei
kalinga.

COUNCIL BLUFFS, Iowa, 
rugp. 26. — Daugiau kaip 
1,000 ūkininkų vakar čia žy
giavo smurtu paleisti iš kalė
jimo 55 ūkininkus, kurie areš
tuoti už kelių pikietavimų.

Kad apsisaugoti ūkininkų 
puolimo, šerifas visus kalina
muosius paleido.

ALBANY, N. Y., rugp. 26. 
— Vakar vakarų demokratų 
partijos kandidatas į prezide
ntus gub. F. D. Roosevelt’as 
per radijų atsišaukė į krašto 
demokratus, kad jie visi au
kotų kampanijos fondam Y- 
pač pageidaujamos smulkio- 

(sios aukos, sakė gub. Roose 
j velt’as.

GUBERNATORIAUS
DIENA

DINGO LAKŪNAI

NEW YORK, rugp. 27. — 
Anų dienų išskridę į Norve
giją du lakūnai, Lee ir Boch- 
kon, nežinia kur dingo Atlan- 
tiko vandenyne.

SPRINGFIELD, III., rugp. 
26. — Dideliu karnivalu res
publikonai minėjo gubernato
riaus dienų. Bet gubernato
riaus Eminersono nebuvo. Jis 
serga.

VVASHINGTON, rugp. 27. 
j— Visų krašto bankų likviduo- 
1 tojams pranešta, kad jie nuo 
įnamų atsavinimo procedūrų 
(foreclosure) sulaikytų 60 dio- 

'nų-
Yra daug žmonių, kurie ne

turi pinigų bankams atmokėti 
morgičių arba nuošimčių ir jų 
namai paimami bankų žiny- 
bon — foreklozuruojami. Ba
nkų kontrolierius parėdė, kad 
ta procedūra 60-iai dienų būtų 

Į nutraukta. Tuo laikotarpiu su 
sitvftrkys kuriami namų pas
kolos bankai ir namų savinin
kai galės gauti reikalingos pa
galbos. Tuo būdu jų įdėti j 
namus pinigai bus apsaugoti.

UTICA, N. Y., rugp. 26. - 
New Yorko valstybės Darbo 
federacija suvažiavime nubal
savo remti gub. Roosevelt ’a 

kandidatūrų.skrities kasyklose dirba.

Chicagoj mirė milijoninkė 
Mrs. Edith McCormick, 60 m. 
amžiaus.

KUBOS VIDAUS PA
SKOLA

HAVANA, rugp. 27. — Ku
bos vyriausybės ekonominė ko
misija planuoja paskelbti 50 KĖS. — Šiandien iš dalies de- 
milijonų dol. vidaus paskolų, besukta; vėsiau. ✓

milijonų dol. likusios pasko
los. Vietoje to suihažinamatr 
nuošimtis už 4 milijonų dole
rių paskolų. Iki šioliai Lietu
va mokėjo 6 nuoš., o dabar 
mokės tik 4 ir pusę nuošimčio.

'■ J ' J
CENTRO PARTIJA PRIEŠ 

KANCLERI
- a

BERLYNAS, rugp. 26. —' 
Centro (katalikų) partija at
sisuko prieš kanclerį von Pa- 
pen’ų. Ši partija įspėja kraš
to gyventojus, kad ji stropiai 
saugotų konstitucijų. Von Pa- 
pen’as kadangi planuoja be 
parlamento valdyti kraštų.

AUSTRIJA ATSIPRAŠYS 
VOKIETIJĄ

VIENA, rugp. 27. — Aus
trijos kancleris Dollfus planuo 
ja vykti į Berlyną tikslu pa
gerinti Austrijos santykius Su 
Vokietija. Šie santykiai žymiai 
pablogėjo, kada Austrija pa-’ 
staromis dienomis priėmė j&i 
duodamų paskolų. O tos pa
skolos svarbiausioji sąlyga y- 
ra, kad Austrija išsižada eko
nominės unijos su Vokietija 
idėjos.

VARŠUVOJ STREIKAS
VARŠUVA, rugp. 27. — Su

streikavo šio miesto 12,000 
darbininkų. Reikalauja už du 
mėnesius užtraukto atlygini

mo.

ORO STOVIS

CHICĄGO IR APYLIN-
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mažiausio jos nepasisekimo. Tas įrodė Ame
rikos lietuvių katalikų didelį prisirisimų prie 
savo senosios tėvynės ir gilų, nenuduotų pat- 
rijotizmų, kuris ir dabar tebėra gyvas. Dėl “Laikraščiuos pilna žinių a- taus žodžiųIeškokite visų 
tų ir dabar negali amerikiečiams nerūpėti pie ekonominius, politinius pirma Dievo karalystės ir Jo 
Lietuvos likimas, nes jis yra tampriai suriš- jkrizius, tučiau maža yra ke- teisybės... ’ Kristaus mokslas 
tas su mūsų veikimu ir tautiniu išsilaikymu liamas svarbiausias krizis taip susijęs su socialiniu gy- 
šiame krašte. Tad, A. L. 1L K. Federacijos dvasios krizis” — rašo “Žein. veniniu, kaip kūnas su siela, 
22 kongresas mato reikalų pastebėti, kas jPrietelius.” Ir visai'teisingai, kaip materija su forma. Be 
geka: ln®8 Jau pasaulio Atnaujinto-į Kristaus mokslų visi mėgini-Į

Kadangi jau septvneri metai, kai tau4 .- i jas, Kristus, pasakė: Ieško- mai išspręsti ekonominio g.y-j 
ninku partija neteisėtai valdo Lietuvų, lau- kitę visų pirma Dievo karaly- veninio problemų yra vienaša- j 
žydama visos tautos lygiu, slaptu, teisėtu bal- stės ir Jo teisybės, o visa kita liški, nenusistovėję. '1 ie visi į 
savimu sušauktojo Steigiamojo Seimo priim- jums bus pridėta. Tik, žino- mėginimai tepajėgia aprūpin
tosios Valstybės Konstitucijos dėsnius; ima, Kristaus pasakymai mu- ti tik medžiaginę žmogaus pu-.

Kadangi toji neteisėtoji tautininkų vy- nis labai neimpomiojančiai sę, o dvasinė lieka pamiršta...! 
riausybė lyg pat šiol nepadarė jokių žygių veikia, — mes su jais jau per Štai kur ir yra atsakas į klau- 
sušaukti Seimų ir išlyginti visus neteisėtu- daug esam apsipratę.. Kad simų, dėl ko žuvo ir žūsta ant 
mus' tuos žodžius būtų pasakęs kultūros laurų žmonija, nes ji

koks Chamberlainas, ar kuris per kasdieninę duonų pamirs-

Šių Dieny Opiuoju Klausimu

DIENOS KLAUSIMAI
A. L. R. K. FEDERACIJOS 22 KONGRESO 

REZOLIUCIJOS

Kadangi tautininkų partija tai daro ne 
tautos ir valstybės gerovei, bet savo ir savo 
vadų asmeniškoms ambicijoms patenkinti, 
užkrėsti Lietuvų liberalizmu, kilia sekų bol
ševizmas, išstatųs visų tautų laisvę i pavojų;

Kadangi to pragaištingo tikslo siekiama

kitas ekonomistas, be abejo, ta dvasinę duonų. Žmogus y-

Spautia ir katalikiškasis veikimas
Kreipiant dėmesio į tai, kad šiandien ir 

Bažnyčios valdžia ragina katalikiškųjų visuo
menę imtis Katalikiškosios Akcijos darbo ir 
pats gyvenimas tų reikalų iššaukia; žinant, 
kad katalikiškoji spauda tame darbe patį 
svarbiausioj vaidmenį vaidinu, dėl to A. L. R. 
K. Federacijos 22 kongresas, išklausęs mūsų 
spaudos klausimų platų L. Šimučio, “Drau
go” redaktoriaus, referato, priėmė tokį nu
tarimu:

1. Visopiis priemonėmis remti lietuvių 
katalikų spaudų.

2. Visose parapijose steigti laikraščių 5 r 
knygų platinimo biurus.

3. Visur, kur tik galima, steigti mūsų 
laikraščių bendradarbių ir korespondentų jn-
telius.

mes į juos žiūrėtume kaipo į ra iš Dievo kilęs ir Jo privalo 
naujų išsigelbėjimo viltį. Bet. siekti: Dievu, tuo nekintamuo- 
Kristus... į Kristų mes papra- ju pagrindu, ir remiasi visa 
tę žiūrėti kaipo į kokių abs- žmonijos gyveninio esmė. 

jau kelinti metai pasireiškusią intensyve ko- G akcijų, nieko bendra neturi- Taigi, priėję tokios išvados, 
ča prieš Bažnyčių, baudžiant kunigus dėl pa- 1R'ių su šiuo pasauliu, dėl te mes matome, kokiu nuostabiu 

; mokslų bažnyčiose, varžant visokio katalikiš- ’r toliausias mintis taip tikslumu vyksta pranašiški 
' ko veikimo laisvę, kuri yra garantuota Vais- lelbri<d P10 ausis pralcid/.ia Š\. Ramo žodžiui: Mažai c- 

tybės Konstitucija, sodinant katalikų veikė- me* ° pagnn- lių nusigręžimas užmuša juos
'jus į kalėjimų, baudžiant juos piniginėmis 1 dinė mūsų gyvenimo klaida, - pačius ir paskųjų laimė juos 
' bausmėmis ištremiant* I juk Kristus į šių žemę atėjo pražudys. Tuomet jie šauksis

Kadangi Lietuvoj dabar yra atimta irl sMI>ti moto“° "* k°-» ,,,ane’ aS nriSklansysiu ;
spausdintojo žodžio laisvė, neduodant per iklonis <*»’«>"«. ■** žmonėms, jų, jie kelsis anksti, bet manęs I 
laikraščius nė pasiskųsti apie daromas kata- 1° “nonėms skelbė ,Ui ir neras ne, jsie laikė neapykan- ;
likų visuomenei ir pačiai Bažnyčiai skrian-!™ Prak‘lSk">> gyvenimui tai-, toje drausmę... ir paniekino 
j j kino. Iš tiesų, šiais Kristaus (visus mano įspėjimus.” Mes

'Kadangi, suardžius kataliku ekonomines 1 žodžiaia "les tikrai galime pa- j matome, kad sykiu su tikėji-, 
ir politines organizacijas, norima sugriauti nes juos, kaip ir vi-, mo ir dorovės nykimu, su žino |
grynai kultūrines ir religines, kaip. K. V. C.;,™* kitus, įtvirtino Šimtai at 
ateitininkų ir pavasarininkų, kuriems šienu t'! sitikimų is musų pačių gvve-

gaus dvasios menkėjimu, tiien 
kėja ir nyksta visa žmonijos

uždrausta "buvo laikyti jubiliejinį kongresų*nilno* Juk visi .žinome, kati gerovė. Šitai mums parodo, 
Kaune* kur *ser&a visuomenė dvasine kad tikėjimas žmonijos gyve-

Kadangi šiomis dienomis be jokio misi- ten skursta ir ekonomi nime yra užėmęs svarbių vie-

Šeštadienis, rugp. 20 d., 10:12

SVEČIAS !š NAUJOSIOS ANGLIJOS

KUN. PRANCIŠKUS JURAS,
Lawrenee’o, Mass. lietuvių parapijos klebonas, uobia 
Bernaičių Kolegijos, tėvų marijonų vimunlijcs ir k:*ų 
Amerikos ir Lietuvos lietuvių katalikiškų įstaigą ir or
ganizacijų rėmėjas. Gerb. veikėjas yra Kunigų Vien - 
bes sekretorius. Buvo Federacijos kongrese Pit sburg ’? 
ir išrinktas į valdybų. Po kongreso atvyko Cliicug'n, 
kur tini daug draugų ir pažįstamų. Aplankė “Draugo”’ 
redakcijų, palinkėjo “Draugui” geriausios klotie s ir pa
kviestas Bernaičių Kolegijos piknike Rugp. 28 d. Birutės 
darže, pasakyti prakalbų. Jo įdomi ir įspūdinga prak..:l . 
prasidės 5.*00 vai. vak.

Tikyba — privatus dalykas!’ pirmųjų amžių krikščionim
kaitimo ir be teismo pasodinti kalėjiman žy- jne gerovė» nes visokie sauva- tų ir vaidina vyriausiojo vai- juos pačius palieka juokingoj dvasių. Neveltui Kristus yra
iriausi ir valstybei daug nusipelnę katalikų davimai, nesųžiningumai jų Gintojo rolę. Žmonijai dorovė padėtyje. Tie šauksmai viii vadinamas: ‘Salvgtor mun .’

4. Besimokinančių mokyklose jaunuorue-i visuomen-s ya(*}aį _ prof Pr Dovydaitis, Paveda prie bankroto. Viso to ir tikėjimas yra lygiai tas, dideliasia nesąmonė ir nusi- Šie žodžiai turi giiios prasmė-,
nę pratinti prie spaudos bendradarbiavimo: į prof (Jr Eretag įr jr j>eimdnas__  pasėka kaip tik ir yra šių die-1 kas augalui oras ir saulės švie kaitimas ne tik prieš Dievų, tik, deja, ne visų jie yra sap

nų krizis. Reiškia, visų pirma su, be kurių jis menkėja ir vi- u« tik prieš Bažnyčių ,ne tik rantami.
v • • ’ - . i . v • * « c 7

prašalinkime dvasios krizį, o,sai išnyksta. Ir pats Kristus, prieš visus žmones, l>et »:*
rašymo ir jos platinimo.

5. Raginti, kad visos mūsų draugijos ir 
organizacijos apsirinktų vienų! iš'katalikiš
kųjų laikraščių sau už organų.

6. Kad bent didesnieji lietuvių centrai

Nutarta:
Griežtai protestuoti prieš visokius kata 

likų veikimo
3

io ir veikėjų persekiojimus Lietu- lvisi kiti kriziai patys išnyks, atsinešdamas pasaulin savo prieš savo tėvynės gerovę,— 
stuoti dėl prof. Dovydaičio, prof. į Veltui ekonomistai ir politi-i^1^^’pasakė. Aš atėjau, prieš savo artimuosius ir bu Kvoje; protestuoti dėl prof. Dovydaičio, prof. i Veltui ekonomistai ir politi

Ereto ir dr. Leimono Įkalinimų ir reikalauti,1 kai laužo savo galvas, norėda- gyvenimo turėtų ir aps- simas kartas.
T03ULA3 PAPRASTU , Aj

Amerikoje užvestų laikraščiuose nuolatinius kad jie tuoj būtų paleisti iš kalėjimo; reika-imi išsisukti iš šios žmonijai>čiau turel**’’ šie ž,)džiai sup- T . nevcĮtuį ln,>s
.___1.1 •• y • _ • i • _ .. . . . ... ... I i ranlo III i rwv -iri.-vn nn'. Zi linnzvnii'savo kolonijų žinių skyrius.

7. Visose lietuvių kolonijose rengti spe- 
ciales spaudos savaites.

Lietuva ir mes
Amerikos lietuviai katalikai per A. L. R. 

K. Federacijos įsteigtąjį Tautos Fondų, Ame
rikos Lietuvių Tarybų, per savo parapijas, 
visų eilę kitų organizacijų, draugijų ir viso
kiais įmanomais būdais, aukomis ir nuošir
džiu darbu dėjosi prie Lietuvos nepriklauso
mybės ir laisvės išgavimo, rėmė jos švietimo, 
kultūrines ir net ekonomines įstaigas; džiau
gėsi visais Lietuvos laimėjimais, liūdo dėl

lauti, kad būtų grąžinta katalikams veikimo nepavydėtinos padėties. jr ! rantanii ne Vl-R aPie bangaus krikščioniška1
laisvė; reikalauti, kad ko greičiausia bėi ų ! pastangos 
atstatyta teisėta vidaus tvarka Lietuvoje, o 
kol tai nebus padaryta, neturėti jokių san
tykių su tautininkų partija bei jų agentūro
mis ar agentais šiame krašte.
, Amerikos katalikai ir mes

Žinant, kad Amerikos katalikai turi daug . . . . ., , ... . ... , , v , , i tarpe ir turėtų teigiamos įtakos į vedama ko-bendrų siekimų ir reikalų, kad lig šiol Ame-į 1 A • _• «

rikos lietuviai katalikai nebuvo subendrinę 
savo akcijos su National Catbolic Welfare 
Conference of America, dė1 to nutarta, kad

atremontuoti eko- bet ir aP*e šios žem5s gyveni-
s"s-ei’i;‘,

nes mes matome, kad žmonija

Batakiai, Tauragės .ps B - 
klaus .tvarto grin ia tai vilias 
— daugelio ūkininkų svajonė. 
Cementinės grindys brangiainominę būklę eis tol veltui, nub Iš to matome, kad visoki tegali išgelbėti tiktai tikvbi-i

kol žmonija nepaklausys Kris-1 laisvamanių šauksai kaip: nis atgimimas, tik grįžimas i kaj'tuoja’ ° kitos tam r(‘ikaiui 
___________________________________________ ____________________________________________ . ° ‘ 1 tinkamos medžiagos nėra. vie-

rišti federacijų su vyriausia Amerikos kata
likų organizacija autonomiškais ryšiais. Tai 
pakeltų lietuvių vardų Amerikos katalikų

i vų mūsų tautoje prieš katalikybę. t
Mūsų publikacijos reikalai

Kadangi mes tarime daug ir tikėjimo ir 
Federacijos centro valdyba pasirūpintų su- savo tautos priešų, kurie visais būdais sten-

1 ginsi žeminti mūsų ger» vard, ir dėl to duž.:"“ L“milf kal'm0 ūkininkas 
! nai prieš mūs varo šlykšči, agitaciją per g.-!8’ klaosim« faprastai ir p,giai 
' l'ūgljję Amerikos spallilg.

Kadangi lietuvių katalikų veikime yra 
! daug reiškinių, apie kuriuos turėtų žinoti vi- 
į sas katalikų pasaulis, dėl to nutarta steigti

prie Federacijos centro spaudos biurą. . , x.
* nes jau ptuikti metai kaip lai-

(Bus daugiau) kosi ir gerai atrodo.

■ išsprendė. Tvartan jis įdėjo 
plukto molio grindis, o sruto
ms nubėgti latakus padirbo iš 
lentų. Pasirodo šitokis įtaisy
mas yra patogus ir stiprus.

Kun. Pr. J. Vaitukaitis

Šventasis Beneibfctas
“Ut in omnibus glorificetur Deus. ”
4 4 Dievas tebūnie garbinamas visuo
se daiktuose.”

Šv. Benediktas.
(Tęsinys)

Ir neužilgo Benediktas pagarsėjo dva 
riškais darbais sielų išganymui. Kadangi 
tada jis ėjo tik aštuonioliktus metus ir 
kadangi jam teko didelė garbė, tai Die
vas, norėdamas išbandyti Benedikto tvir
tumų ir uolumų dorybėse, daleido, kad 
šėtonas gundytų ištikimų tarnų. Šv. Gre- 
gorijus rašo, kad Benediktas, kai jis bu
vo vienas, šėtonas pradėjo pirmiausiai jį 
kankinti, siųsdamas juodpaukštį, kurs 
-kraidė aplink jo galvų. Šventasis galėjo 
jį ranka nubaidyti; tačiau to nepadarė. 
Jis ėmė ir peržegnojo save ir juodpaukš- 
tis prasišalino. Šėtonas, matydamas, kad 
nepakenkė Benedikto kantrybei, ėmė ir

jo kūnui siuntė didelį geidulingumų, ir 
jis buvo gundytas, kad apleistų uolos bu
veinę ir grįžtų į pasaulį ir gyventų paten
kinime. Tas gundymas buvo smarkus ir 
galingas. Benediktas labai susirūpino ir 
nebežinojo kų pradėti, nes tokių pagun
dų neturėjęs savo gyvenime. Tada jis 
puolė keliais ir karštai maldavo Dievo 
tvirtybės ištęsėti skaistame gyvenime. Ir 
po to, atsidavęs Dievo Apvaizdai, atėjo į 
pats save, ir metėsi į, dyglių ir erškėčių 
kelmų, kur sužalavo visų savo kūnų taip, 
jog visas nusilpnėjo ir stiprus geidulin
gumas tapo nugalėtas. Džiugulus jis per
mainė Į skausmų, tuo pačiu nugalėdamas 
nuodėmę ir tapdamas šventasis herojus.

Praslinkus septyniems šimtams metų, 
Šv. Pranciškus Asyžietis atlankė Šv. Be
nedikto uolų, kurioje šventasis gyveno. Ir 
persiėmęs dideliu pasiaukojimu tiems dvg 
liatns ir erškėčiams, kuriuose Benediktas 
sužalavo savo kūnų, kad nugalėti geidu
lingumų, ėmė juos ir pabučiavo; po to 
jis peržegnojo ir I>ievo parėdymu tapo 
gražiausios rožės. Nuo to laiko toji vieta

tapo tikroji šventovė. Tos rožės išdavė 
stebuklingų galių, išgydant daug žmonių 
iš įvairių ligų. Neįstabu, kad maldininkui 
skaitlingai lanko tų vietų.

Netoliese Subiako buvo mažas Viko- 
varo miestelis. Ir jo apylinkėje buvo su
sidariusi vienuolių bendrija, kuri iš vie
no gyveno. Bet su laiku drausmė išpyko, 
pamaldumas nusilpnėjo ir įžadai nebebu
vo vykdomi. Tačiau patys vienuoliai, gir^ 
dėdami apie šventąjį Benedikto gyveni
mų, didžiai jį gerbė. Ir kai jų abatas mi
rė, tai visi vienuoliai vienbalsiai nutarė 
Benediktų išrinkti ir prašyti, kad būtų 
jų abatas.

Iš pradžių Benediktas nesutiko. Bet, 
kada jam užtikrinta, kad jis prisiimtų 
tapti abatu dėl didesnės Dievo garbės ir 
jų sielų išganymo, jis sutiko. Ir apleidęs 
savo buveinę, jis persikėlė į naujų vielų, 
kur pbadėjo tuojau vykdyti reformų. Ne
turtas buvo būtinas, laisvė daugiau nebe- 
toleruojama, tuščios šnekos uždrausta, 
valgis sumažintas — daugiau pasninkavi
mo, drabužis duotas prastesnis, klaidos

turėjo būti i.špažinamos ir atlyginimas 
daromas.

Kad prigelbėjus vienuoliams dvasiš
kuose dalykuose, naujas abatas davė vi

sų eilę konferencijų ir ekshortacijų. To
kia nauja dvasinė reforma vieniems nepa
tiko, o kitiems atrodė per sunku vykdyti 
gyvenimam Tarp vienuolių bendrijos pa
sirodė neapykanta prieš jų pačių išrink
tąjį abatų. Jų tarpe būta tokių kerštuo- 

jog slaptai jie nutarė jį nunuodinti, 
gaudami nuodų miltelių, kuriuos įbėrė į 
geriamųjų jo taurę, iš kurios Benediktas 
kasdien gėrė. Kada nuodais pripildyta 
taurė buvo paduota Benediktui, jis per
žegnojo ir taurė sudužo. Tada abatas su
prato, kad taurėjo buvo tikroji mirtis, 
kuri nepakenčia gyvenimo ženklo. “Visa
galis Dievas tepasigaili jūsų ir jums te
atleidžia,” tarė Benediktas. Tokiu būdu 
jis apleido juos ir iškeliavo gyventi į pir
mykštę vietų.

Apleidęs Vikovaro miestelį, Benedik
tas troško vienatvėje gyventi ir bendrauti

su Dievu. Tačiau Dievas nenorėjo paslėp
ti tos liepsnos, kurių Jis užliepsnojo. Die
vas taip parėdė, kad Benediktas būtų 
visa visiems ir kad visų akys būtų at
kreiptos į jį, per kurį kiti gautų gražiau
sias dangiškas dovanas. Ir jo pasekėjai 
gausėjo kas dienų. Jie troško įsteigti ben- 
drabūtį, kurio abatu būtų Benediktas. Ir 
vienuolynai, vienas paskui kitų, pradėjo 
nuostabiu būdu kurtis. Tarp 510 ir 519 
mm. pastatyta dvylika vienuolynų. Jei 
imsime šių dienų bent vieno vienuolyno 
kūrimą, matome, kad ima ilgų laikų kol 
baigiamas steigti. Tačiau susidomėjus, 
kad tiek daug vienuolynų pastatyta į 
trumpų laikų kalnuotoje ir retai apgyven
toje šalyj, turime pripažinti Dievo Ap
vaizdos galybę, kuri laimino šventuosius 
Benedikto užsimojimus ir pagreitino vie
nuolynų steigimo baigimų ir išsiplėtimų.

(Bus daugiau)

f



Šeštadienis, rugp. 20 d., 1932

LENKAI ŠNIPINĖJIMUI LIETUVOJE IŠNAUDOJA 
BEMOKSLIUS

Vėl išaiškinta plati lenkų šnl-, laiško adresatui, Keruliui Ig- 
pu organizacija. Lenkų šnl nui, įdavęs nuvežti dešimtį de
pai gabena plečkaitininkų..............
literatūrą. Įsakė įsirašyti j 
šaulių sąjungą ir sekti ko
respondenciją. 10 dolerių 
už šnipo lydėjimą. “Ryto 
mokyklos “mokinė”

D t A 0 S A S

lerių. Kerulis pinigus pasisa 
vinęs sau ir laišką į Kauną 
nenuvežęs. Po nekurio laiko 
Kerulis vėl buvo užėjęs pas 
kap. Stankevičių, bet pastara
sis, nesulaukęs iš Kerulio Ig
no į laišką atsakymo, Ker-ulį 

Kriminalinės policijos I aky', Kazį pradėjo kamantinėti, ar 
riaus viršininkas A. Povilai-, tikrai jis, Kerulis, įteikė lais-

,»i

tis, pavaduojąs kriminalės po 
licijos direktorių, šutei- 
kė spaudos atstovams šių sva-

ką Keruliui Ignui.

Kerulis kap. Stankevičiaus 
mušamas prisipažino, kad lai---------~

rbių žinių apie naujai susektą I neį teikęs ir pįniffUS ^į.
lenkų šnipų organizaciją Lie
tuvoj :

savinęs.

..... . ...
Jonas, Turgėnų kaimo, Joni 
škio valse., Utenos apskr. gy
ventojas turi ūkį, kurio dalis 
yra již administracijos linijos. 
Kiekvieną kartą, vykstant lau 
kų darbams už administraci
jos linijos, reikalinga lenki) 
žvalgybos buste užsiregistruo
ti. Lenkai, užregistravę leidi
mą, visuomet klausdavę; ‘Kas 
girdėti Lietuvoje?’ Sargybos 
vyresnysis klausinėdavęs apie 
pasienio policiją, kur yra sar
gybos būstinė, kurie policini
nkai yra išvykę (prašydavo 
nurodyti pavs>dėmis) ir t.t.

Lenkai Gadliausko ypatin
gai klausinėdavo apie Lietu
vos šaulius ir kariuomenę. 

Apie šaulius reikalaudavę

buvo pavedęs nuvykti į Bir
žus ir sužinoti Biržų komen
dantūros nedegamos spintos 
firmą, modelį ir kokio modelio 
yra spintos raktai.

Už šnipinėjimą lenkų nau
dai lenkai atlyginimą šnipams 
moka Amerikos doleriais, ši | 
kvota parodė tris negražius 
dalykus, kuriuos daro lenkai:

-Lietuvos piliečius, kurie ei
na dirbti laukų darbus į oku
puotą Lietuvą, lenkai stengia
si padaryti savo agentais; šni
pinėti lenkų naudai lenkai ver

buoja tokius asmenis, kurie 
mažai supranta tą nusikalsta
mąjį darbą, kurį jie padarė 
šnipinėdami svetimos valsty
bės naudai; lenkų šnipai su

Kartą lenkų karininkai iš K.! nurodyti, kur yra šauliai ir Į pagalba K. O. P. kareivių į
Be anksčiau susektų lenkų q p (korpQg oehrany pogra- kokiais ginklais yra ąpgink-i Lietuvą gabena plečkaitininkų 

šnipu Lietuvoje. — Gudelio-'„:------ .ii—.ušnipų Lietuvoje, — Gudelio- 
Gudelevičiaus, Reingoldo, Me- 
čiaus ir Norkaus, — krimina
linė policija liepos mėli. pa
baigoje Utenos bare susekė, 
palyginti, didelę lenkų šnipų 
organizaciją, kuri jau iš anks
čiau vedė sistematingą šnipi
nėjimo darbą lenki) naudai.

Liepos mėn. 20 d. krimina
linė policija Utenos bare su
laikė Kazį Kerulį, Pašulniš- 
kių km., Joniškio valsč., Ute
nos apskr. gyventoją. Keru
lio du broliai — Jonas ir Pra
nas — 1927 metais iš Lietu
vos kariuomenės yra pabėgę 
į Lenkiją. Šiuo metu jiedu gy
vena N. Švenčionėliuose. Šni
pinėti lenkų naudai Kerulį į- 
kalbinėjęs Verikas, gyvenąs o- 
kupuotoj Lietuvoje, Maldžiūnų 
km. Keruliui Kaziui sutikus 
šnipinėti lenkų naudai, kartą

nieznej) prašę Kerulio, kad 
jis, vykdamas į okupuotą Lie
tuvą su žiniomis, atvežtų ir 
30 klgr. lietuviško tabako “Ze- 
fir” firmos ir I-os rūšies. Ke
rulis norą išpildė. Už tai ga
vo 16 zlotų, bet jam už tabaką 
prašę atvežti I-mos rūšies, o į 
šis atvežęs'3-čios.

Kerulis lenkų naudai dir
bo jau nuo 1920 metų. Keru
lis turėjo gerą pasitikėjimą 
pas lenkus ir buvo jų gerbia
mas, kaipo senas ir sąžiningas 
jų šnipas.

Kerulis Kazys lenkų naudai 
šnipinėjęs prisipažino ir dar 
nurodė visą eilę asmenų, kurie 
taip pat šnipinėjo lenkų nau- 
dąi. k

luoti.
Vienam šios bylos dalyviui 

lenkų poručnikas buvo pave
dęs dėti pastangų prieiti prie 
slaptos korespondencijos, siu
nčiamos valsčių valdyboms, po 
licijai ir šauliams. Tą slaptą
korespondenciją jis turėjęs pe , .................................
rkontroliuti ir žinias suteikti I T’ačių sulaikytųjų prisipazi 
poručnikui. Inimu’ 0 taip pat ir liudimn-

Šnipų grupės dalyvis Kič-ikl* parodymais, tos grupes as- 
kauskas Alfonsas, kilęs iš Re- 'menŲ šnipinėjimo lenkų nau- 
pėjų kaimo, Joniškio valsč., kaltė pilnai įro y • o 

Į1930 m. lenkų buvo sulaikytas |dėl vis^škai^ nestebetina, kad

literatūrą.
Iš sulaikytųjų 10 lenkų šni

pų tik vienas yra baigęs pra
džios mokyklą. Keturi moka 
tik pasirašyti pavardes. Kiti 
keturi moka šiek tiek rašyti, 
ir vienas visiškai analfabetas.J

su kontrabanda. Vilniaus apy
gardos teismas už tai jį nutei-

liepos m. lenkų šnipų masinis 
sulaik. lenkams pakankamai

sė 4 mėnesius ir 3 d. kalė ji- j Yra ivaręs rūpesčio. Šių lenkų 
mo. Kiškauskui lenkai buvo. šnipų kvota šiomis dienomis 

perduodama kariuomenės teis-

9

UŽVADUOJANTIS
AMŽIUS

Vienas kinietis mokslinin
kas, kadaise apsilankęs Ame
rikoje, pareiškė, kad Ameri
kai ateina užvaduojantis am
žius. Jis pareiškė, kad ameri
kiečiai patys neveikia, bet tu
ri turėti ką nors užvaduojan-v*
CIO.

Šiuom atžvilgiu išrodo, kad 
tame išsireiškime yra daug 
tiesos, tad nors truputį apie 
tai. Paprastai, amerikiečiai 
myli daboti kitus, bet patys 
mažai ką veikia. Žinoma, yra 
tokių, kurie veikia, bet maža. 
Amerikiečiai myli daboti spo
rto ir meno “žvaigždes,” my- 
’i klausyti muzikos, kurią per
duoda plokštelės bei radijo. 
Jie daugiausiai būna genijų 
žiūrovai ir klausytojai. Šiaip 
elgiantis, laikas praleidžiamas 
beverčiai, arba nesunaudoja- 
mas tikram linksmumui.

Jeigu dabojama žaidėjai, ne 
pasinaudojama savo kūno ma
nkšta ; tik matoma, kaip kitas 
atlieka; žiūrovui liekasi tik 
vaizduotė. Pav., jeigu matoma 
kitus valgant, vistiek mačiu
sieji lieka alkani. Tad, aišku, 
kad žiūrovų dažnai leidžiamas 
laikas veltui, -kada kiti turi ti
kro pasitenkinimo, dalyvauda
mi sporte arba meno srity.

Muzikoje, gramafonas ir ra
dijo yra daug prisidėję prie 
sukėlimo linksmumo žmonijos 
gyvenime, bet geresnė pasili
nksminimo dalis eina tiems, 
kurie ją patiekia reprodukci
joje. Be abejo, muzikos mylė
tojas gauna nemažai inspira
cijos iš moderninės reproduk
cijos, jeigu tik jis moka tin
kamai ją sunaudoti. Tad, jęi- 
gu pasiklausę muzikos pasi
tenkinsime ir patys nieko ne
veikiame, muzikos garsai mu
ms per vieną ausį įeina, per 
kitą išeina; tad mes ir lieka- 
me ten, kur buve^

Tad, ant galo reikia parei
kšti, kad gavę išlaukinės in
spiracijos, turime imti ir pa
tys veikti. Tėvai, kurie pašve
nčia pinigus, pęrkant vaiku
čiams instrumentą ir muzikos 
lekcijoms, be abejo, ateityje 
iš jų susilauks daug malonu
mo. Šis išsireiškimas, kai kam, 
sali būti neaiškus, nes tėvai, 
leidę vaikutį keletai lekcijų, 
tuoj nori turėti iš to materi- 
jalę naudą. Materijalė nauda 
ateina tik su laiku, bet moralė 
nauda anksčiau pradeda reikš
tis. Vaikutis, besimokęs muzi
kos, gauna kilnesnių idėjų, sa
vęs susivaldymą, gražų apsi
ėjimą, ištobulina atmintį, pa
pročius, išvaizdą, grožės mei
le ir jausmų kilnumą. Žmogus

ta ten, kur turi giminių — pa
liai Šiaulius.

Išgavusi gimimo metriką, 
Vaitiekauskaitė, pagal poruč
niko Javorskio nurodymą, pri
valėjo pasistengti apsigyventi 
pas vieną Tauragės šaulių ri
nktinės veikėją ir išgauti smu- 
lkias žinias apie Tauragės 
šaulių rinktinę. Poručnikas Ja 
vorskis dar priminęs, kad ne
trukus ši rinktinė švęsianti 
kažkokią savo šventę. Vaiti^ 
kauskaitės kvota baigta, ir ji 
yra perduota atitinkamiems o- 
rganams nubausti.

Kaip matyti, kriminalinė po 
licija liepos mėn. turėjo daug 
darbo su lenkų šnipais.

turėdamas tas ypatybes, bus 
naudingas žmonijai ir sau. Tų 
ypatybių gali įgyti tik mokin
damasis muzikos.

A. P. Stulga

PRANEŠIMAI
Labdarių 1 kuopos susirin

kimas’bus sekmadienį, rugį). 
28 d., 1 valandą popiet.

Valdyba
Town of Lake.— A. Rama

nauskas, buvęs Šv. Kryžiaus 
bažnyčios sargu, šiomis dieno
mis išvyks į Lietuvą, o jo vie
tą užima Povilas Vitkus, vi
siems gerai žinomas. Jis at
liks sargo ir zakristijono dar
bus. Jisai su savo draugais 
rengiasi atvykti į kolegijos 
pikniką.

parke,
Avė.

prie 70 ir Califomia

Komisija
Šiuo primename apie mūsų 

Šv. P. M. Ražancavos P. ir M. 
draugijos išvažiavimą, kuris 
įvyks sekmadienį, rugp. 28 d., 
Alex Kučinsko darže, ant 
Kean Ava. Atvažiuokite pa
čios ir atsiveskite su savim 
drauge. Smagiai laiką pralei
sime. Valdyba

Town of Lake.— G. D. L.
K. Vytauto draugijos mėnesi
nis susirinkimas įvyks rugp. 
28 d., 2 vai. popiet, parapijos 
svetainėj.

Visi nariai malonėkite susi
rinkti. Turime daug reikalų 
svarstymui. Valdyba

1 Marąuette Park.—Marquet-i TALIKŲ UN1VESITETUI
| te Park Liet. Am. Piliečių klu 1 . . . • •‘ bo mėnesinis susirinkimas įvy- 
iks nedėlioj, rugp. 28 d., 2 vai. 
popiet, parapijos svetainėje. I 

į Visi nariai malonėkite atei-' 
jti į susirinkimą. Turime ne-; 
j mažai svarbių dalykų aptarti, 
pav. piknikas ir kiti.

Valdyba

i i

j Marąuette Park.— šv. Bar-J 
j boros draugijos piknikas jvy-! 
ks ateinantį sekmadienį, rugp.1 

J 28 d., 1 vai. popiet, Marąuette,

davę slapivardę “Cuiskis.’
Ši visa šnipų grupė į oku-jm° Pr°kuratūrai

i a t - * -V,r j I Be to, kriminaline policija.Viki tos grupės dalyviai, >0* godavo 2g d !
šnipinėjusieji lenkų naudai, l^1 Ka,<>ll° Ž»)»nckaTOk(n gy- administracijos liniją I
ryšius palaikydavę (jų tie8io.rvena„ė,o Sere.k.sk.ų dv Jo. Vaitiekauskaitę Zofijl}, k^sių! 
gims viršininkas) su Šimėnu Sk ’a c'’ zemę' Mat’ 'i5 Onuškio. VaitiekauskaiM,z.cnię. iii ai, z<a-... .„.uiirvaip» fiu simenu » -, • j v », . XT & v. n • • lančkausko ūkio dalis yra uzVerikas jį nuvedęs j N. Šven- Juozu, gyvenančiu Gnncių JflHTninio+M„;4_«-!-•-- • -

čionėlius pas lenkų žvalgybos, kaime, okupuotoje Lietuvoje.
knrininkn Brovinskn ėio ___ , uieiuvoje.
karininką Brevinską. Čia Bre- į Šimėno Juozo slapvvardė bu- 
vinskas Keruliui davęs pirrtfą'vo “Šimancas”. Jis yra kilęs 
uždavinį surinkti žinias apie į iš .Joniškio v., Utenos apskr.
~ ‘ “ 1928 m. Šimėnas Juozas užJoniškio ir Inturkės šaulius. 
Keruliui nuvykus su žiniomis 
pas Brevinską, šis pareikala
vęs, kad šaulius išvardintų pa
vardėmis ir nurodytų šaulių 
vadovybes.

atsakomybėn, bet, vengdamas 
bausmės, pabėgo į Lenkiją. Ši-

į menas Juozas yra poručniko 
Brevinskas įsakęs Keruliui, Lereontowskio dešinioji ranka 

ad jis dėl geresnio žinių iš-J ir yra žvalgy bos rezident 
gavimo įsirašytų į šaulius. prie administracijos linijos.

Tuo pat metu poručnikas, Kaip jau anksčiau sakiau, 
ernlini •nnrinlrpo ir “TTeavrp-1. ............

administracijos linijos ir to-,1930 m- gegužės mėn. parda- 
dėl perėjimas į okupuotą Lie- vusi Onuškyje savo namus, ne-

____ PA • w. . i,____ Ii— t .- l J*----- 1- . • TTtl.t-tuvą per Zajančkausko žęmę 
palengvėdavo. Už šnipų per-

legaliu būdu išvyko į Vilnių. 
Už iškėlimą komunistinės v ė-

veikimą plečkaitininkų naud“ai!v''s) ^“^anskas gaudavęs 
turėjo būti patrauktas teismo atlZgl'lim« iki 10 doleri’-_ A

leidimus (juos dažnai lydėda-įliavos ir pasipriešinimą lenkų 
valdžiai, Vilniaus apygardos 
teismas 1931 m. Vaitiekauskai-

Dažniausia į okupuotą Lie
tuvą pas Lereontowskio rezi
dentą Šimėną Juozą lankyda
vosi jo brolis Šimėnas Vladas.

tę nuteisė 8 mėnesius kalėji
mo.

Š. m. liepos mėn. 1 d. Vai-
—.— ucBiimiji ranga' "— o“u«i«w viauas. tiekauskaitč, atlikusi bausmę,

kad jis dėl geresnio žinių iš-»ir yra žvalgybos rezidentas Šimėnas Vladas dažniau negu kšėjo iš kalėjimo. Sulaikant 
crnvimn isiraSvh, i Soni,™ - . . kiti lankydavęsis į Vilnių. Jis Vaitiekauskaitė jokių dokume-

buvo lyg kad ir Juozo Šimėno :ntl? neturėjo. Save ji pasiva-
Keruliui parinkęs ir “Ksave-'afvvi.*A” ..'*".'7°'8aKiau, Į y® ** "“v™ ouih™,—t
ro” slapivardę. šita slapi va-1 nL-n \ •*ejl Lietuvos le- į Pad®jejas. Zajančkauskas pri-dino Anastazija 

11 .................................i ^ sniPai, žinias perduoda ’ slPažinęs ir viską smulkiai nu-1 bet vėliau tard
Patrimailiūte, 

tardoma prisipažirdė Kerulis pasirašydavęs ir 
piniginiuose kvituose.

Tas pats Verikas
kalbėjęs dirbti ir pleč..„........  , yra įsKviečiamas vienas iš le-•--------- “ Ouuio» cmi-
kų naudai. 1929 ir 1930 m. Ke-; nkų karininkų, arba Šimėnas kauskis. Juozas Šatkauskls 
rulis, be šnipinėjimo lenkų gnipą siunčia į Vilnių placuvJnuo 1931 nietų vasario mėn.
naudai, is okupuotosios Lietu- kon Nr. 2. Iš K. O. P. štabo ’15 d’ ^ki 1931 m. gruodžio m. ■•* ——-v’ »«uuonau-
vos gabendavęs į nepriklauso-I Girincų sargybai buvo duotasi15 d‘ buvo Pašakynės km. sa- Iškaitei poručnikas Javorskis
mą Lietuvą ir plečkaitininkų parėdymas, kad tas, kas turi r^bos viržminku. Šiose vie-1 pataręs, kad ji, perėjusi ad 
literatūra. Literatūra iš Vii-1. - - - - .............................

minėtam Šimėnui Juozui. įpasakojęs. no, kad liepos mėn. 19 d. len-

fiją išsiuntęs šnipinėjimo tik
slais į nepriklausomą Lietuvą 
ir davęs uždavinį. Vaitiekau-

tūra būdavo supakuota į tam Vienam šios šnipinėjimo gru!ma* įvykdavę pas 1 odlipskį, 
tikrus pakus. pės dalyviui, Taločkai Petrui, Kumelynės vienkiemyj.

Už kiekvieną literatūros pe-1 karinink. Lereontowskis davęs l’odbpskis lenkų yra laikomas 
ra’^^ą paką lenkai Keru- Į uždavinį aprašyti Lietuvoje ke paba* patikimu.

liūs, miškų kelius, miškuose iŠ-1 stabas lenkų sar-
įkirstas linijas, geležinkeliųIKY1*08 viršininkams davęs įsa-
stovį, traukinių stovį ir Lt. |kymą, kad per atvykstančius-<• ■ •

rga '^+ą paką 
liui ^^.<ėdavę nuo 5 iki 7 do
lerių.

1931 m. lenkų karinės žval
gybos kapitonas Stankevičius Jam taip pat buvo pavesta 
Keruliui Kaziui įdavęs laišką, 8mulkiai 8Urinkti žinifl8 ftpie
kad šis jį nuvežtų į Kauną ma8ų kariuomenės apginklavi-i................. .  a-.i.
husarų pulko raštininkui Ke- mąt kariuomenės pulkus, jų di-12 apie Lietuvos kariuomenę, 
ruliui Tgnui. Tame laiške Jslokaciją, nurodyti karo vado- P°bciją, šaulius ir apskritai 

l np. Stankevičius prašęs Ke'vybę ir, apskritai, kas dedasi ' apie visą Lietuvos gyvenimą, 
rulį, kad šis aprašytų husa
rų pulką; kiek arklių, žmo
nių skaičius, kokie yra pul- 
k“ ginklai ir t.t^
Už laiško nuvežimą Keru-

Lietuvos kariuomenėje.
Poručnikas Loreontowskis

PERSITIKRINK 
Trumpa, Greita Kelione

1 LIETUVĄ
Ų AMERIKOSUNIJA

HMIUUASiURWAv«0VBDUI
Dideliais, Naujais ir 
Modemiškais Mūsų

Motorlaiviais

•BALTOSIOS ŠVEDŲ LINIJOS”
Išplaukimai iš Ncw Yorko:

M.L. "GRIPSHOLM,” Rugsėjo 1 
M.L. •KŲNGSHOIaM,” Rūgs. 15 
S.S. "DR0TTNINGHOLM.” ” 22 
M.L. "GRIPSHOLM.” Spalių 4 
M.L "KVNGSHOLM.” Spalių 12

Daug pagerintas vėliau
sio modelio ZENITH, R C 
A VICTOR, SPARTON, 
P ADA, PHILCO.

200 Radio setų pasirinki
mui šalia prie šalies už da
bartines mažas kainas.

Priimame jūsų seną Ra
dio ar pijaną kaipo dalį į- 
mokėjimo.

Jos. F. Bodrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St»

Tel. Boulevara 8167
S.S. "DROTTNINGHOLM," 25

InformaciJoA Ir Iliustruotas cirku- 
:toris su šemlapiu lietuvių kallsij 
gaunamas pas musų agentus ariat, 

raštinėj:
Swedish American Line

21 STATE ST., NEW YORK, N. Y.

WCFL 970 k. nuclatinis 
Radio programas nedėliomis Į 
nuo 1 iki 2 vai. po pietų.

iš Lietuvos ūkininkus laukų 
darbams okupuoton Lietuvon 
rinkti žinias dėl placuvkos Nr.

to” mokykloje ir dirbusi lie
tuvių vaikų darželyje, lenkai 
jos namuose padarę kratą ir 
jos motiną, Patrimailienę, are
štavę... Po tokio pasakymo, a- 
not Javorskio, Lietuvos poli
cija turėsianti ją paleisti... 
Tuomet Vaitiekauskaitė turė
sianti nuvykti į Šiaulius ir iš 
Šiaulių klebonijos išgauti A- 
nastazijos Patrimailiūtės var
du gimimo metrikus. Anot Ja
vorskio, Patrimaila savo lai-

Juozas Šatkauskis perėjęs j ku gyveno paliai Šiaulius ir
_____ ____________ nepriklausomą Lietuvą todėl, vėliau išvyko į Lenkiją. Tik

Tąločkai Petrui davęs slapy-1 kad lenkai jį pradėjo perse- šiuo metu paliai Šiaulius gy- 
vardę “Loza”. Šita slapvva-1 kioti už palankų atsiliepimę vena Juozas Jankauskas, Pa- 
rde Taločka Petras ir pasira- apie lietuvius. įtrimailienės tėvas. Ji. Vaitio

liui Kuziui kap. Stankevičius švdavę« ant piniginių kvitų. Į Poručnikas Lereontowskis kauskaitė, anot poručniko Ja- 
lauksią ramios mirti“’. Ne- Kvotos dalyvis Gadliauskas sumokėjęs penkis dolerius, o vorskio, turės būti įgyveridin-

' ’ M •
• I

Malonu Mums Pranešti, kad

STANLEY SHIMKUS
• l

kuris pirmiaus darbavosi su Central Manufactuiing 
District Banka, dabar darbuojasi su

HOEBEL & GORDON REflLTY 
COMPANY

809 WEST 35th STREET,
TEL. YARDS 4330 ,

kurie specialiai užsiima iškolektavimu pinigų ir nuo
šimčių, pertikrinimu texų bilų, atnaujinimu gaisri) 
insurance, morgičių uždarytuose bankuose. Taip pat 
Užsiima su Real Estate, farmomis ir Insurance.
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Amerikos Lietuvių Kolegijos Metinis Piknikas
Rengia Marijonų Rėmėjų Chicagos Apskritys 

BUS VISIEMS LINKSMAS ŽAIDIMAS BINGO
Sekmadienyje, Rugpiūčio - August 28 d., BIRUTES DARŽE, 79th Street ir Archer Avenue

PRADŽIA 11 V AL. RYTO. Visus širdingai kviečia RENGĖJAI.

AUŠROS VARTŲ PARAPI JOS GARSUSIS CHORASJUOZAS BANCEVIČIUS

Pagarsėjęs lietuvių ristininkas, drapiežnas dzūkas, suši
lęs imasi su juoduku, negalėdamas jo parblokšti atsistojo jam 
ant galvos. (

BILL JOHNSON

Šis choras yra skaitlingas, dabar žymiai sustiprintas vyrų bal sais. Šiame chore yra stiprių giesmininkių, kurios dažnai per koncer
tus ir kitokius parengimus palinksmina svečius. Tarp tokių daininin kių yra p-lė Adelė Šiauliūtė, Anastazija Varaniūtė, Mikšiūtė, Aniceta 
Šturmaitė, p-nia Stanislava Kaupienė ir kitos. Šį chorų nuo senai veda vargonininkas p. J. Brazaitis. Sekmadienį, rugp. 28 d., Birutės 
darže, Bernaičių kolegijos piknike šis choras suvienytas su Liet. Vy čių choru, vadovaujant p-nui Brazaičiui, sudainuos linksmų dainelių.

DALINS DOVANAS

Juodukas, kuriam ant galvos ap
sistojo Bancevičius, stovi, kaip imi 
žinąs ir sako turįs laimėti čempi- 
jonatų, nes dabar turįs gerų progų.

Kuo baigsis šios imtynės, pama
tysime kolegijos piknike, rugp. 28. 
Birutės darže.

ICERIEČIŲ MUZIKA 
"A

Cicero vengras Amerikos

lietuvių kolegijos piknikui su-1 
darė ekstra orkestrą. Į tą or-' 
kestrų įstojo taipgi aukštai- j 
čiai, 'dzūkai ir zanavykai. Pats į 

i vengras bus pasirengęs nau
dosios mados uniforma, kūną 
pirko Remdžiaus drabužių kra 
utuvėj, Marąuette parke. 2441 
W. 63rd st., o vaistų turės i? 
p-no Jankausko aptiekoe, 1446 
8o. 49th Ct., Cicero, Hl.

B. F. DIRŽIUS

Gerai patarnauja

Savininkas 52nd Avenue 
Garage and Service Statiou,
1425 S. 52nd Avė.. -Cicero, Iii. 
Tel. Cicero 367. Kviečia nau
dotis jo patarnavimu, o rugp. 
27 ir 28 dienomis kas pas ji 
pirksią gasolino ir aliejaus, 
dalins dovanas.

P-nas Diržius yra jaunas 
lietuvis biznierius, geras au
tomobilių mechanikas, rūpi
nasi Kolegijos pikniko pasise
kimu. Jisai bus tartie piknike 
su ąavo draugais ir Cicero biz 
nieriais ir darys gerų biznį.

TIESIAI Iš FARMOSi i
Į kolegijos pikniką daug gC 

rybių bus atgabenta tiesiai iš 
Marijonų farmos. Yra užsaky
ta visokių daržovių, vaisių, 
šviežaus saldaus pieno, sūrių, 
medaus, farmeriškos duonos, 
jaunų keptų paršelių. Taipgi 
prie bingo bus galima įsigyti 
jaunų mažų paršelių. Visas 
tas gėrybes atgabens į pikiu-Į 
ką Marijonų ir Labdarių far- 
mų gaspadoriai.

DARBININKAMS
Visi pakviestieji darbinin

kai arba norintieji Mar. kole
gijos piknike pasidarbuoti pra 
šomi išklausyti ankstybų šv.
Mišių ir laiku atvykti į daržą.

KĄ GAUNA KOLEGIJOS 
RĖMĖJAI

Paprasti rėmėjai visi moka
ntieji metams $3.00. Kiti rė
mėjai vadinasi amžinieji ir 
garbės rėmėjai. Visi gauna 
• Laivų'’ dykai, už gyvus rė
mėjus atlaikomos šv. Mišios 
Marijonų vienuolyne Sekmi
nių dieną ir Nekalto Prasidė- Brighton Park.— P-nas Al. 
jimo Panelės švč. šventėje, ojShilIs, General Radio Store 

' manadžerins, 3856 Archer A v., 
sužinojęs apie rengiamų kole
gijos naudai pikniką prisiunr

už mirusį narį atlaikomos dve
jos šv. Mišios ir mirimas pa
garsinamas "Laiva.”

Visi geros valios lietuviai 
prašomi tapti kolegijos rėmė
jais, o jau esantieji rėmėjais 
paaiškinti apie tai savo drau
gams ir pažįstamiems, kad ta
ptų kolegijos rėmėjais ir kad 
neužmirštų testamente užrašy
ti dalį savo palikimo lietuvių 
kolegijai.

VEDA TREJOPĄ BIZNĮ

P-nas J. Alikšis, 3990 Ar
cher Avė. veda trejopų biznį 
— turi grocernę, malto ir ha- 
nhvare.

Krautuvė tinkamai išdalyta 
Į skyrius, viskas atsakančiai 
sutvarkyta ir biznis klojasi 
gerai.

P-nas Alikšis yra nuolatinių 
“Draugo” skaitytojas. Kole
gijos piknikui sūteikė dovanų.

Augina sūnų Ričardų, kurį 
ketina leisti į lietuvių kolegi
ją-

PARĖMĖ PIKNIKĄ
Amerikos Lietuviu Bernai 

1 .. . . j čių kolegijom piknike žadėjo 
į būti lakūnas kap. Darius su 
į kitais lietuviais lakūnais. No- 
I rintieji galės su tais lakūnais 
paskraidyti padangėse. Jie pa 

'skraidys piknikierių akivaiz
doje daržo aukštumose.

tė dovanų.
General Radio Store užlaiko 

radios visokiausių išdirbysčių, 
o p. Shills yra radio žinovas 
ir inžinierius. Reikale galima 
pašaukti Lafayette 6105.

SMAGI VALGYKLA

Brighton Park Kestaurant 
yra visais žvilgsniais smagi 
lietuvių valgykla. Ji randasi 
4180 Archer Avė., priešais l’e- 
oples Kurni ture Co. Savinin- 
kai yra p-nai Walandai, rfl- 

ipestingai svečiams patarnau 
į ja p-lė J ieva Urbonifltė ir ki
tos. Vieta švari, linksma, pa
tarnavimas greitas ir manda
gus, valgiai geri, kaino* pi
gios.

LIETUVIŲ LAKOJ/ 
Į į PIKNIKE

VIRVĖS TRAUKIMAS

Stiprūs ir drūti vyrai jau 
! pasirengę prie virvės trauki
mo. Prisirengė vyrai žemaičių 
ir aukštaičių pusėje. Visi pra- 

, šomi laiku suvažiuoti, nes vir- 
1 vės traukimas ir kiti sportiš
ki pasirodymai bus labai įdo- 

! mūs. Aukštaičiams vadovauja 
p. J. Brenza, o žemaičiams p. 
J. Mackevičius.

BINGO SU DAINELĖMIS

Kolegijos piknike bus daug 
visokių įdomybių, bet binge 
žaidimas bus tūr būt smagiau 
sias. W|estsidietės sąjungietėž 
bingo vedėjos organisuojasi ii 
rengiasi žaidimą laika nuo lai 
ko paįvairinti dainelėmis.

Visi prašomi atsilankyti 
prie bingo žaidimo, o ten ui 
10c. galėsite įsigyti farmeriš 
kų gyvulių ir paukščių ir įval 
rių kitokių gražių ir naudin 
gų daiktų — lempų, laikro 
džių, Kolumbo laivą, lėlių, liū
tų, ir tt.

Pradedant bingo žaidimą 
Gedimino orkestrą sugrieš nu 
rfą.

-- ; <
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K of L BASEBALL LEAGUE 

STANDING

1 L Pct.
Brihgton Park 8 0 1000
Providence 5 o 714
Marąuette 4 oo 572
So. Chicago 1 7 125
North Side 1 7 125

The Chicago District Basc- 
ball season iš about lo dose 
for only one game 
played, tliat being
Marąuette and Providence. 
After eight seasons of trying, 
Brigliton Park won the Chica- 
go Dist. Championship. Dur- 
ing the eight seasons Brigh- 
ton won second place on two 
different occasions, with tea
ms composed of the stars of
our league; the reason for j ton Park nine who went thro- 
their downfall in the past was i ūgli the season undefeated.
insufficient team work. It was 
evident this year tliat dificul- clier of the league will not fairly well with the neighhor-, Estelle one of the niost popū
ty was overcome, and the re- Į toss for the Marąuette team! hood,- I know tliat the Mar-»lar girls of the younger sėt.
sult of it was the winning of' tomorrow, būt vili be backjqUette K of L home team of 

again for the Labor Day ga-Į this šame parish has been the 
me against Rockford. lolass of the Litliuanian Sport

the first championship for the 
council 36, under the manage- 
ment of Chas Šeputis. Provi- 
dence, in second place, is only 
one game ahead of Marąuet- 
te. The two teams have one 
more game to play in order 
to complete their schednle and 
it is possible tliat a tie may 
occur for second place vliicli; 
vould make it necessary for 
a play off. South Chigago, lašt 
.eason’s champions did not Į 
show their fighting spirit of 
the season before and thus 
\vound up vvitli one win to
their credit, \\ hicli ^ as a elev-į at the heights of practically 
en inning ga nė against North i every sport, were not repre- 
Side \vhicli won the first of sented by a single entry in 
their two game series. This ' the AVorld Cliainpionship Oly-
season was the eleventh to be 
finished by the Chicago Dist
rict K of L League and was 
another success as those of 
the past. AVith the baseball
season almost at an end, the j sentatives were Lithuanians 
councils ivilliiegin to reorga- Į disguised under unfamiliar
nize their basketball and bowl 
ing teams for th/ season is 
just a. month or t\vo away.
Let’s keep going, the more ac- tliat the St. Adrian baseball 
tion, the more accomplished; team will play in the ąuarter Į 
keep our rooters and boosters finais of such and such a lea- 
busy by doing something wo- gue, time, place and other par- 
rtlnvhile for our orgnization. Jticulars alortg with the urge 

Agatonas ;to attend. Being aoąuaintec

“Parmušimas” (“The knockdown”) pirmutinė skulptū
ros dovana buvusiai Olimpijadai Los Angeles, California.

, — -”T"
*
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PROVIDENCE VS MAR- 
QUETTE T0M0RR0W

t

The finai game of the K of 
L baseball leagae will be play
ed Sunday, Aug. 28th, at Mar- 
ųuette Park, 69th and Califor- 
nia Avė., at 3:00 p. m.

The game promises to be a 
tliriller as both teams will be 
fighting liard to win. The Pro-

is to be i videnee team defeated the So. 
betiveen I Siders in their first meeting 

earlier i n the season by a seo- 
re of 5 to 1, būt Marąuette is 
determined to reverse the de- 
cision this meeting.

The teams will be fighting 
for the second place iu the K 
of L league, first place hav- 
ing been cinched by the Brigh

Joe AVilmonas, the star pit-

The public is invited to at-Įfor the past two years and tliat Strumbis, Rasbud, Čer-1 ksciūnas and Varakulis seem
tend Sunday’s game at Mar-■ is rated as a better team than Į nauskas, Gudaitis, all turned
quette Park, at 3:00 p. m., the Irish. Yet never, at any-
This will probably be the fin-
ai Kof L game of the season. of their games been announ- 

J. L. J, • large Lithuanian South Side 
churches, I heard an announ-

FIGHTING IRISH ARE 
LITHUANIANS

Recently, J read an edito- 
rial in the “Draugas” stat- 
ing tliat the Litliuanians, who 
in the past, have shown up

mpics recently lield at Los 
Angeles, California. I wonder 
if this is really so and how 
many of the so called Irish, 
German or American repre-

narnės.
Being present at one of the 

cement made after the serinon

-
DRAUGAS

Juozas Samoška ir Pranas Keturakis, kurie pasižymėjo ‘‘Draugo” piknike, ir 
išėjo lygiomis, dabar Kolegijos piknike imsis dėl cenTpijonato. Čia matomi jų drau
gai ir minios žmonių Birutės dirže, rugp. 28 d. Visi laukia ir žiūri, kurio bus viršus.

DEL ČEMPIJONATO

sunkiųjų vogų kilnotojas. Jisai kolegijos pik
nike ieško drutuolio, kurs sutiktų su juo pa
lyginti jėgas vogų kilnojime.

time, has the time and place

ced.
Then, going further, we find 

tliat the Irish team is prac
tically composed of Lithua
nian boys, 6 ęf tlie' regulars 
being Litliaunians and only 3 
Irish. Some of the former 
played with the K of L team 
at the beginning of the sea
son, būt no doubt, propagan
da and favors shown the so 
called Irish team by our own 
Lithuanians had their effects.

Is there any wonder then 
that the Lithuanians are not 
represented in the Olyinpios 
or other heights of sport when 
their own Lithuanian people 
encourage them to repre.sent 
other nationalities.

A Lith.

UP AND D0WN 18th 
STREET

By Becancour
K of L’s and their friends| 

here are to be treated to dan- 
ce sočiais every Wednesday 
from Aug. 31 to Nov. 23, in- 
clusive, Alaburda is busy now 
shaving the expenses.

Rumors that Provider.ee 
has a surprise this season for 
basketball fans. A player of 
the Petrolaitis type, ohe John 
Stanaitis, is to be added to 
the already advancing team. 
That will take care of o "t of 
the few weak spots... Inciden- 
tally, the Streeters are expect- 
ed to finish no worse than se
cond.

Paul, the Prexy of these K 
of L’s is up and around—if 
the informatįon regarding the 
e^eursion is any place near 
correet. v ■ š

Tickling the ivories makes

AVondering what basketball 
players do in their of'fseason. 
the Information gleamed is

ings on the corner of 18th and 
Union. AVonder why?. 

succumbed to a bad case of| The name “Dainos” has 
inertia. Brooks is touring the'been eliminated; the chorus

their interests toward baseL
bąli. Roman and Frankovicius

DIDELI SPORTAI

Marąuette Parko lietuvių Kumštimnkasv’ladus 

Sabaliauskas (Walter Sabath) kolegijos piknike 

kumščiuosią su vestsidiečiu Kaz. Žostautu. Jie abu 

yra jauni, smagūs kumštininkai. Piknike rugp. 28 

Birutės darže jie minių akivaizdoje išbandys

savo jėgas.

paterland. Beck’s interests 
centre around tennis and swim 
ming.

The tliree Musketeers (look- 
ing for a fourth) Šimulis, Kri

to be liolding regular meet-

.. —

DIDELIS DRUTUOLIS 
FELIKSAS AUKŠTAITIS

will nov labor under the title per ištisus metus palaiko nuo- 
of “Vyčių choras.” latinj susisiekimų su KLAT-

A golf torunanient — wėll, PČDA. Kelionė moderniškais. 
what some of these players ; dideliais ir naujais Švedų A- 
need is a hox of hall-hearing merikos Linijos laivais yra 
golf balls, to make short slices Į tikras malonumai ir džiango- 
look likę long drives and thus J uias kelionėje.
save niucli emharassment. ' Pažymėtina tas, kad nuo da 

This vriter is štili debating i ^‘ar ^vt‘dų Amerikos Linijos 
how Washington who marrie<L l i'ans-Atlantiniai laivai yra
Martlia Curtis could becomelv^ lig “gulbės.” Bus
the father of his country. ~1 žinoma kaipo Laltasis Švedų 

„ Laivynas.” Ne tik kad laivai 
yra moderniški viduj, sykiu ir 
iš lauko atrodo moderniški. 
Lietuviai jau patyrė, kad va
žiuoti Švedų Amerikos Linija

1. A special meeting of the 
Chicago K of L Sports Asso- 
ciation is to be lield Friday, 
Sept. 2, at Providence. The 
golf schedule for the season 
is to be drawn so all councils 
entering teams mušt have a 
representative present.

o—o
2. The Chicago delegation 

to the Boston Convention just 
returned yesterday. The dele
gates were treated likę Kings 
vherever they stopped; in Bo 
ston, Thompson, Conn., New 
Jersey, Maryland, Pittsburgh 
and Cleveland, Ohio etc. They 
made a three day convention 
ląst two weeks. Ask them

' u hether the Knights are pro- 
gressing and they’ll say, “Vy
čiai, Aba—-daba—wow!”

o—o
3. Brigliton Park is celeb- 

rating its neivly aeųuired base 
bąli cliainpionship with a ban- 
quet and dance on Sept. llth, 
a Sunday Night.

Baseball has been a popular 
sport and vili remain so. E- 
ven the Bible mentions the 
game. For doesn’t it say that 
Rebecca took a piteher to tlie 
well 1

“BALTASIS ŠVEDŲ 
LAIVYNAS”

(Švedų Amerikos Ijnija)
Šiuomi patiekiama visuome- į from Argentina, wlio won the

nei žinių apie garsiąją švedų 
Amerikos Liniją, kurią dauge
lis lietuvių važiuoja aplankyti 
savo gimtinę šalį Lietuvą. Lie
tuviams ji yra paranki, nes ji

■

i Liehivų yra labai malonu, 
j'ų įrodo kiekvienais metais 
didėjantis keliavimas į Lietu- 
vų Švedų Amerikos Linija.

Dėl laivų išplaukimų dienų, 
tėniyk skelbimų šiame laikraš
ty. Nori informacijų, kreipki
tės pas mūsų autorizuotą a- 
gentų arba į bet kurią Švedų 
Amerikos Linijos raštinę.

VPM

MARATH0N WINNER

Juan Žabala, young athlete

marathon race i n the Oiympic 
games at Los Angeles. He sėt 
n new record, covering the 26 
miles, 385 yards in 2 hours 31 
minutes 36 seconds.

Provider.ee
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■x IfklYPII PA2AIIIIH [mes ^^and*en turime viso Šv.| ■» KnTUy I AOAULIU I Rašto katalikišką vertimu lie-
Sventasis Raštas Senojo ir i tuvių kalboj. Todėl gili ir šir-

N artu o jo Įstatymo arba Testą- šv Rašto Įmygą,. Nuro-j^ Jq
mento su Vulgatos tekstu. Ve- doma kiekvienos knygos au- [Ekscelencijai Arkivyskupui . . , . K
rtė ir Komentorių pridėjo Ra 'tentiškumų, bandoma nust* ? Metropolitui juozapui Skvire- U vietos blaivybės reikalams.’ . •
uno Arkivysk. Metropolitas h « autorius, parašymo lai-' milžiniška atlikta'Tai yra geras blaiv>'bės ProPa ' 3
Juozapas Skvireckas; Teologi ,>-"»• _ :„arb,ir kuriam Igaujos Mda, Bet kiekvienas
jos Daktaras. Ketvirtas To- _?> Sėtojo Ra5t0 Vul?at03 1 savo gyvenimą paSventė. Da-i^aStis, ir su geriausiais

BLAIVYBĖ IR SPAUDA
Visi gerų norų laikraščiai 

neatsisako savo skiltyse skir-

To-1 7 ' . * - i savo
Kaunas, “Šviesos” sp., j Tekstas, šis tekstas yra Baž plačioji visuomenėx galės

949 pusi. Kaina 22 l0S P1 lim aS’ al^° aU en j naudotis šia brangia knyga ir 
tiskas I • •x _x- manau, kad kiekvienuose na-4) Šventojo Rašto Vertimo!_ „ niuose Sv. Raštas atras gar

sių pasaulyje knygų. Ji yra ITekstaa; J° sudarymas auks- bing^ mūsų i

mas,
1932 m., 949 pusi 
litų 50 et.

Šv Raštas yra viena seniau-

Dievo įkvėpta. Šv. Raštas yra tai S61-!5- Vertėjui buvo gal
tarsi Dievo rašytas laiškas sa-! sunkiausias. Norint išreikšti liausiąs dvasios maistas. 

Amerikos lietuviams

norais, negali sekti viso to ju 
dėjimo, kuris yra pasaulyje 
(lel blaivybės daromas. Čia tu
ri būti nuolatinis “budėtojas” 
tų reikalų atžvilgiu. Lietuvoje 
tokiu blaivybės budėtoju yra 

|L. K. Blaivybės Draugijos 
taip | leidžiamas ir Dr. M. Endziu-

mos atitinkamos knygos; lai- taip dabar yra Rusijoje. Kas nųs laisvoje šalyje. Man vis
kraštis renka ir atitinkamus Rusijoje dabar gyvena ir ne- 'rodėsi, kad kas nors mane s e-
juokelius, kad turinys būtų į-į turi vilties iš ten kur nors ka, kas nors išduos ir būsiu
vairesnis. j pasprukti, jau apie savo se- į sušaudytas. Tik po ilgesnio

L. K. Blaivybės Draugijos ’natv? pradeda negalvoti. Kas laiko, kai pamačiau, kad čia 
Kaune Liaudies Į kart$ v*s didesnis ir didesnis , žmonės laisvai gyvena, vienas 

Namuose, (čia yra ir “Sar- žmonių skaičius pradeda įsi- kitu pasitiki, pradėjau jaustis 
tikinti, kad savo mirtimi ne- ir aš laisvas. Pradejaib jaus- 
teks mirti. Kai Rusijoje gv- tis, kad niekas manęs neper- 
vendami kalbėdavome apie sa- sekioja, kad niekas netyko ma- 
vo mirtį, tokius klausimus sta- no gyvybės.

vo numylėtiems vaikams _;šv. BaSto mintį, reikėjo, gė- 
žmonėms. Joje Dievo įkvėpti rokai lodinus į turinį, suras- pat labai pravartu būtų Šv. j laitytės-Gylienės redaguoja- 
autoriai paduoda reikalingiau d tinkamų lietuviškų žodžių i Raštų įsigyti, ypatingai gvve-, mas dvisavaitinis ,(nuo šių 
sias žinias apie Dievų, apie tikrai atsakančių originalo
pomirtinį gyveninių, apie dari-1niinčiai’ 0 tas be abe3° >’ra ne 
gų, nurodo kokiais keliais ir'lenSvas darbas ir reikalavo iš 
kų darydami turim eiti, kad'Vertg> daug energijos ir iš- 
atsiekus savo paskutinįjį tik- 'tvermės. Kaip gražiai gerb. 
slų Dievų. Žodžiu, Šv. Raštas i Jakštas pasakė, kad rei-

gybos” administracija,” re
dakcija yra — Kaune, Kalt 
gatvė 40 Nr.), jau šių vasarų 
ruošiamasi pradėti gaminti ir 
bealkoholinį vynų — tam rei
kalui jau yra Draugijos išsių
stas į užsienį žmogus, susipa
žinti su atitinkama gamyba. 

“Sargyba” metams kainuo

yra tai mūsų tikėjimo ir do
ros mokslo šaltinis.

Nenuostabu, kad. visos tau
tos, kurios tik pradeda susi
durti su krikščioniškuoju mo
kslu, tuoj susiduria ir su Šv.
Raštu. Priėmusios gi krikščio
ni jų, tuoj stengiasi ir Šv. Raš
tų išversti į savo gimtųjų kal
bų, kad visiems ta brangi kny 
ga būtų prieinama ir skaito
ma.

Mes iki šiol vis Šv. Rašto 
vertimo lietuvių kalboje lyg 
ir neturėjome. Tiesa, kilAūs 
Ganytojai kaip vyskupai Gied 
rtfftis ir Baranauskas buvo at 

tskiras Šv. Rašto dalis išvei- 
tę, bet tie vertimai turėjo į-
vairių trukumų, o kas svar- pirmojo šimtmečio laikotarpy- 
biausia nebuvo pilno Šv. Raš- j -le- Taigi Šv. Rašto rašytojai

kėjo turėti valių kietesnę už 
plienu.” Vienok ta dalis Ver
tėjui pasisekė puikiausiai. Ve
rtimo kalba taisyklinga, skla
ndi, aiški.

Tiesa, pirmuose to vertimo 
tomuose, išėjusiuose prieš 20 
metų, kai mūsų literatinė kal
ba ir rašyba nebuvo dar nu
sistovėję, kalbos žvilgsniu nė
ra tobuliausia, vienok tie to
mai yra išsisėmę, o naujus lei
džiant lengviau bus pataisyti, 
negu naujai išversti.

nant šiame materializmo ir naujųjų metų virtęs iš mene- 
technikos amžiuje, ir dar per-Į siųio) blaivybės ir sveikatos 
gyvenant sunkų ekonominį, o j laikraštis “Sargyba”, kuris 
gal nemažesnį dvasinį, krizį, eina jau vienuolikti metai ir 
labai svarbu būtų Šv. Raštų yra išleidęs jau apie pustre- 
karkartėmis skaityti, pamuš- čio šimto numerių. Dėl šio lai- 
tyti Jo dieviškas tielas pri- kraščio galima štai kas paša- 
taikant gyvenimui, o ne vie- kyti iš gerosios jo pusės, 
nas atrastų šviesų kelrodį sa- j Anksčiau, tiesa, jis buvo 
vo gyvenimui. Todėl kiekvie- nuobodokas, bet kam skaityti 
nas lietuvis turėtų pats Šv.l._ todėl, kad rašė išimtinai 
Raštų įsigyti ir paraginti ki- blaivybės klausimais. Žinoma, 
tus, kad tai padarytų. Tai; tuomet juo ir galėjo domėtis 
būtų labai kilnus ir naudin-Įtik grynai blaivybės judėjimui 
gas darbas. Šv. Raštų įsigyti artimi arba užjaučiu žmonės, 
galima arba išsirašant iš Šv.Į ir nestebėtina, kad žmogelis, 
Kazimiero draugijos knygy- : mėgstųs retkarčiais “atsiger- 
no, “Rotušės Aikštė 6, Kau- ti”, jau bijodavo tų laikraštį 
nas, Litbuania, arba pas Šv. imti Į rankas. Dabar 

atstovų

ja — penki litai, pusei metų 
—- trys litai, atskiras numeris I Įyoja Mirtis kaip baisiausia

tydavome; ar lengviau yra bū-, Net ašaros man iš akių pra- 
ti nušautam į galvų ar į šir- 'dėjo riedėti, kai pamačiau, kad 
dįl Ar lengviau yra badu nu-j Lietuvoje visi žmonės iki so- 
mirti, ar vandeny nuskęsti? i ties gali pavalgyti juodos duo- 

Ir paprasti darbininkai, ir!neles. Rusijoje mes to jau se- 
vaklininkai ir didžiausi Rusi- Įniai neturėjome... Apie tokius 
jos valdovai šiandien taip ga- dalykus, kaip -kad iki soties

Kazimiero draugijos

to vertimo.
Mėty .amas reikalų ir norė- 

damos tų spragų užkišti, Lie
tuvon aukščiausiai Ganytojas, 
Kauno Arkivyskupas Juoza
pas Ckvireękas pasiryžo visų 
Šv. ’aštų išversti lietuvių kai 
bou.

Jau 1906 m. Kaune pasiro
do naujas lietuviškas visų ke
turių Evangelijų ir Apaštalų 
Darbų vertimas su trumpais 
paaiškinimais. Puikiai atlik
tas darbas ir prielankus visuo 
menės sutikimas, didžiai ger
biamų Vertėjų paakino pradė
tų darbų tęsti toliau.

. Pradėtas darbas, nenuilsta
ma energija buvo sparčiai va
romas toliau ir ėjo šia tvarka:

1911 m. pasirodo VI Šv. Ra
što tomas 655 pusi.

1913 m. pasirodo I Šv. Raš
to tomas 946 pusi.

1921 m. pasirodo II Šv. Raš 
to tomas 966 pusi.

1932 m. pasirodo III Šv. Ra
što tomas 992 pusi.

1932 m. pasirodo IV Šv. Ra
što tomas 949 pusi.

Taigi šių metų birželio mėn. 
išėjo TV tomas. Dar turėjo iš
eiti V tomas, bet, kadangi ofi
cialiai Šv. Kazimiero draugi
jos pranešama, kad dabar iš
ėjęs tomas y Va paskutinis šv. 
Rašto tomas, tai matyti, kad 
IV ir V buvo sujungti į vie
nų ir tokiu būdu ketvirtuoju 
tomu užbaigiama viso Šv. Ra
što vertimas į lietuvių kalbų.

Viso Šv. Rašto yra 4510 pus 
lapių. Jį sudaro:

1) Bendras įvadas į S v. Raš 
tų. Vertėjas čia plačiai supa
žindina su reikalingiausiomis 
žiniomis apie Šv. Raštų.

2) Specialiniai įvadai į kiek

ba” nebeatbaidys ir tikrų gir
5) Komentoriai. šv. Raštas, Amerike: Rev- S. Stonis, 147 tuoklių, nes ji nuo šių metų 

kaip minėjau, yra seniausių Moatgomery Place, faterson, pradžios persitvarkė — ta pra 
knygų tarpe. Visas Senasis Į- ĮN- J- |sme’ kad rašo aPie jvairiau-
statymas parašytas dar gero-1 Prie šios progos norėčiau 1 s’us sveikatos reikalus, žino- 
kai prieš Kristų, o Naujasis! §erb- visuomenę painformuo-Įma ~ visa tei paduodama 

ti, kad VI ir I tomas yra vi- i blaivybės šviesoje. Tuo atžvil- 
sai išsemti, ir gauti nebegali-,£iu “Sargyba” yra teigiamos 
ma, II tomo beliko apie 20 reikšraė» dar ir tuo, kad Lie- 
egzempliorių, 0 visų kitų to- tu^e yra vieninteliu laik 
mų galima gauti kiek norint raseių, kuris rūpinasi

Dievo įkvėptąsias tiesas dau
giausiai išreiškė savo laiku pa 
pročiais, istoriniais atsitiki
mais ir tų laikų kalbos būdu 
bei pažiūromis.

Norint gerai suprasti Šv. 
Rašto mintį, turime būti susi
pažinę su anų laikų istorija 
bei geografija, jų papročiais 
bei pažiūromis, kuriose kny
gos buvo rašomos. Tai yra ne
lengva. Per tai aukštai gerb. 
Vertėjas pridėjo plačius paai
škinimus bet komentorius, kas 
kiekvienam palengvina susi
vokti Šv. Ęašte.

Dėka tat ilgam ir sunkiam 
aukštai gerb. Vertėjo darbui,

keturiasdešiints centų. Kaip 
vienintelis kol kas toks laik
raštis “Sargyba” turi būti 
Lietuvoje palaikomas. Vitk.

pavalgy ti mėsos, sviesto, Ru 
šmėkla su savo dalge visų ta- sijos varguoliai seniai jau ne- 
rpe maišosi ir visus baugina. į begalvoja.
Visi bijo naktį, visi bijo die- '------------

KĄ PASAKOJA Iš RUSI
JOS GRĮŽĘS LIETUVIS

nų. Nė vienas kitu pasitikėti 
negali. Dažnai atsitinka, . kad 
tėvai būva sūnų žudikai, sū
nūs — tėvų žudikais. Draugai 

j nužudo draugus, vyrai savo 
į žmonas ir žmonos vyrus. Tad 
Į kur tik kas eina, kur tik ką

Mirtis kaip baisiausia Smek- veįkįa, visur bijo. Niekas ne- 
la. baugina. Niekas gjnOj į§ kur atlėks kulipka ir Į
nėra tikras, kad sava mir- j pramu§ galvos smagenis, iš I 
timi galės numirti. Nėra'kur atejs žmogus su valdžios 
duonos iki soties pavalgy- i žodžiais lūpose ir netikėtai iš- ; 
ti. Kaip aš pasijutau Lie-> traukęs aštrų peilį iš po skve- 
tuvoje. Jrno gukįg tau jį į širdį.

i Oi, baisus gyvenimas! Ne
išgyvenau Rusijoje daugiau Įžmogigkas gyveni r Išrodo, 

tarsi žmogus dienų ir naktį būkaip dvidešimti metų. Neno-
riu čia kalbėti, kaip aš gyve- tum pririštas prie stulpo, o i

DIDIS
IŠPARDAVIMAS
Mažiausios Kainos 
Chicagos Mieste .

ia>

. 4

išimti- išbėgęs, tarsi pasislėpęs nuo 
Be to teko sužinoti, kad aukš-!nai sveikatos reikalais, o už J šautuvų kulipkų lietaus. Lie- 
tai gerb. Vertėjas ima taisyti sieniuoSe tokilJ židinių yra tuvoje gal nė vienas žmogus 
pirmųjų tomų vertinių ir bus
leidžiami ateityje be Vulgatos 
teksto.

Tat visi įsigykime Šv. Raš
to katalikiškų vertimų . lietu
vių kalba.

Skrajūnas , . ...- yra kiekvienam priimtinesnė.
Skaitykite ir platinkite ĮPriešalkoholinid judėjimo ži- 
dienraštį “Draugę” ir nhj žinelės Paduodamos iš Lie- 
retnkite visus tuos pro
fesionalus if biznierius, 
kurie garsinasi įame.

net po keliolikų. Štai, kodėl 
“Sargyba” bešališkai atsilie- 
ptina ir visų paremtina. Dabar 
“Sargyba” vietoje buvusių 
Įkyrokų vienodų viršelių pa
duoda vis skirtingus vaizde
lius ir tuo jau iš paviršiaus

nau prieš karą, kaip gyvenau prješ tave stov.^ visa kuopa 
prieš revoliuciją. Šį kartą te- karrivių gu Sautirrais. Kpodo< 
noriu išreikšti tuos įspūdžius, niekur pagallK)S
kaip aš jaučiausi į Lietuvą su. ;ir viena jnoda
^Z^S‘ žmogų nuo visko pridengti.

Kai sugrįžau j Lietuvų, tai į Nėra malonumo Rusijoje gy

pasijutau tarsi iš miego pa-jventi. Jei kas tik šia diena 
budęs, tarsi iš ugnies nasrų 'mano pasitenkinti, o rytoj yra 

pasirengęs mirti — tam gal 
ten ir būtų gera. Bet žmogui, 
manančiam savo mirtimi mir- 

- gyvenimas nepakenčia-nemano būsiąs nušautas, bū- j ti - 
siųs užmuštas. Visi galvoja mas.
sulauksiu žilos senatvės, su-' Kai parvykau į Lietuvų, ii

NAUJI

REFRIGERATORIAI
Gerųjų isdirbysčių 

parsiduoda 
Už Mažiau Kaip 

Pusę Kainos

2-jų''šmotų nauji tvirti ir 
gražūs Mohair Parlor Setai 
verti $100.00

BIRUTĖS DAINA
Ant marių krašto Palangos miestely,
Kur gyven’ mūsų broliai žemaitėliai 
Yr’ aukštas kalnas, Birūta vadintas 
Žalioms pušelėms viršus apsodintas.

Tuom kart’ laiminga buvo žemė mūsų 
Kol buvom ponais ir gudų ir prūsų 
Švari ir skaisti, kaip rožė ir rūta 
Kunigaikštienė gyveno Birūta.

Vis tai padarė, kaip sakė Keistutis,
Birūta paskiaus tapo numylėta,
Ant kalno tapo pastatytas būtas,
Pagimdė sūnų Vytautų ant svieto.

Pasilik sveika tėvynė brangi,
Diev’s žino ar sugrįšiu.

Pasilik sveika tėvynė brangi, 
Diev’s žino ar sugrįšiu.

Eičiau, kur saulė skaisti geltona,
Kur jūros, marės putuos.

Sušvilpė vėjai, marės sujudo, 
Marių paukščiai giedojo.

Ko liūdit, broliai, ko nedainuojat,
Ko trokšta jūsų širdis.

Ar bijot vėjų baisiai ūžiančių,
Ar kitų priešavimų.

Nei bijom vėjų baisiai ūžiančių,
Nei kitų priešavimų,

Tik mums yr’ ilgu ir nebelinksma 
Be Lietuvos brangios.

GERAI ŽINOMAS ŽOLIV DAKTA
RAS — SPEČTAliISTAS IŠTOBVI.I- 

Įna n AI; JĄ PASEKMINGĄ ŽOL1V 
NAMINI GYDYMĄ 

DYKAI penkių dienų ižniėgininia3 
' duodamas "DRAUGO” skaitytojams.
, Dr. I’. B. Šimanskis, 1869 N. Damen 
Avė.. Chlcagro, per daui? metų Direk
torius S. M. S. Health Institute, pra
neša, kad jis yra išradęs stebuklingų 
naują, kombinaciją gyvenimo priduo
dančių žolių. Šaknų, žievių, uogu, ir 
tt., su kuria jis yra turėjęs stebė
tinas pasekmes -išgydyme 100 ligo
nių. Yra naujausias medikalls išra
dimas. Vien metai gilaus studijavi
mo Jvykdino jų ištobulinimą, dabar 
esti pasaulio geriausias žolių sutai- 
symas. Jeigu sergi kbkia liga Ir nori 
greitų pasekmių, atsinešk šitą pagar
sinimą, ir gausi Speeial Dollar Herb 
Treatment dėl kraujo, dykai, patik
rinti jų stebėtiną gydymo galybę. Jei
gu norite, kad prisiųsti4me, atsiųskite 
25c. apmokėti paštą. Ateikite šian
dien arba tuojau rašykite:

dr. p. b. Šimanskis 
Famous Herb Speeialist,

1869 N. Damen Avė., Chleago. III.

DABAR DAIRAS

Po vasaros kaitrų ateis šaita 
žiema ir tada reikės turėti ang
lius. O patogiausias laikas pirk
tis anglių yra dabar, nes dabar 
kainos yra žemiausios, o jų pri
statymas lengviausias.

Musų anglis yra geriausios rų- 
šles. Pristatome j visas miesto 
dalis, kaip Cieeroj, taip ir Chi- 
cagoj.

IJetuviai, darykite biznį su 
saviškiais. Ateinančiai žiemai an
glius orderiuokite pas mus ir tą 
darykite dabar.

ADOMAS BERNAD1SIUS, Sav. 
GRANT WORKS COAD YARD 

lAtli Street ir 4#th Court 
Tel. Cicero 311 Cicero, Iii.

Priminimas: Tie. kurie dar
nėra užsimokėję senų bilų, pra
šomi pasiskubinti su atsilyginimu

PASTABA i

uz *39.50
Gražaus Jacųuard arba Ta- 
pestrv Parlor Setai 
po .................... $!

7-nių šmotų valgomo kam
bario setai, verti iki $65.00, 
dabar tik už..

; Reumatizmas sausgėlą
■ Hestkankyklte savęs skaus-
a mals. Reumatizmu, Sausgėle, 1 

Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu I
■ — raumenų sukimu: nes skau- |
■ dėjimai naikina kūno gyvybė
_ Ir dažnai ant patalo paguldo. ' 

CAP8ICO COMF0UND mo I
* stls lengvai prašalina virinti- |
■ nėta Ilgas: mums šląndts dau-
_ gybė žmonių siunčia padėka- ' 
“ vones pasveikę. Kaina ROe per |
■ paštų (Be arba dvi ui Sl.BB .
B Knyga: "iAI.TTNTS 8VFr.

KATO8" augalais gydytis*, kai- I
■ na !• centų. |

* Justin Kulis !
125# 80. HAL8TED 8T 1

a Cblcags, m. 1
* «■■■■■■■■■■■

Kad patarnavus savo bendradarbiams ir buvusiems 
klientams Universal State Bankos, Messrs. G. A. 
Šukys ir W. M. Antoninsen, nori pranešti, kad že
miau užvardinta kompanija yra suorganizuota dėl 
šių priežasčių:

1) Finansuoti morgičių paskolas - pirkti ir parduoti 
Užrašinėti ugnies, automobilių ir visokių insurance 
Foreign Exchange — Laivakorčių tikietus. 
Iškolektuoti morgičius, procento kuponus taip pa
vienių asmenų kaip ir korporacijų.
Pirkti ir parduoti Lithuanian Government Bonds. 
Iškolektuoti Gas ir Electric bilas.
Išduoti Travellers čekius.
Parengti legales popieras — kartu su visokiais 
patarnavimais, kurie rišasi su real estate ir mor
gičių bizniu po vardu

5)
6)
7)
8)

UNIVERSAL M0RT6AGE & INVESTMENT 
COMPANY, NOT INC.

3320 S. HALSTED STREET,
TEL YARDS 5215

SURYS J. P. DOODY W. M. ANTONISENi

8-jų šmotų miegamo kamba
rio setai, verti $90.00 dabar
tik už ......  *33.00

Ir tūkstf&nčini dauffiaus 

panašių barmenų 
Lankia Jumis dabar

PEOPLES
FURNITURE CO.
4177 83 ARCHER AVĖ.

Lafayette 3171

2536-40 W. 63rd STREET
Hemlock R400 
Cbicago, III.
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LIETUVIAI AMERIKOJE

CICERO, ILL. Mar. kolegijos rėmėjų pikui-1 sunku nuspėti, 
ką. Kitas Stanciko trokasprie

bai šiek tiek pagerėjo. Ai j Karaliui, pas kurį linksmai 
tai tik tam kartui ar tai jau' laiką praleidom ir už suteik-
pradžia tikro pagerėjimo, tai tas mums dovanas; jo asisten-

Vietinis

Radijo stotis A. J. J.
Jtytoj, rugp. 28 d. visi cice- įį -į J^ivutės daržą nuveš ųž 

riečiai važiuoja į Mar. kolegi- 95 centus, 
jos rėmėjų Chieagos apskr. Tat, valio ciceriečiai, visi į 
piknikų, kuris įvyks Birules k0iegįj0g rėmėjų piknikų, 
darže. , ____________

l/tibtl. 3 kuopa piknike dirbs 
prie aiskrimo. Kiti užims ki
tokius darbus.

Cicerus vengras taip pat

parapijos svetainės stovės 1 į + Rugp. 7 d., kun. A. Mar- 
val. popiet. Norinčius važiau- tinkas moterystės kyšiu suri

šo Mykolų Labutį su M. Am- 
brozaite. Abu lietuviai ir geri 
katalikai. Linkime jiems gra-

CHICAGO HEIGHTS, ILL,

bus su savo “vaistais” ir gra-
Pagerinimai

Nors blogi laikai, bet mūsų 1

zaus gyvenimo.
-j- Pakeistas klebonijos na

mo numeris. Buvo 285 K. 14th 
St., dabar 283 E. 14th St.

R e p.

PADĖKA
žia kapelija, kuri x linksmins j dvasios vado gerb. kun. Mai-
visus piknikierius. Nepamirš
kit užsukti pas vengrų.

Be to, žada j piknikų va-

tinkaus dėka padaryta .daug Visiems, kurie mus tokiu ne 
pagerinimų. Mokslo metui ar* apsakomu nuoširdumu priėmė 
tinantis pataisyta mokykla, iš- jr kiekvienam žingsny mus at-

tui kun. Arlauskui; pp. Valai- 
čianis už priėmimų ir vaišes.

Kingstono kleb. kun. J. in- 
čiūrai, muz. J. Šaučiūno šei
mai, Susiv. sekr. J. Šaliūno 
šeimai už priėmimų ir vaišes.

Pittstono kleb. kun. J. Ka- 
sakaičiui, muz. Kudirkai už 
vaišes ir malonų priėmimų.

Frackville kleb. kun. Nor- 
butui ir biznieriams Mikelio- 
nianis už visus malonumus ir 
dovanas.

Mabanoy City kleb. kur,.
Česnai, muz. A. Grigoraičiui, 
pp. Dereškevičiams, “Saulės” 
redaktoriui F. Bočkauskui ir .
jo žmonai, W. D. Bočkausku1 t«i canal «iu

EEMKITE VISUS BIZNU 

RIUS KURIE SKELBIASI

“DRAUGE.”

DENTISTAl

Tol. Cicere 4753

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 S. 49th CT„ CICERO
▼ai.: 10.11 ryto: I-O lr 7-1 vakare

Phone Bouievard 7041

DR. C. Z. VEZEUS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Ava. 
Arti 47 Rtraat

žiuoti visi Ciceros biznieriai, dekoruota viduje ir ismalevo- 1 jautė, vaišino nevengdami nei
profesijonalai.

Visi darbininkai, kurie dir
bs pknike, prašomi susirinkti 
sekmadienį rytų 9:30 vai. prie 
parapijos svetainės. Čia atva
žiuos naujas, gražus p. Ber- 
nadišio trokas, kuris visus nu
veš į piknikų, o vakare par
veš. \

ta iš lauko. Bažnyčia taip gi 

pagražinta. Klebonija išmalė- 
i vota iš lauko.

Balius '
Kad bendrai pasidžiaugti 

visais mūsų parapijos darbais, 
tai yra rengiamas didelis ba 
liūs, rugsėjo 25 d., italų sa 
lėj, 314 E. 14tli St. Tikimės
kad taųie baliuje bus visi pa- 

P-nas Bernadišius dedasi Į rapi jonai, 
prie kiekvieno kilnaus darbo. Į Truputi geriau
Ir dabar neatsisakė paremti Kai kuriose dirbtuvėse dar i
«———nk.» • »■ — ■ 1 ■■ —II I I M — «—

GRABORIA1:

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET GRABORIUS 

CHICAGOJE
Laidotuvėms pa

tarnauju geriausia 
Lr pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų 14- 
dirbystės.

OFISAS
668 West 18 Street 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 3338 B. 
Halsted Street. Tol 
Victory 4031.

LACHAVICH 
IR SŪNUS

• LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausla 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2615 arba 2613

, 2314 W. 23rd PI., Chicago

seimai.
Girardville kleb. kun. Va 

lančiūnui, St. Clair kleb. kun. 
Matulaičiui.

Rochešter, N. Y. kleb. kun.

A K T A R A I:
Ofisas Tai. Grovehlll M17

Res. 67 37 S. Arteslan Avė. 
Tel Grovehlll 0617

DR. J- J. SIMONAITIS
GYBSTOJAB IR CHIRURGAS

3438 W«st Marųuecte Road 
VaL t 3-3 lr 7-9 P. M. Ket. B-10 A-M 

Nedėlioj susitarus

;Tel. Ofiso 4050 Bes. 9865

Tol. Canal 8337 Roa Proopoot 3389

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1831 SOUTH HALSTED STREET

RealdeaclJa <890 So. Artoatan Avė. 
Valandos: 11 ryto Iki 4 po plotų

• iki 3:00 vakaro

DR. A. G. RAKAUSKAS
5815 - 6th AVENUE 

KENOSHA, WIS.
Ofiso vai.:

Nuo 1 Iki 4 lr nuo 6 Iki 8 vai. vak. 
Rezidencija:

3904 — 71st STREET 
Nedėliomls tik susitarus.

Phone Bouievard 4139

A, MASALSKIS
GRABOBIUS

M ūsų patarnavl mas
-ih’iornet sąžiningas lr 
ehrxngun, nes neturl- 
-i* ’šlatdų užlaikymui 

-kerių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

8307 Auburs Atbiub

S. M. SKUČAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18th STREET

Tel. Roosevelt 7532

'439 S. 49 Conrt, Cicero, HL 
TEL CICERO 3937

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas 
Turiu autonmbilias visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, III.

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ

VED B J AB

1650 WEST 46th STREET
Kampas 4<tb Ir Paulina Bta 

Tel. Bonlevard 5203-8413

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

triūso, nei išlaidų, tariame ko 
širdingiausiai ačiū.

Visai nesitikėjom Pennsyi- 
vanijoj sulaukti tokio malo
naus priėmimo ir vaišingumo. _ .T, . L, . . _ . | J. Bakšiui.Ilgai su dėkingumu minėsim 
pennsylvaniečius, iš kurių pir
moj eilėj yra pralotas, J. Mi
liauskas (Durėja), pas kurį I 
teko viešėti net kelis kartus, 
ir už nuvežimų į Elmhurst,
Pa., kur randasi vienuolynas 
bei našlaitynas, vedamas Jė
zaus Nukryžiuotojo sesučių.
(Ačiū ir draugijoms sesutėms 
už nuoširdų priėmimų ir vai
šes).

Didelę padėkų reiškiame 
Mt. Carinei’io Šv. Kryžiaus 
parap. kleb. kun. dr. J. Kon
čiui už vaišinimų ir dovanas,
(kurias iki mirties brangin
siu) ir už surengimų mums 
koncerto; dėkui ir jo asisten
tui kun. Klimui, biznieriams:
Bendorams, Reese ir Sviders- 
kams.

Plymouth kleb. kun. Sinke- - x Labdarių S-gos 1 kuopa 
vičiui, taip pat dr. Stadulio uoliai rengiasi prie išvažiavi- 
šeimai. __ mo, kuris įvyks rugsėjo 4 d.,

Minersville kleb. kun. M. labdarių ūky.
Daumantui už surengimų niu- „ ., , . Kuopos pirm. M. Sudeikiams koncerto. . , ,ne deda pastųngų, kad įsva-

• Mot. S-gos 31 kp. valdybai žiavimas ko puikiausiai pavy- 
ir narėms už puotų ii gėles; ktų.* Visus norinčius važiuoti 
sų-tėms Kvederienei, Pranckū į išvažiavimų veš plačiai žino-

Buffalo, N. Y. vargoninin
kams Kamaičio ir Markūno 
šeimoms.

Niagara Falls studentui B. 
Ormsby už aprodymų žymes
nių vietų.

Clevelande pp. Šukiams, Pu 
kaliams, Martišauskienės šei
mai.

Didelį ačiū visiems, kurie 
mus gėlėmis apdovanojo per 
SLRKA seimo koncertų.

Marijona ir Jonas
Cižauskai

naitei, Martuševičiūtei ir p. 
Visockienei už gėles ir kitas 
dovanas.

CHICAGOJE

T0WN OF LAKE 
ŽINUTĖS

DR. 6.1. BLOŽtS
DENTISTAS

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavitt St. > 

Valaados: Nuo 9 Iki 13 ryto
Nuo 1 Iki 8 vakaro 

Baredoj pagal sutarti

Bouievard 7589
Rez. Hemlock 7391

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

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

Tol. Canal <794 Roa Republlo 6339

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS 

IR OBSTETRIKAS

Gvdo stalgias Ir chroniškas Ilgas 
vyrų. moterų ir valkų 
DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
plotų Iki S vai. vakaro. 

Nedėliomls lr seredorals tik
lškalno susitarus 

Ofisas, Laboratorija lr X-Ray

2130 WEST 22nd STREET 
CHICAGO

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4729 WEST 12th PLACE 
Vai.: 7 Iki 9 v. v. Išskiriant Seredos 
lr Pėtnyčioa kuriomis dienomis Jis 
bua

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

4:20 — 8:30 kasdien 
Telefonai: Kedzte 2450 — 2451, arba 
Cicero 662. Rez. tel. Cicero 2888

Tol Lafayette 3793

DR. A. J. JA YOIŠ
VaL: 2 Iki 5 po pietų, 7 Iki t vak.

Office: 4459 S. California Avė. 
Nedėliojo pagal sutarti

Tel. Cicero 1260

OR. GUSSEN
X-Ray

LIETUVIS DENTISTAS 
VaL; kasdien nuo 10 v. ryto Iki 9 

valandai vakare
Nedėliomls ir Seredomis susitarus

4847 YV. 14th ST. Cicero, I1L

DR. S. B1EZIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

X—Spinduliai
Ofisas 2201 West 22nd Street 

cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6122
Rezidencija: 6628 S. Ricbmond Avė. 

Telephone Republic 7868 
Valandos: 1—8 lr 7—8 vaL vak. 

Nedėlioj: 10—12 ryto.

mas biznierius J Mancijauskis 
savo dideliu troku.

Wilkes-Barre kleb. kun. J. 
Miliauskui; muz. J. Stulgaičio 
šeimai, \Susiv. ižd. glob. V.

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTAS 

Utarninkals. Ketvergals ir Subatomls 
3430 W. šlarųiiette K<< arti YVestern

Avė. Phone Uemlorlt 7838 
Panedėllals, Seredomis ir PStnyčiomls 

1831 So. Halsted Street

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVĖ.

Ofiso TeL LAFAYETTE 7387

Ofiso vai. kiekvienų dienų nuo 0 iki 
13 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vaL vakare Itiruinkais 
ir Ketvergals.

Rez. Tel. Hyde Park 3303
Tel. Republic 2266

DR. K. DRAN6ELIS
DENTISTAS 

2403 W. 63rd STREET

Phone Hemlock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS
Gas Extraction

Valandos: 9-9. Nedėliomls 9-12 
6568 SO. WESTERN AVĖ.

Ofiso: Tel. Victory 6893
Rez.: Tel. Drexel 9191 

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464

DR. A. A.ROTH •
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas odos ligų ir 
veneriškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas 31st 8treet 

VaL: 10—11 v. ryto. 2—4, 7—9 v. v. 
Nedėliomls lr šventadieniais 10—12

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
Valandos: 11 ryto Iki 1 po pietų 

2 iki 4 Ir 6 iki 8 vai. vak. 

Nedėliomls nuo 10 iki 12 ryto
Telefonai dienų ir nakų 

V1RG1NIA 0036

ADŲ GYDYTOJAI!

DR. VA1TUSH, OPT.

DR. M. T. STRIKOL'IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAS
4645 S. ASHLAND AVĖ.,

Ofiso valandos; nuo 2 iki 4 lr nuo 
8 iki 8 vai. vak. Nedėliomis pagal 

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

TeL Grovehlll 1595 ,

DR. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
VaL: 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 .ak. 

Seredomis po pietų lr Nedcidiuniais 
tik susitarus

2422 W. MARQUETTE ROAD

A. L DAYID0N1S, IL Dj
4010 BO. HICH1GAN ▲▼SMOT 

TeL KentrooA 3107 
Valandos:

Nuo 9 Iki 11 valandai ryta:
Nuo 8 Iki 8 valandai vakare

apart šventadienio tr ketvirtadienio.

Rea Phone 
Englewood 8641 
Wentworth 3000

Office Phone 
Wentworth 2000

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

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

Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 
namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti 
didžiausj pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą 
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl Šermenų. Pašaukite EUDEIKJ pirm negu kreip
sitės kur kitur. *

ELudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didyste Ofisas

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

X Nenuilstanti mūsų veikė
ja p-lė M. Laurinskaitė dar 
vis tebeserga. Draugės ir pa
žįstamieji, nepamirškite ap- 

Ivvietkausko šeimai, “Garso”, lankyti jų nr. 4520 S. Whip-
red. p. M. Zujui ir jo šimpa- ple st. Prieš tris mėnesius ji 
tingai žmonelei, dr. Ažukui, buvo sužeista automobilio ne 
pp. Ryan už vaišes. laimėj.

Shenandoah kleb. kun. J. Rep.

AI A

MARCMONA HAČIKG
Mirė .rugp. 24, 1932 m. 20 

mln. po keturių, popiet. 38 m. 
amžiaus. Kilo iš Raseinių ap»., 
Kauno rėdybos, Glrkielnio par. 
Peleidln-os kaimo. Kanadoj iš
gyveno 6 metus. Kūnas iš Ka
nados bus parvestas penkia

dienio 26 d. j Amerikų, Chica
go j.

Paliko dideliame nuliudime 
tėvų Pranciškų lr motinų Mar- 
cijonų, seserį Marijonų lr švo- 
gerį Jonų Šileikį, seserį Anta
niną lr švogerį Simonų Šileikį, 
brolį Antanų ir brolienę Pran
ciškų Račius, vienų seserį Onų 
Rusijoje, tetų Dapkienę, pen- 
kes pusseseres ir 3 pusbrolius 
ir gimnies.

Kūnas pašarvotas 4618 South 
Wells st.. Chicago. III.

Laidotuvės įvyks panedėly, 
rugp. 29 d.. Iš namų, 8 vai. bus 
atlydėta J Šv. Kryžiaus tiažny- 
člų, kurioj )vyks gedulingos pa
maldos už velionės sielų. Po 
pamaldų bus nulydėta į Šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Tėvai, Seseris, Bro
lis, fivogeriai lr Giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra- 
bortus Antanas Petkus, TeL 
Yards 1138.

ANTANAS Z.UCVRAUSKAS
Mirė rugp. 25, 1932 m., 3:50 

vai. ryte pusę amžiaus. Kilo iš 
Suvalkų rėd., Bučkaimo apsk., 
Pakionių parap. Amerikoje iš
gyveno 35 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Marijonų, 3 sūnūs: Al- 
Junų, Antanų Ir Edvardų, 3 bro 
llų sūnūs: Juozapų. Pranciškų 
ir Mykolų Zakarauskius, Lietu
voje 2 seseris; Kotrlnų ir Elz
bietą tr gimines.

Kūnas pašarvotas 4048 West 
Congress st.

Laidotuvės įvyks panedėly, 
rugp. 29 d., iš namų 8 vai. bus 
atlydėtas J šv. Antano parap. 
bažnyčių, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos nš velionio sielų. 
1*0 pamaldų bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines.

Nuoėtrdiial kviečiame visus 
giuitses. draugus ir pažįstamus 
dalyvkatl šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Mo4eriH. Huaot Ir 
Gteiktės.

laidotuvėms patarnauja gra
borius LachaviČtus, Tek Roooe- 
veH 2318.

-/

DR. A. R. MCGRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

LIETUVIS ADŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų (tempimų, kuris 
astl priežastim galvos skaudėjimo, 
tvalgimo, akių aptemmio, nervuotn- 
aao. skaudamų aklų karštį. Nuiiuu 
jataractua. Atitaisau trumpų regystę 
ir tolimų regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
it8itiklmuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančių mažiau- 
aas klaidas.

Speclaiė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto Iki S vaka
ro. Nedėliomls pagal sutartį. 
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRU1I 
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Dabar kainos perpus pi
gesnės, negu buvo. M-usn kainos pi
gesnės, kaip kitų.

(4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Bouievard 7589

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas

4631 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 13 dienų

Ofiso Tel. Victpry 2687
Of. u" Rez. TeL Hemlock 2314

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

Antras ofisas lr rezidencija
6504 SO. ARTESIAN \AVE.

Ofiso vai.: nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. vai.: nuo 3-6 p" 
piet. Utarn. ir SubaL nuo 3-6 vak 

Šventadieniais pagal butai imą.

TeL Yards 1829

DR. 6. SERNER
LIETUVIS AJUV NMBCIAIJOTM

Ofisas lr Akintų Dirbtuvė

756 WEST 35th STREET
Kampas Halstad 8L 

Valandos: no 10—4: nne 0—0
VedėUmkK 0M» >0 IM *0.

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJAL1STAS

Džiovų. Moterų lr Vyrų Ligų 
VaL: ryto nuo 10—13 nuo 2—4 po 

pietų: 7—8:30 vai. vakare.
Nedėliomls 10 Iki 13 

Telefonas Midway 2880

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8L9i

DR. H. RARTON
Gydytojas ir Chirurgas

6558 S. HALSTED STREE/ 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vaL vakare.

HEMLOCK 3131

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3400 Weet Marųnstts Road 

VALANDOS:
B Ibi 19 ryte. 7 Iki • vakare 

Utarn. tr Kert vak. sagai eatavl

Tel. Hemioek 8<o0
Res. TeL Prospect •« i 4

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6163 South Kedsie 
Res. <428 8o. California Avs. 

Vai.: 8-A 7-0 v. v. Išskiriant Kefv

4

SKAITYKITE IR PLATIN 
KITS “DRAUGĄ”

Ofiso tr Rez. Tel. Bouievard 5913

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

Ofiso valan.: nuo 1-8. nuo 9:10-3:27



—-i.
DRAUGAS Šeštadienis, rngp. 20 d., 1932

SV. JURGIO PAR. RUDENINIS PIKNIKAS
SEKMAD., RUGPIOČIO (AUGUST) 28 D-, 1932

VYTAUTO PARKE, 115th St. tarp Crawford ir Cicero avės. 
PRADŽIA 11 V AL. RYTE. ĮŽANGA PIGI.

Visus maloniai kviečiame skaitlingai atsilankyti į mūsų parapijos paskutinį šių metų pikni
ką. Bus gera muzika, ristvnės ir kitoki sportiški žaidimai. Užkandžiai ir gėrimai prieinama 
kaina.

Visus širdingai kviečia, RENGĖJAI.

PRANEŠIMAI APIE ! 
KOLEGIJOS PIKNIKĄ 

Bus graži prakalba
Sulaukėme brangaus 

svečio kun. Juro iš Law- 
rence, Mass. Jisai yra di
delis lietuvių Kolegijos 
rėmėjas. Perkant naują 
vietą Kolegijai, jisai ant 
syk aukojo $1,900. Tasai 
tai veikėjas Kolegijos pi
knike pasakys prakalbų, 
paaiškins, kaip Kolegijų 
paliuosuoti nuo skolų, 
kad jos vedėjams ir mo
kiniams būtų galima atsi
duoti mokslui ir auklėji-i 
m ui.
Apie vykimą i daržą
Visose kolonijose, ku

riose nėra parapijinių 
piknikų, visi prašomi

stengtis atvykti į Lietu- stovi West Sidės biznierius j 
vių Kolegijos piknikų. [Juozas Žurkauskas ir Mar-1 
Kurie neturite savo ina- ,quette Parko kontraktorius

šinų kreipkitės Į jas turinčius Jonas Pudžiuvelis. Gražiausių 
arba į ekspresininkus, o jie sa- mašinų kontesto vedėjai užra- 
vo kosturnerius ir draugus šo mašinas, jų savininkus ir 
nuveš ir parveš už mažų at-! pas kų pirkta.
lyginimų. Strytkariais taipgi 1

rugp. 28 d. visi ten būkime, 
turėsime good time ir parem- 
sime Amerikos Lietuvių Ber
naičių kolegijų.

Šis rudeninis piknikas bus 
labai linksmas ir smagus. Sve 
čių bus iš visų Chicagos ir a- 
pylinkių kolonijų. Sportinin
kai ir daininnkai yra pasiren
gę palinksminti suvažiavusias 
minias. Lietuvių lakūnai skrai 
dys pikniko padangėse. Aukš
taičiai su žemaičiais trauks 
virvę.

Piknikierius linksmins Ge
dimino orkestrą, kapelmeistro 
Krekš&ūno vedama. Orkestrą 
pradės griežti 2 vai. popiet.

KVIEČIAME SENUS 
JAUNUS

Piknike bus gardžių ir švie
žių valgių ir gėrimų.

Laukiame iš visų kolonijų 
skaitlingo atsilankymo.

RENGĖJAI

yra lengvas privažiavimas. 
Brgh'ton Park 

Ekspresininkas Vincas Go-
tautas su savo troku stovės

TEN IR ČIA

Sekmadienį, rugp. 28 d. įvy
ks Lietuvoje, Kaune, kataliki-

,v v v • r •• škojo universiteto atidarymas, prie bažnyčios. Norintieji va- .
žinoti s,«Vitr- ; ™ t™ Kiekvienas susipratęs lietuvisžiuoti sėskite į jo trokų. Tro
kas į daržų išeis po sumos.

O norintieji vykti su ekspre 
siiiiku Antanu Tičkum, kreip

katalikas ar tai nepriklauso
moj Lietuvoj, ar Vilnijoj, ar 
Amerikoj ar kitur gyvenantis

lutės i-jo namus 2743 W. 37 '“hai nudžiu«° ši«° jvykh>. . , 
pj 1 Tų pat sekmadienį čionai,,

West Sidėj pirmas traka* Ameriko.i- Chicagos miestu,, 
bus atliekamas darbas,Ameri-su d .rbiniiikais išeis po 8 vai 

Mišių. Veš visus pikniko daik 
tus ir darbininkus ekspresi- 
ninkas Alex Allišauskas iš

kos lietuvių švietimo reikale. 
Tai yra, bus didžiulis pikni 
kas Amerikos lietuvių bernai-

spresas Stanislovo Fabijono 
išeis po sumos.k

Iš Alarųuette Parko šeimi
ninkes ir darbininkus nuveš

Kviesliai baigė darbus
Kolegijos pikniko kviesliai, 

aplankę daugelį Chicagos lie
tuvių kolonijų biznierius ir 
veikėjus, bus piknike, pasima
tys su biznieriais ir sbrašys 
svarbiausiuosius pikniko rėmė 
jus.

PIGŪS VALGIAI

Kolegijos pikniko šeiminin
kės praneša, kad jos visokių 
gėrybių turi daug ir kad kai
nos bus pigios,. Todėl piknikie- 
riai prašomi nesivežti nei val
gių, nei gėrimų. Visi nusiste
bėsite, kaip pigiomis kainomis 
piknike gilėsite skaniai papie
tauti ir pavakarieniauti, o Bi
rutės šuliniuose rasite įvai
riausių gėrimų.- Todėl turėsi
te good time, sučėdysite sau 
pinigų ir darbo.

Kas nusimano apie valgo
mųjų daiktų biznį, tas minė- 

| tų vietų nusipirkęs turės pui
kų pragyvenimų ir dar susi
dės pinigų. Del platesnių in
formacijų kreiptis Į savinin
kų minėtu adresu arba pašau
kti tel. Lafayette .3622.

I Šia proga reikia priminti, 
kad p. Poczulpas turi gražių 
[rezidencijų Marąuette Parke, 
,6924 So. Fairfield avė. .Tisai 
i yra linksmo būdo, draugiškas 
gerai golfų muša, yra “Drau
go” ir Kolegijos piknikų ir ki
tokių parengimų rėmėjas. Ji
sai su savo šeimyna ir drau- 

įgais bus Kolegijos piknike 
[sekmadienį rugpj. 28 d. Biru
tės darže ir tam piknikui pri
siuntė tinkamą dovanų.

LIETUVOS VYČIU C ICA-
GO3 A S R CHORO 

NA7/AMS
Marijonų Kolegijos rėmėjų 

piknikas brs s; km., ru,gp. 28 
d., “Birutės” darže, prie 79- 
tos ir Archer Avė. Aušros 
Vartų parapijos choras, vado
vaujant J. Brazaičiui, išpildys 
'dainų programų. L. Vyčių cho 
ras kviečiamas dalyvauti pik
nike ir, susijungus su Aušros 
Vartų parapijos choru, sykiu 

•dainuoti. Choristams įžanga 
, veltui. Kurie dar neturit ti- 
i kietų, kreipkitės į choro me
nedžerių L. Krekščiūna arba 
prie pikniko vartų paduokit 
savo vardų ir pavardę. Būsi
te įleisti. Valdyba

kiekvienam vyrui, ar mote
riai, nes, kur vienybė, ten ir 
galybė.

Po įspūdingos L Šimučio 
kalbos, daugelis vyrų ir mote
rų pradėjo rašytis į Šv. Kazi
miero dr-jų. Įstojimas buvo 
dykai. Dr-jos yra nutarta, kad 
moterys ir merginos būtų pri
imamos lygiomis teisėmis. Ser 
gant nariui dr-ja moka $5.00 
į savaitę. Pomirtinė $55.00 ii 
po $1.00 nuo kiekvieno nario

Klebono patarimas 
! Į vienų dr-jos susirinkimų 
Į atsilankęs klebonas pratarė 
'sekančiai. Sako,* padarykite 
vajų; išrinkite 8 vyrus į visas 
puses, (po 2) ir tegu eina per 
namus rašinėdami naujus na
rius. Lankydamas namus prieš 
Kalėdas, aš padarysiu sąrašų. 
Klausiu kiekvieno, ar priklau
sote prie dr-jos.

Marąuette parke gyvuoja 
daug pašelpinių draugijų. Kili

kam geriau patinka, ten gali 
įsirašyti. Bet nei vienam ne
tinka būti be draugijos. Da 
bar geriausias laikas rašytis.

Širdingai ačiū L. Šimučiui 
už atsilankymų, už prakalbų.

Taip pat dienraščiui “Drau- 
igui” už talpinimų raštų. Kaip 
I bus spaudos vajus, mes visi 
| dirbsim kiek tik galėsim ir 
| stengsimės, kad “Draugas” 
lankytų kiekvieno kataliko 
namų.

, “Draugo” draugas

RADIJO PROGRAMAS

DIDELIS BARGENAS

MARQUETTE PARKO 
ŽINELĖS

dainavimų kiekvienam yra ma 
lonu pasiklausyti. Tad ir šio 
programo turiniu bus visi pa
tekinti.

Dainininkas

PRANEŠIMAI
Dievo Apvaizdos parap. —
Labd. 4 kuopos labai svar

bus susirinkimas įvyks pirma
dienį, rugp. 29 d., 7 vai. vak., 
knygyno kambary. Kviečiame 
visus narius-es skaitlingai at
silankyti. Daug yra svarbių 
reikalų svarstymui. z

Taip pat labai svarbus susi
rinkimas tų patį vakarų ir 
tam pačiam kambary bus Šv. 
Vincento pauliečio. Visi komi
sijos nariai kviečiami būtinai 
ateiti.

Bus svarstoma svarbūs var
gšų šelpimo reikalai.

Pirm. P. Valuckas, 
Rast. M. česnavičiua.

(Naujas smūgis ištiko parla- 
įmentarinę Prūsijos valdymo 
.sistemų. Kanclerio von Pape- 
jn’o skirtas Prūsijai federali- 
|nis komisijonierius Fr. Bra- 
icht’as pranešė Prūsijos seimo 
I prezidentui, kad jis už savo 
i vejkimų nėra atsakomingas 
i šiam seimui, bet tik Vokietijos 
(centro vyriausybei, kuri jį 
, skyrė,

Rugpiūčio 30 d. susirinkęs 
Prūsijos seimas šį klausimų 

(svarstys. Šių pačių dienų su
sirinks ir Vokietijos parlame- 

' ntas.

SUGRIAUTA PAR
DUOTUVE

Marųuette Parko, o antras ek- l('1^ kolegijos naudai.
Lietuvoj katalikai džiaug

sis iš sukurto savo kultūrinio 
židinio, mes cbicagiečiai tų 
pat dienų suvažiavę j pikui-

su savo gražiomis mašinomis ^ų džiaugsimės susilaukę sa- 
biznieriug Jonas Baltutis, kon vo kolegijos.

-/traktorius Jonas Pudžiuvelis'
su savo nauja mašina, Alek
sas Dargia, Marąuette Rarko į 
lietuvių Spulkos sekretorius, 
kontraktorius D. 'Gricius, vei
kėjas B. Nenartonis. Jie išva
žiuos su savo pasažieriais j 
daržų po 9 vai. mišių. O eks- 
presininko Veličkos trokas su 
piknikieri jis išeis po sumos.

Šv. Kryžiaus parapijoj eina 
derybos dėl darbininkų ir pik- 
nikierių gabenimo su ekspre- 
sininku Aleksu Norkum ir A- 
domu Stugiu.

Gauta žinia
. Iš Melrose Parko piknikie 

riai .atvyksta su gražiomis
mašinomis. Jiems vadovauja I
Jonas Žvirblis ir AntaninaĮ 
Švilpauskienė.

Gavo daugiausia balsy |
Gražiausių mašinų konteste,' 

būsiančiame Kolegijos pikni- 
ke. rugpj. 28, Birutės darže, j 
jau daug gražių mašinų užra 
švta. Kontesto vedėjai St. Sta 
niulis ir Petras Gailius prane
ša, kad iki šiol pirmoj vietoj

DARŽAS TVARKOJ

Kolegijos pikniko komisija 
buvo atsilankius Birutės dar
že ir matėsi su p-nia M. Miku- 
ieniene, daržo savininke. Pa- 
L;rodė, kad daržas besąs pil
noje tvarkoje. Keliai darže be
są išaliejuoti ir automobiliai 
dulkių nedarys. Komisijai pra 
šanl p-nia Mikutcnienė paža
dėjo daržų prirengti, kad vis
kas tiktų bingo žaidimui ir ki
tokiems pikniko reikalams ir 
žaidimams.

Taigi visi būkim gatavi vy
kti į piknikų ir s. kma^ieni

Daba*- blogi laikai, bet ne 
visiems. Ir dabar yra progų, 
kur ne vien pragyvenimų, o 
ir pinigus galima daryti.

Štai mėsos orderių išvežio- 
tojas Jokūbas Poczulp turi 
grosernę ir bučernę, 3953 So. 
Rockwell st. Jam tos krautu
vės nereikia, jų parduotų peu 
kiais šimtais dolerių pigiau, 
negu ji verta.

Vieta labai smagi, graži a- 
pvlinkė, cash biznis. Rendos 
mokėti nereikia, nes namo sa 
vininkai gyvena ten pat ir vi
sus valgomuosius daiktus ima 
iš tos bučernės. Mėnesio gale 
pasirodo, kad namo savinin
kas išima ne vien už rendų, o 
viršaus ir damoka.

I
Šv. Kazimiero Karai, dr-jos 

piknikas rugp. 24, Marąuette 
parke, gerai pasisekė. Per pro 
gramų pirm. Sluoksnaičiui pa
sakius įžanginę kalbų, pakvic- 

' stas kalbėti L. Šimutis, kuris 
.pasakė labai tinkama kalbą, 
kaip reikalinga yra draugija,

Ryt dienų girdėsime gražų 
dėtuvių dairų ir muzikos ra
dijo programų iš stoties WC- 
FL nuo 1 iki 2 vai. popiet., 
rengiamų ir finansuojamų Jos. 
F. Budriko radijo ir rakandų 
krautuvės, 3417 S. Halsted st.

Programas susidės iš rink
tinos muzikos ir dainų mūsų 
žymiausių dainininkų, kurių

North Side. — Rytoj, rugp. 
28 d. Vyčių Vytauto 5 kuopos 
įvyksta linksmas išvažiavimas 
į Schiller miškus. Northsidie- 
čiams gal dar nežinoma ši vie
ta, tat čia nurodysiu, kuriuo 
keliu reikia važiuoti į tų taip 
žavinčių gražiais medžiais ap
augusių vietų. Važiuoti reikia 
Irving Park bulvaru iki River 
Road; juo pasukti po dešinei 
ir pavažiavus du bloku, prie 
Desplaines River, pamatysit; 
Vyčių 5 kuopos didelį trokų. 
Kurie nori sykiu važiuoti su 
visa kuopa troku, kvieęiami 
ateiti prie bažnyčios po su
mos. Nuvažiavimas ir grįži
mas atgal 40c

Komisijų

VON PAPENO DIKTA
TŪRA PRŪSIJOJ

BERLYNAS, rugp. 26. —

11ANKOW, Kinija, rugp. 
26. — Kinų taip vadinama 
/‘kraujo ir geležies” draugi
ja, kuri veda boikotų prieš 
japonų gaminius, susprogdino 
4 bombas kinų parduotuvėje, 
kurioje pardavinėtos japonų 
prekės. Du tarnautojai sužei
sti.

_ ou ’ 5
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^VHORTGACE BAMKERS;
, R E A L ESTATE 
Prisirašykite j mūsų Spulką. 
Texų informacija suteikiama

Dykai
2608 West 47th St

PARSIDUODA MORGEČIAI
Pu metai nedirbu. Bankas užsida

rė. Parduosiu 1933 m. morgičius nu
pigintus. '■Draugas”, Box 8979.

2334 So. Oakley Avė.
CHICAGO, ILL.

Dainos Švente
Wisconsin’o ir Waukegan’o parapiją chorai 

SEKMADIENĮ, RUGSĖJO SEPTEMBER 4, 1932 M.,
prieš Labor Day rengia “DAINOS ŠVENTĘ”
Vieta vadinasi “Central Park” Higbway 15. (Tarp 

Kenosha, Wis. ir Racine, Wis.).
Be delnų, žaislų Ir lokių bus prakalbos, būtent: Lietuvos kon

sulo, p. A. Kalvaičio, Wlsconsln'o Senatoriaus, Gubernatoriaus Ir 
kttU- RENGIMO KOMITETAS

EKSKURSIJOS Į LIETUVA
Rugsejo-Sept. 3 d. UNITED STATES 
Rugsejo-Sept. 14 d. ILE DE FRANCE 
Spalio-October 8 d. laivu PARIS

Visais keliones reikalais kaip tai: išgavi
mu re-entry permit, paso, vizos ir kitokiais 
reikalais kreipkitės j:

CHARLES P. KAL
ADVOKATAS 

Mieste Ofisas;
140 No. Dearborn St., Room 700 

Phone State 4(90 
South Slde Ofisas

7M W. Sfith St, netoli Halsted St. 
Phone Boulevard S 91S

JOHN B. BORDEN
(John B&gdzlunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St., Rm. 1642

Telephone Randolph (797
2151 W. 22nd St 6 iki 9 vak.

Telephone Rooeevelt 9090
Name: S Iki • ryto. Tel. Repub. 9100

A. A. SIAUS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washlngton 8t. 
Room 905 Tel. Dearborn 79(4

Valandoe* • ryto Iki 4 po pietų

Vakarais: Utarnlnkals Ir Ketvertais 
— « Iki 9 vai.

4145 Archer Avė Tel. Lafayette 7917 

Namų Tel. Hyde Park 9991

Tp. WAITCHES
ADVOKATAS

5! E 107 ST prie MICHIGAN AVĖ 
Tel. Pullinan 6960—(377

4(00 8. WOOD ST.—Ketverto vak. 
• Tel. Lafayette (393

R. ANDRELIUNAS
Užlaikome naujausios ma

dos žiedus, laikrodžius, radios, 
taipgi elektrikinius laikro
džius, movie cameras, projec- 
torius dėl judomų paveikslų 
rodymo. Kainos labai nupigin 
tos.
2650 W. 63rd St., Chicago, UI.

Tel. Hemlock 8380

4(14 80.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

D81 geriausios rųfitea 
Ir patarnavimo. Sau
kit.

GREEN VALIiEY 
PRODUCTS 

Olsella Šviežių klausi
nių, sviesto Ir sūrių. 
PAULINA STREET

Tel. Boulevard 1389

Tel. Republlc 5(49

ANTANAS LUBERTAS
Maliavojimo Kontraktorius
Maliavojam, dekoruojam ir pople- 

ruojakn. Kainos prieinamos.
5537 S. Nordica Avė., Chicago

Jei manai pirkti automobllj, ateik 
pas mus pirmiau, nes mes užlaikome 
vienų IS geriausių rudų automobi
lius — STUDEBAKER. kurie yra 
pagarsėję savo stiprumu Ir gražumu.

Taipgi mes turime pilnų paslrlnkl- 
į mų vartotų karų labai prieinamų Ir 
nebrangia kaina.
MIDLAND MOTOR SALES

4403 ARCHER AVENUE 
Telephone Lafayette 71391(( N. I-A 8AI.LE 8T—pagal sutarti.


