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TURI SUORGANIZAVĘ BUTUOS 
KOVOTOJU SĄJUNGĄ

Jos vyriausiuoju vadu yra 
ats. gen. von der Goltz

KAUNIAS. — Savo laiku Goltz vardų, trijulė iš 1919 in.
visa Baltijos spauda plačiai 
rašė apie gerai žinomos ber- 
montiados vado atsargos ge
nerolo von der Goltz suorga
nizuotų “Baltijos kovotojų 
sųjungų.’’ Vokiečių oficialoji 
spauda griežtai užginčijo, kad 
ats. gen. von der Goltz jokios 
“Baltijos kovotojų sųjungos’’ 
nesųs suorganizavęs nei esųs 
tokios sųjungos vadas. Dabar 
štai neabejotinai paaiškėjo, 
kad Baltijos spaudos praneši
mai apie ats. gen. von. der 
Goltz įsteigtų “Baltijos kovo
tojų sųjungų” ir apie jo va
dovavimų tai sujungsi yra ne 
spaudos prasimanymas, o. gry
niausia tiesa. Tatai patvirti
na patsai nacionalsocialistų 
organas Volkiscber Beoback- 
ter Nr. 186 iš VU. 5/

Kų tik paminėtame Volkis-
cber Beobachter numenyje yra. LONDONAS, liepos 24. — 
atspausdintas šitoksai visoms Anglijos vyriausybė nuspren-. 1 . I

liepos mėn. ir to paties vokie
čių generolo grafo Ruediger 
von der Goltz tada vadovau
jamas I vokiečių vakarų sava
norių korpuso, į kurį įėjo vo
kiečių legionas, geležinė divi
zija ir grafo Keller rinktinė, 
ir Bermonto kariuomenės, ru
sų žandaru pulkininko Virgo- 
lič vadovaujamas, dalis. Nuo 

ve n

SUIMTA 1,200
SANKALBININKU

AUSTRIJOS VYRIAUSYBE
STROPIAI GINASI

VIENA, Austrija, liepos 24.
— Austrijos vyriausybė suse- 

!kė platų socialistų, komunistų 
r nacių sankalbj, kad sugrio-

VISKO, LIETUVIU ANUO STHEI» *
GYVENA LABAI SUNKIUO 

SIUS LAIKUS

BERLYNAS, liepos 24. — 
Vokietijai pradeda trūkti įvai
rios žaliavos (neišdirbtos me
džiagos) ir v^ri ausybė priver-

vus gyvuojančių tvarkų. j sta tai visa skirti racijomis, 
Įdomiausia tas, kad ši© gai- kųi kad didžiojo karo metu,

valai tarpusaviai stačiai sker- 
džiasi, o šį kartų jie susiejo 
krūvon, kad bendromis pajė
gomis sugriauti kancleri© Doll 
lusso vyriausybę. ,

Vyriausybė tačiau uždą/ė
.. .. e didelį smūgį sankalbininkams.sios dienos gen. grafas ven ✓.1
der Goltz ir kapitonas Helling Siandien P®1“* areSU™. <‘a“ 
pavardės Baltijos valstybėms ^aa kaip L Įu sočia istų,

laimi įsidėmėtinos, o nacional
socialistų taikos šūkiai Balti
jos valstybėse pasilieka tik 
tikruosius jų siekimus priden
giančiu šydu.

ANGUJA DIDINA ORO 
LAIVYNĄ

Baltijos valstybėms labai -įsi
dėmėtinas dokumentas:

Visos Vokietijos “Baltijos 
kovotojų sųjunga” (vyriau
sias globėjas generolas grafas 
von der Goltz, sųjungos vadas 
kapitonas Helling) pasiuntė
vadui (Hitleriui: Red.) šito -J vyriausybės projektų. Balsuo 
kių telegramų:
“Visos valstybės Baltijos ko

! dė didinti oro laivynų. Pareng 
• ta programa ketveriems me
tams. Šis padidinimas atsieis 
daugiau kaip 100 milijonų do
lerių.

Darbo partijos atstovai par 
lamente mėgino sugriauti šį

komunistų ir nacių.

ŽUVO KUNIGAS IR 
BERNIUKAS

SUTARTIS

kuomet ji buvo blokuojama. 
Šį kartų pasirodė didelis val
gomojo aliejaus ir riebalų tru
kumas. Žymi dalis to visa pa
naudojama 'muilo gamybai. 
Tad skirta komisija kontro
liuoti šių gamybų.

Kuone kiekviena pramoni
nio gyvenimo atmaina šian
dien Vokietijoj vis daugiau

PASIRAŠYTA UEPOS

MEN. 6 D. LONDONE
i

LONDONAS. — Reuterisj 
praneša, kad liepos 6 d. anglų 
užsienių reikalų ministerijoje 
buvo pasirašyta, Lietuvos An
glijos prekybos sutartis. Su
tartį pasirašė anglų užsienių 
reikalų ministeris Simonas, 
prekybos ministeris Runcima- 
nas ir Lietuvos įgaliotas mi
nisteris Anglijai Balutis. Su
tarties tekstas bus paskelb
tas ateinantį antradienį, liepos 
10 d.

Sutartį pasirašius, Balutis 
Reuterio atstovui pareiškė: 
“Mes tikimės, kad ši sutartis

SKERDYKLOS!
| SKERDYKLAS VEŽAMI 

IŠALKĘ GALVIJAI
Iš nukentėjusių dėl kaitrų 

vietų atvežama daug galvijų 
į Chicago skerdyklas. Dauge
lis galvijų yra taip išalkę ir 
ištroškę, kad vos tegali paeiti 
svyruodami. Juos reikalinga 
nušauti ir šaudoma.

Iš tų sausrų ištiktų vietų 
galvijų tiek daug pristatoma, 
kad nebesuspėjamą juos su
grupuoti. Dauguma yra vy-

portas. (
Ypač valgomojo aliejaus ir 

riebalų klausimas yra svar- 
CAESAR’S HEAD, S. C., bus, kadangi Vokietijoj maža 

liepos 24.' — Iš St. Anne sto- į augų .aliejinių sėklų, o gyvu- 
vyklos, BreVarde, autobusu lių riebalų taip, pat neturima

vyriausybės suvaržoma, lygiai , , . , ./. . . ,. . . . . i bus ugdomi toliau Britanijos
kaip ir visokis iš užsienių įm- ... , , . ,. . ,,r ’ Lietuvos prekybos santykiai.”

Reuteris toliau patyrė, kad 
sutartys su Estija ir Latvija 
už keletos dienų taip pat bus 
galutinai pasirašytos.

riausybės nupirkti nuo ūkinin- 
bus kertinis akmuo, ant kurio \ kų, kad sumažinus galvijų kie

kį ir parūpinus mėsos varg-
šams.

Stopk Yards Handlers’ uni
jos darbininkai pirmadienį su
streikavo galvijų skerdyklose, 
Chicagoj. Šios unijos biznio 
agentas 'Tom Devero pranešė, 
kad jei nehus leiųta streikinin
kams susitaikinti su darbda
viais, šiandien rytų sustrei
kuos apie 10,000 darbininkų 
priklausančių Amalgamate-i 
Meat Cutters and Butcher 
Workmen of North America.

Jei pasireikštų streikas, 
kaip sakyta, būtų pragaištin
gas skerdykloms. Daugybė 
galvijų atvežama. Nebūtų kam 
jų priiminėti, prižiūrėti, girdy
ti ir šerti. Be to, po įvykusio 
gaisro skerdyklos dar nėra 
kaip reikiant pasitvarkusios.

4

važiavo 34 asmenys. Bu jais 
buvo kun. Cb. de 'Vineau iš 
Charlestono.

, * ■pakankamai.

pats Hitleris t pasakoja ir 
savo sekėjus ramina, kad Vo- 

Vienam vieškelio užsisuki- kietija galės pati. Viena savo
______   i—— ... .. . . me negras vežėjas neteko kon 

tro lės. Autobusas nusirito 
apie 60 pėdų į pašlaitę Žuvo 
kunigas ir berniukas. 25 su
žeista.

jant jie pralaimėjo.
Šių svarstymų metu Londo- 

votojų sųjunga” (Reichsw,her-' nų pasisekusiai “puolė” 180 
band der Baltikumkampfer) j lėktuvų. Manievrai surengti, 
(buvusių sienos apsaugos ir $ kad įtikinti visuomenę apie di- 
savanorių korpusų kovotojų dėsnio oro laivyno reikalingu- 
susivienijimas) (skliaustuose mų. Šie manievrai bus tęsia- 
jų pastaba!) dėkoja vadui Sui per\ keletą vakarų. 
(Hitleriui: Red.) už jo gele-Į---------------------

ė* BALKANAI GINKLUOJASI
išgelbėti ir kartoja savo vie
šai pareikštų nepajudinamų 
ištikimybės apžadų atiden
giant Saaleck pilyje birželio

AUSTRIJOS NACIU 
GRASINIMAI

VIENA, liepos 24. — Sty- 
rijoj austrai naciai paskelbė 
grasinimus, kad jie pagrobs 
5 katalikų kunigus ir juoR lai- 

įkys įkaitais. Sako, kad kaip 
įtik bus areštuotas koks nacius 
ir bus nubaustas mirties baus 
me ir šį bausmė bus įvykdyta, 
už kiekvienų tuo būdu nužu
dytų nacių žus kunigas.

Niekas negali suprasti, kM

pastangomis gyventi jei' ims 
grasinti ekonominis krizis. Ar 
galės tai padaryti, teks ma
tyti.

Nacių 'organizacijos vadai 
pareiškia, kad vokiečiai pra
monininkai turi supirkę ir lai
ko daug naujų įvairiai gamy
bai patentų. Šiuos patentus 
jie uždarė, kad apdraudus sa
vo interesus. Nacių vadai tad 
ir pareiškia, kad ištikus var
gui, vyriausybė konfiskuos 
(atims) tuos nenaudojamus

MINNEAPOLY DAR NĖRA 
TAIKOS

MINNEAPOLIS, Minn., 
liepos 24. — Streikuojantiems 
trokų vežėjams pagalbon atė- 
'jo drabužių valymo ir skal
byklų darbininkų unija, kuri 
šiandien sukėlė .streikų dėl 
simpatijos, ir tik, kaip sako
ma, vienai parai.

Drabužių valymo ir skalbyk 
lų darbininkų unija priklauso 
Amerikos Darbo federacijai, 
kurios prezidentas Green įspė
jo unijų, kad ji nieku būdu 
nestreikuotų dėl simpatijos.

Streiko priežastis, kaip 
paprastai, yra darbininkų iš
naudojimas. Kompanijos dar-

BORAH PRIEŠ MONOPO-
ujas

į ST. ANTHONY, Jdąbo, lie
pos 24. — Senatorius Boralv bo valandas taip manipuliuo-
reikahtttja išgriauti visas mo- ja, kad darbininkai už TlUsta- 
nopolijas, nes jos vykdo kraš- tytų atlyginimų ilgiau dirbtų, 
te naikinimo darbų ir kliudo Tuo manipuliavimu daugeliui 
pramonės atstatymui — nau- ^darbininkų net sekmadieniais 
jajai santvarkai. reikia dirbti.

VAKAR ŠILUMA CHICAGOJ 
PADARE REKORDĄ

PARYŽIUS, liepos 24. —
Visos Balkanų valstybės gal
vatrūkčiais ginkluojasi. Dide- !kunigaį turėti bendra su-

3 d. paminklų kritusiems Bal
tijos kovotojams pagerbti.

Šis dokumentas neužginčija
mai patvirtina Baltijos valsty
bėms gerai iš pokario laikų 
žinomo generolo grafo von der 
Goltz dabar įsteigtos “Balti
jos kovotojų sąjungos” egzis
tavimų ir jo vadovavimų tai 
sąjungai, kas s^fra iš to, kad 
paties Volkiscber Beobachter 
generolas von der Goltz pami
nėtas pirmoje vietoje, o kapi
tonas Helling tik antroje, kaip 
visos Vokietijos “Baltijos ko
votojų sųjungos” reikalų ve
dėjas.

Ko siekia gen. von der Gol 
tz sąjunga, užtenka prisimin
ti Bermonto — Avalovo —■

les sumas išleidžia ginklų ir 
amunicijos nupirkimui. Štai, 
Graikija nusprendė per trejus 
inetuR ginklavimuisi išleisti 25 
milijonus dol.

’ Prancūzų, belgų, čekų ir vo
kiečių ginklų ir amunicijos 
gamintojai jau kelinti metai 
turi didelį pelnų iš Balkanų 
valstybių.

šia nacių kova prieš vyriausy
bę.

GUBERNATORIAI PARO
DOJE

Šiandien pasaulinėn paro- 
d-on atvyksta dešimties valsty 
bių gubernatoriai. Kaip pa
prastai, jie bus priimti su di
dele pagarba ir bus vaišinami.

VYKSTA BALSAVIMAI

SAN FRANCTSCO, Cal., 
liepos 24. — Streikuojantieji 
dokų darbininkai šiandien va
karų baigs referendumų (ba\ 
savimų), ar pripažinti siūlo
mų arbitražų, ar toliau strei
kuoti.

8 NUBAUSTI MIRTIES

BAUSME

patentus ir tai visa panaudos Unija neklausė įspėjimo. Kai 
kraštui. Į bama, kad gal iš jos bus atin-

Vokiečių žemės ūkio eksper- i ta# čarteris.
taį'tvirtina, kad žiemų Vokie-j Savo keliu federalinis tai- 
tija turės pakankamai duonos (kintojas kun. Haas dirba už 
ir mėsoa. trokų vežėjų sutaikymų su

kompanijomis. Daug trokų 
važinėja policijos apsaugoje. 
Streikininkai rengia riaušių.

22 ŽUVO RUMUNIJOJE
BUKAREŠTAS, liepos 24. 

— Baisi vėtra ir lietus ištiko 
Bukoviną ir Banatų liepos m. 
21 d.

(Užlieta apie 20 kaimų. 18I
žmonių prigėrė ir 4 žaibas už-

DU NUBAUSTI MIRTIMI

NEW YORK, liepos 24. 
Gruodžio 24 d. vietos stačia
tikių armėnų cerkvėje nužudy-

...... ... , . tas bolševikų šallhinkas stačia
trenkė. Šimtai galvijų nupluk- ... ,. ,„ ...5 tikis arkivyskupas.<lvta. Negalimas susisiekimasm , . .. , .

T ... Teismas pripažino kaltais
gelezinkehu tarp Lenkijos ir
Rumunijos.

Vakar popiet šiluma Chica- :jasi. Ne mažas skaičius žmo- 
goj padarė rekordų. Cliicngos nių mirė Chicagoj ir kituose 
universiteto termometras l :30 vidurinių vakarų miestuose, 
užregistravo 103.4 laipsnius,
o 2:30 — 104.2 laipsnius šilu
mos. Oficialiai — 105 1. 

j Tuo būdu karštis padarė re- 

j kordų. 1903 metais liepos 
mėn. 21 d. buvo užregistruota 
103 laipsniai ir šis rekordas 
laikėsi ligi vakar dienos.

Tų patį laikų Chicagos air- 
porte vakar buvo 106 1.

Iš oro biuro praneša, kad 
šiandien reikia laukti oro at
mainos. Atmaiųa įvyks ,m- 

įpiet, o gal tik vakaro —• bus 
v ėsiau.

Senų žmonių prieglaudoje,
Oak Parke, vakar mirė net 
septyni įnamiai. Tai karščio 
aukos.

Nepaprasti karščiai žnybia 
visus vidurinius vakarus.
Ūkiuose viskas baigia džiūti 
nuo sausros. Galvijai krinta 
dėl stokos vandens ir žolės.
Išalkusieji ir ištroškusieji tūk
stančiais atvežami į Cbicagos 
skerdyklas.

Komai ir kiti javai baigia 
džiūti. Tas pat yra su daržo
vėmis ir vaisiais.

ATIDARYTAS KOJINIŲ 
FABRIKAS

IIARRIMAN, Tenn., liepos 
24. — Čia išnaujo atidarytas 
Harrimano kompanijos koji
nių fabrikas.

Kompanija pagaliau sutiko 
priimti atgal į darlių 50 strei
kininkų ir jai grąžinamas mė
lynasis aras. - f

Keletas šimtų darbininkų 
tikrai turi ko džiaugtis. /

NE DAUG ŽMONIŲ 
PARODOJE

Pastaromis keliomis dieno
mis ne daug žmonių lankė pa
saulinę parodų. To priežastis, 
tai nepakenčiamas karštis.

pripažino 
9 armėnus. Iš jų du nubausti 
mirties bausme, o kiti;— ka
lėti.

140 ASMENŲ DEPOR
TUOJAMA

NEW YORK, liepos 24. — 
Iš įvairių krašto dalių vakar

BULGARIJOS SANTYKIAI 
SU SOVIETAIS

SOFIA, liepos 24. — Bulga- 
sukūlimų. Teismas rado, kad j 140 vyrų, moterų ir vaikų sve- i rija užmezgė diplomatinius
jie dirbo japonų naudai. timšalių. 'santykius su sovietų Rusija.

MASKVA, liepos 24. — Aš- 
tuoni sankalbininkai nubausti
mirties bausme už traukinių čia pristatyta deportavimui

ORAS
CHICAGO IR APYLIN

KES. — šiandien popiet, ar 
Viskas eina vakarų numatoma oro atmai-

brangyn. Spekuliantai naudo- na; bus vėsiau.
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“DRAUGAS”
Išeina kaudien, išskyrus sekmadienius 

PRENUMEKATOB KAINA: J. Amerikos Valstybėse:
Metalus — tfi 00. Pusei metų — *3 50; Trims mėnesiams 
— 13.00; Vienam mėnesiui — 76c. Kitose valstybėse 
*re«umerata: Metams — $7.00; Pusei" metų — >4.00. 
Kopija —‘ .OSc.

Bkelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
Bendr&darblamą ir korespondentams raštų negrąžina,

SI neprušoma tai padaryti lr nvprislunčtania tam tiks- 
1 pašto ženklų.
Redaktorius priima •— nuo 11:00 iki 12:00 vak 

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki
• 5 vai. popiet.

jos buvo pastatytos. Tam klausimui nuodug
niau svarstyti daug medžiagos patieks kun. 
Juozapo Simonaičio referatas, kuris bus skai
tomas A. L. R. K. Federacijos kongrese.

Kas bus su lietuviškomis parapijomis, 
organizacijomis ir draugijomis, jei lietuvių 
jaunimo nutautinimas bus varomas tokiu grei
tu tempu, kaip dabar! Tuo klausimu nema
žai rašome ir kalbame. Konkretišką atsaky-

Dr. L. Bistras

Kristai Mnsv Viešpati Pagerbdami
PRAGARAS AR ROJUS

Tūkstančiai tokio sugedusio (liuose ir miestuose moteris ne-
ir • v • x ta t • i. -»i r v i ’ jaunimo pripildo geležinkeliu drįsta išeiti iš namų. BūriaiPirmasis Lietuvos buclians-. kavisky, Siaubuose, Kaisiado-i4 . 1 1 i , ,„ ■.. ru us • in.M stotis, nakvoja tuščiuose vago- chuliganų tyko moterų. Daz-tims Kongresas vyksta gausi- ryse ir Teisiuose. Biais 1934i ’ . . . i . .

ngai, didingai... Tūkstančiai I Šventaisiais metais vykstąs
lūpų garsina Viešpaties garbę 
žemei ir žmonėms... Žmogus

mų išgirsime iš lede racijos pirmininko dr. nusilenkia garbę duodamas sa
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Antano Rakausko, kuris skaitys referatų a- 
pie mūsų centrų palaikymų ir stiprinimų. La

bai svarbu, kad šių referatų pasiklausyti ir 
tų aktualiausių šių dienų klausimų svarstyti i ciję religijų, ypač prieš
suvažiuotų kiek galima daugiau mūsų orga, j Kristaus apreikštųjų, Kat. Ba- 
nizaeijų ir draugijų atstovų bei lietuvių vi- fcnyįįog saugojamųjų, stengda- 
suomenės vadų. Kaip tuos klausimus išriši
me ir kokius planus jų vykinimui nustatysi-

vo Kūrėjui.
Netikėjimas, ypač 19 šimt

mety, plačiai išvystė savo ak-

Kaune Eucharistinis Kongre
sas yra tad pirmutinis tauti
nis (visos tautos)
Kongresus.

Šis Kongresas yra tikrai ne
paprastas istorinis įvykis mū
sų tautai, niūsų valstybei. Pi
rmų kartų kai lietuviai priė
mę katalikybę savo valstybė
je viešai ir organizuotai ati-

i nuošė, upių pakrančių uolose,1 nui jauni chuliganai gatvėse 
grioviuose, apgriautuose nn- apiplėšia žmones, nuvelka rū

bus ir nuogus paleidžia arba

DIENOS KLAUSIMAI

MŪSŲ VEIKIMO CENTRO REIKALAI

JUž kelių savaičių, būtent rugpiūčio mėn. 
21* 22 ir 23 dienomis įvyksta mūsų veikimo 
centro — A. L. R. K. Federacijos kongresas. 
Jis bus gana stipriam lietuvių centre — Cle
veland, Ohio.

Jan buvo paskelbta, kad kongrese iškils 
labai svarbių mūsų visuomenės reikalų, į ku
riuos reiks atkreipti rimto dėmesio. Dieno
tvarkėje matysime šiuos svarbius klausimus:

1. Mūsų mokyklų ateitis Amerikoje.

2. Lietuvių oentrų stiprinimas ir palai-
■

kymas.

3. Vyrų vaidmuo katalikiškame ir tau- • • • * *tiškame veikime.

4. Moterys ir tautinis mūsų jaunuomenės 
auklėjimas.

me, tai pareis nuo mūsų pačių, nes “kaip 
pasiklosime; taip išsimiegosime”.

Ir šiame kongrese, kaip ir pernai, vyrai 
ir moterys turės atskirus posėdžius, kuriuo
se taip pat bus išklausyti referatai, bus svar
stoma, kų atskirai veiks mūsų moterys ir vy
rai, kad*palaikyti lietuvybę šiame krašte.

Federacijos centro valdyba nuoširdžiai

muose, asfalto krosnyse, pa- 

Lietuvos ližėse, išeinamose vietose. Jie nužudo, o moteris ir mergai-
plėšia, vagiliau ja, elgetauja,1 les ten pat gatvėje biauriau- 
paleistuvauja. Dažnai mergai-1 šiai išniekina. Prie tokių eilu
tė ir keli berniukai, 12—14 m.J liganiškų darbų prisideda ir 
susideda į krūvų ir kurtu gv-1 žymūs bolševikų valdininkai, 
vena kokioj duobėj, berniukai Chuliganizmas vis labiau ir la- 
plėšikaudami ar vagiliaudami i biau piečius, apimdamas visų

mas jų pašalinti iš privataus 
ir viešojo žmonių gyvenimo.
Gyvas žodis, spauda, suvažia
vimai, kongresai — visa yra | akte visai tautai ir josios val- 
naudojama, kad nuėmę nuo stybei. Pirmų karių tauta ir 
žmogaus galvos jojo krikščio- į jos valstybė viešai ir organi- 
nies, žmoniškumo vainikų pa-, zuotai daro Kristaus Dievo iš-
darytų jį lygų neprotingam 
gyvuliui, kad laisvas nuo sa
vo Dievo Kūrėjo ir jojo įsta
tymų žmogus galėtų gyventi 

prado organuacij? ir draugijų iirinkti j ken- gyvulio> tlk gvvaUskljjŲ rei.
gresų atstovus. Clevelando ir apylinkių žmo-; kahj verg0 gyveniniu ak. 
nės prašo gausingai rinktis pasiklausyti re-| ižlaisvinimu vadindami ne
leratų ir dalyvauti kongreso atidarymo iš- 
kilmėse, kurios bus gražios ir įspūdingos. 
Smulkmeniškai apie kongreso programų ir 
visas iškilmes bus paskelbta vėliau.

Federacijos kongresan yra pakviestas J.
E. Vyskupas Teofilius Matulionis. Laukiama mesi 
prielankaus atsakymo. Tikimąsi, kad pakvie
timų priims ir savo dalyvavimu mūsų vei
kimo centro kongresų padarys istoriniu įvy
kiu. Iš privačių šaltinių sužinota, .kad Gar
bingasis Kankinys žada mūsų pakvietimų pri
imti. Retas ir garbingas svečias ne tik kon
grese dalyvautų, bet ta pačia proga atlan- 

I kvtų didesniuosius lietuvių centrus Anieriko-

tikėjinio apaštalai nesigailėjo 
ir nesigaili nei triūso, nei lė
šų.

Reaguodami prieš šias neti
kėjimo pustangas katalikai ė-

parūpina maisto, o mergaitės
duoda gurbų Kristui Dievui,! jiem8 ^"“.'inkduju ir esti be- 
dalyvaujant tame garbinimo I n<^ra v-inona .

Vakarais šimtai mergaičių, 
net 13 metų amžiaus, apsupa 
praeivius siūlydamos jiems už 
duonos kąsnelį ar kelias ka
peikas savo apgailėtinus ma- 

kūnelius. Visa tai mato
pažinimo iškilmingų aktų ir 
dėkoja Jam už visas Lietuvai 
suteiktas malones bei prašo 
naujų malonių, taip šiandien 
visiems — pavieniems ir vi
sai tautai — reikalingų.

Šis didingas viešas būtinas 
tikėjimo aktas yra teisingas 
Dievo, mūsų Kūrėjo atžvilgiu 
aktas žadųs daug palaimų tau 
tai ir valstybei.

Netikėjimo apaštalų ujama

žus
policija ir nė kiek nepriešta
rauja.

Gaujos po 30—40 valkatų 
vaikų dienos metu užpuldinė
ja žmones, atima pinigus, nu
velka drabužius, apiplėšia 
krautuves. Policija tai mato, 
bet duoda laisvę tiems plėši
kams. Mat, tie valkatos vai 
kai čekos nariai šnipai, už tai

tų pačių propagandos religija ypač drovėjosi pasi- j jie gauna privilegijų vogti, 
priemonių tikėjimui žmonėse rodyti viešai; ji buvo šalina-i plėšti, tik su sąlyga, kad plė-
stiprinti, Dievui Kūrėjui gar
binti. Iš tų pastangų ir gimė

ma, ypač iš viešojo, iš valsty 
binio gyvenimo vardan veid-

pirmutinis religinis suvažiavi-1 maniško šūkio: religija priva

5. Vilniaus vadavimas ir Vilniaus pasų 
ir ženklelių pkdĮnpn&s amerikiečių tarps.

- , ar-,1 * i ■ t - r. . • .r .
.••*1*3 • 1 V.. . • i. _Šie "pėnki klaū^nna*Gf«to*i į •būsunojo ko

ngreso dienotvarkę', ym fi&tVš svarbiausi. Bus 
jų ir daugiau.

Amerikos lietuviai katalikai daug darbo 
ir pinigų yra sudėję į mokyklų statymų ir 
jų palaikymų. Jie taip darė; nes aiškiai ži
nojo, kad be mokyklų pagalbos sunku bus 
išlaikyti tikėjimą ir tautybę jaunose Ameri
kos lietuvių kartose. Įsteigta visa eilė pra
džios mokyklų prie parapijų, jau turime me
rgaitėms akademijų ir bernaičiams kolegijų. 
Pradžios ir aukštesnės mokyklos yra suvai
dinusios labai svarbų vaidmenį lietuvių re
liginiame ir tautiniame judėjime Dėdės Šamo 
ieniėje. Ateityje jos taip pat svarbių, o gal 
dar svarbesnę vietų užims. Tik čia kįla klau
simas, ar tos mūsų mokyklos išsilaikys, ka
da išnyks visi tie, kurie yra atvykę iš Lietu
vos ir kurie tiek daug sielojosi dėl tų mokyk
lų įsteigimo ir palaikymo? Vadinas, ar čia, 
Amerikoj, augusios lietuvių kartos jas pa
laikys u i;n toje dvasioji1, kokios palaikymui

Je ir sukelti] daug gražaus tikybinio ir tau
tinio entuziazmo. Jo atsilankymas daug ko 
naujo įneštų į mūsų gyvenimą.

Kia proga reikia priminti, kad vienas 
šių metų kongreso posėdis yra skiriamas Vil
niaus vadavimo reikalams. Kadangi Federa
cijos skyriai yra taip pat ir Vilniui Vaduoti 
Sųjungos skyriais, dėl to kongrese teks tuo 
Ireikalu plačiai pakalbėti ir pasitart, kaip ge
riau čia varyti Vilniaus vadavimo akcijų. Ta
me posėdyje galės dalyvauti ne vien Fede
racijos skyrių, bet ir atskirų Vilniui Vaduoti 
Sąjungos skyrių atstovai.

Važinėdami Amerikoj Vilniui Vaduoti 
Sųjungos atstovai (kan. F. Kemėšis, prof. B. 
Vitkus ir P. Babickas) pardavinėjo Vilniaus 
pasus ir ženklelius. Dauguma kolonijų dar 
neprisiuntė į centrų pinigų. Prašome kuogrei- 
čiausia tai padaryti, nes reikia tie reikalai 
sutvarkyti ir pinigus pasiųsti ten, kam jie 
priklauso.

mas 1847 m. Avinjone, (Pran
cūzijoje) Kristui, Eucharisti
joje esančiam, pagerbti.

tus dalykas.
Skaudžios Did. Karo ir šių 

į dienų krizio pamokos, rodos,
Per pirmuosius po jo 30 me- ' ima įtikinti ne vieną, jog re

tų tokie rajoniniai, vienos vai-1 ligija, Dievą išpažinti turi ne Prietemoj 
stybės ribose arba vienos tau-'tik pasilsėjęs paskiras asmuo, 
tos daromi kongresai sutrauk
davo ne mažai svečių ir iš ki
tų kraštų. Gimė mintis daryti 
tarptautinius Eucharistijos 
Kongresus. Belgijoj Lille 1881 
m. įvykusia Eucharistinis Ko
ngresas laikomas pirmuoju ta
rptautiniu Kongresu. Londone 
1908 m. įvykęs Kongresas at 
kreipė viso kultūringojo pa
saulio akį, nuo tb laiko Eu
charistiniai Kongresai virto 
pasauliniais įvykiais.

Tarptautinių Kongresų ligi 
šiol įvyko iš viso 31; pasku
tinis 1932 m. buvo Dubline, 
jis laikomas didingiausiu, ge

stų privatines, bet ne valdiš
kas krautuves. Jie net dienos 
metu paleistuvauja. Tokie da-j 
lvkai vyksta netik miestuose, I 
bet visoj Rusijoj, kaimuose ir1 
miesteliuose. Dar baisesni da
lykai vyksta vakare, naktį.

kaimuose, mieste-

rusų subolševikėju^ią jaunuo
menę. 1926 m. skaičius nusi
kaltimų, padarytų jaunuome
nės iki 20 m. miestuose, pasie
kė 76,000. O kiek komisarų a- 
kys dar nepastebėjo! “Rabo- 
čaja gazeta” rašo, kad 75% 
visų chuliganų yra jauni dar
bininkai nuo 12 — 18 m. “Chu 
liganizmas apėmė visą mūsų 
šalį. Jį mes sutinkame ir mie
stuose ir kaimuose, ir pramo
nės centruose, ir sostinėse. Pa
staruoju metu jis pradėjo au
gti negirdėtu greitumu. Kai 
kuriose srityse jis grąso su
naikinti visą civilizaciją, visą 
ekonominį gyvenimą. Reikia 
konstatuoti, kad šiuo metu 
Sovietų teritorijoj yra kelių 
milijonų chuliganų armija, sa 
vo skaičium žymiai prašokan
ti raudonąją armiją”.

Bolševikų Rusijoj moterystė 
panaikinta; vietoj moterystės 
— paleistuvystė, kiekvienas^ 
pilietis turi teisę persiskirti su 
savo gyvenimo drauge ir vėl

(Tęsinys 3 pusi.)

bet ir organizuotoji visuome
nė ir valstybė. šių dienų nenormalumų fakto-

Tarptautiniai santykiai, vt- r^us- Tikrojo žmogaus krizis 
daus politika, ekonomika iš- yra šių dienų krizio esmė; o

sis yra vienas svarbiausiųjų jog nuo šios dienos ji dirbs ir

laisvinti nuo religinių parei
gų, nuo jos uždedamų įnora, 
linių prievolių baigia kamuo
ti žmones, baigia juos smau
gti jų pačių rankomis. Visi 
pasigenda padorių žmonių, są
žiningų valdininkų, nuoširdžiu 
politikų, dorų ekonomistų. Re
ligija pasirodo reikalinga ne 
tik asmeniui, bet ir visuome
nei, ypač josios institucijoms, 
kurios baigia nustoti savo ve
rtės bei prasmės, virsdamos

riausiai pavykusiu Kongresu, piliečių kankinimo priemonč- 
Lietuvoje Eucharistiniai Ko

ngresai, atskiromis diecezijo
mis pradėta daryti 1928 m.
(Panevėžy). 1931 m. tokie die-

veiks feu 'Dievu, Dievuje ir per 
Dievą Jojo garbei ir savo ge
rovei. Tokio bendradarbiavi
mo vaisių nereiks, be abejo, 
ilgai laukti: Kristus gausiai 

kurie

tik religija, gyvas praktikuo
jamas privačiai ir viešai, as
mens ir visuomenės (valsty- ' palaimų teikia tiems, 
bės) gyvenime tikėjimas ug- i to prašo nuoširdžiai.

mis dėl tikrų sąžiningų, aiš 
kiau kalbant, tikrai religingų 
žmonių stokos.

do žmogų, tautas ir jų valsty
bes. Tai pradeda suprasti šia
ndien jau ir tie, kurie dar va
kar religijai jokios vietos, ar 
tik vienuolio celę arba zakris
tiją teskyrė.

Mūsų tauta ir valstybė šio 
Eucharistinio Kongreso dieno
mis organizuotai mažų ir di
delių, jaunų ir senų, privačių 
ir oficijalių asmenų lūpomis 
atiduoda Dievui kas Dievo, at-

Pirmasis Eucharistinis Lie
tuvos Kongresas įvyko mū
sų naujai atgimusios valsty
bės naujakurystės metu. Kaip 
laiminga būtų tauta, jei šiuo 
Kongresu prasidėjęs plačiu 
matu josios religinis atsinau
jinimas, sutapdamas su josios 
politiniu atsistatymu, pavers
tų ją vienu tikrai didingu gy
lu org-mu, kurio fizinių ir

lieka tai, kas tik teisinga yra į dvasinių jėgų harmoningas iš- 
Religijos prado per mažas. Dievo atžvilgiu, urbi et orbi plėtimas laiduotų tautai jos 

A. L. R. K. Federacijos sekretorius ceziniai Kongresai įvyko Vii-' viešajame gyvenime reiškimą- iškilmingai lyg }>areikšdaina, sveiką ir laimingą ateitį. ‘R.’

Kun. Dr. Fr. Sawicki, i yra pagrindinė viso panteizmo klaida: ( 
Kaip šis pasaulis gali būti dievybė, jei į 

jis yra netobulas, nedieviškas? Ir kaip 
Dievas gali būti Dievu jei Jame yra tiek 
netobulumo ir blogumo? Dievas būtinai 
turi būti laisvas nuo šio pasaulio netobu
lumų ir turi būti viršesnė esybė. Bet ar 
la trancendenti Dievo esybė nėra pasau
lio upribota? Taip būtų jei pasaulis eg
zistuotų šalia DieVo nuo Jo nepriklauso
mai. Gi tuo tarpu pasaulis yra Dievo kū
riniu, todėl priklauso Jo jėgos ir egzis
tuoja tik Dfevuje ir per Ihevą.

j) Jei tvirtinimas, kad Dievas yra 
visa ir viskas yra Dievas pareiškia Dievo 
ir pasaulio didybę, tai naujų laikų pan
teizmui gal dar daugiau rūpi žmogų iš
kelti iki aukščiausio laipsnio. Pagal pan
teizmą žmogr.s nėra iš nieko sutvertas, 
bet yra dievybės apraiška. Evoliucinis pa
nteizmas net tvirtina, kad Dievas tik 
žmoguje pasiekia aukščiausį tobulumo 
laipsnį ir tik žmoguje tampa Dievu. Net 
sako, kad tuo būdu žmogus yra Dievo iš
ganytoju, o ne Dievas žmogaus Išgany-

jil Laiku Žmogau Siela
Vertė Vyt. Mankeliūnas

KATALIKŲ AKCIJOS RELIGINIAI 
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(Tęsinys)

b) Identifikuojant pasaulį su Dievu 
panteizmas mano, kad tuo laimi ir pasau
li ir Dievą. Panteizmas giriasi tobuliau
sia Dievo sąvoka, užmesdamas teizmui, 
kad j<> l>n:i- nėra absoliuti s ir begali
nis. (’ia minlis yra ta: Jei pasaulis ski 
ria i mm |n,,,. b«i yra kažkas, kuo nė
ra i .i i Dievas yra pasaulio apri
bojnmn Ui Dievas, kurs via didis, turi 
būti neribota ■

si svarbus metafizinis argumentas 
atimi i esųs aiškus ir paTačiau 
tai). IP'I a P.-inbu/ •'.ii' .1, fjih • ’a Din 
vas. iiu iau las visa, tas visas pnsaulis 
yra riboto tobulumo ir jame net yra ne- 
papieštai daug blogo. Kyla abejonė, kuri

tojas. Panteizmas yra žmogaus sudievini
mas. Jame žmogus klauso balso, kuris pra
bilo pirmos pagundos metu: “Būsite kaip 
dievai!”

Tačiau pasikartoja ir pirmos nuodė
mės padariniai. Žmogus, kuris nori būti 
Dievu, pažįsta tik kad yra nuogas t. y. 
viskas jam primena žmogišką silpnumą, 
kad jis nėra absoliuti esybė, bet sutvėri
mas. Pasitaiko, kad didelis genijus kaip 
Mickevičius, Goethe, Nietzsclie savo dva
sios pagavime stoja prieš Dievą, »loja su 
Juo ginčytis kaip lygus su lygiu ir po 
tokio didelio dvasios pakilimo krinta be 
sąmonės, negyvas — aiškini matome, kad 
tai ne Dievas, bet žmogus.

Pagaliau panteizmas tam tikru žvilg
sniu tik pakelia žmogų prie didybės. Mū
sų esybė tampa dieviška, bet mes nuken- 
Čiame savistovybe. Žmogus tada nėra sa
vistovus, nemirtingas, laisvos valios; ta
da jis pasidaro vien vienos dieviškos sub
stancijos apraiška, tik pereinamuoju die
viškojo proceso momentu.

Sulig teizmu, tiesa, žmogus tėra vien

tvarinys, tačiau savystovi asmenybė, kuri 
laisva savo valia tvarko gyvenimą ir kai
po dvasia tvers per amžius. Krikščioniš
kas teizmas turi gilią tiesą, kurią pantei
zmas garbina — tai žmogaus sudievini
mas. Žmogus tėra vien tvarinys, bet su
tvertas pagal Dievo paveikslą ir panašu
mą, gi jo gyvenimo tikslas yra tapti pa
našiu Dievui. MalAnė jį daro net Dievui 
nepaprastu būdu panašiu. Šv. Petras drą
siai apie tai kalba, kad tuo žmogus tampa 
“consors divinae naturae”, Dievo prigi
mties dalininku, gi Bažnyčios Tėvai tie
siog kalba apie žmogaus sudievinimą (dei 
ficatio). Tai turi geros prasmės ir randa 
sau krikščioniškame teizme pagrindimą. 
Juk žmogus j»er malonę tampa ne tik pa
našus Dievui, bet persunkia jo sielą dieviš
ka esybė ir dieviškas gyvenimas. Kaip 
įkaitintas metalas tampa tarsi ugnimi, 
taip žmogus, kuriame Dievas gyvena, tar
tum Dievu pasidaro.

<I) Dažnai panteizmui teikiama pirme
nybė dėl religinių motyvų. Užmetama tei
zmui, kad Dievas su žmogumi nesudaro

vienos esybės ir žmogus jungiasi su Die
vu tik meilės aktais, gi tuo tarpu pan
teizme Dievas ir žmogus tampa viena e- 
sybe. Atrodo, kad religijos siekis — inti 
minusias sielos susijungimas su Dievu tik 
panteizme yra patenkinamas. Dėliai to ir 
aiškinamas mistikų palinkimas į panteiz
mą.

Pripažįstame, kad žmogus ontologine 
t. y. esinio prasme negali intimiau susi 
jungti su Dievu kaip panteizme. Bet jau 
buvo kalbėta, kad ir teizme žmogaus san
tykis su Dievu nėra vien išorinis. Teiz
mas neidentifikuoja jogiškos prigimties 
su dieviškąją, bet šalia to mums Dievas 
nėra visai svetima būtybė, nes dieviška 
prigimtis ir gyvenimas perveria sielos gel- 
mes, Šv. Povilas sako apie Dievą: “Jame 
mes gyvename, esame ir judame” (Apd. 
17, 28), ir šv. Tomas moko, kad Dievas 
yra mums artimesnis negu mes patys sau.

(Baugiau bus)
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Broliškoji meilė reikalauja, kad mes kly
stantį artimu įspėtume ir grųžintiime į tiesos 
ir doros kelių. Mūsų Išganytojas uždeda 
mums kaipo priedermę šiais žodžiais: “Jei 
tavo brolis tau nusidėjo, eik ir bark jį tarp 
savęs ir tarp jo vieno. Jei jis tavęs paklau
sys, tu laimėjai savo brolį” (Mat. 18:15).
I. Kada mes privalome įspėti savo artimą?

1. Kai mūsą artimo nusikaltimas yra ' 
tikras. Kol mes nesame tikri mūsų artimo 
nusikaltimu, tol mes neprivalome jo įspėti. 
Taip pat, nereikia, ir net neleistina tyrinėti 1 
artimo kaltybės. Tyrinėjimo pareiga pri
klauso vyresniesiems ir tėvams. Jie privalo 
žinoti kų jų pavaldiniai ar vaikai veikia, ar 
jie pildo savo pašaukimo pareigas. Bet jei 
asmuo nėra mūsų priežiūroje, tai mes nepri
valome saugoti jo elgesį. Nes yra tokių, ku
rie) kitus Saugoja daugiau negu patys save, 
ir jie ištyrinėja viskų, kas tik dedasi apie- 
linkėje, kad tik galėtų surasti mažinusį nusi- 
kaltimėlį. Toki geradariai privalo save ge
rai ištirti, saugotis kitų neįtarinėti ir nekenk- Į 
ti visuomenės gerovei. Mes neturime pati- I 
keti kiekvieniai žiniai arba pranešimui, nes 
dažnai jie yra netikri arba perdėti. Todėl ne

skubink įspėti savo artimą, kol nebūsi tik- 
£ apie jo kaltę, ir žiūrėk, ar turi teisę įspė
ji, ir ar bus iš to nauda.

2. Tada reikia įspėti artimą, kai be mūšy 
įspėjimo, nesimato galimybės jo pasitaisymui. 
£Jes jei asmuo padaręs klaidų, tuojau taiso
si, nėra reikalingas įspėjimo. Broliškas įspė
jimas yra dvasinė išmalda. Kaip mes nepri
valom duoti žmogui išmaldų, kurs kitados 
buvo neturtingas, o dablar yra turtuolis, taip 
pat nereikia taisyti nusikaltėlį, kurs jau pa
sitaisė. Net ir tada nereikia įspėti savo ar
timų, jei reiškiasi tikri vilties ženklai, kad 
jis jau taisosi Bet jei yra gera priežastis, 
kad jis pats nepakeis savo nusistatymo ir 
nesitaisys, tai artimo meilė saisto mus jį 
įspėti.

3. Tada reikia įspėti artimą, kai yra vil
ties, mūsą įspėjimas atneš gera. Jei mes nę- 
sitikime, kad' artimas mūs paklausys, ir vie
ton taisytis, darytųsi dar blogesnis, mūsų 
įspėjimas būtų betikslis. Nes ligoniui gali 
duoti geriausius vaistus, jei jis jų nepriims, 
"jam jie nepagelbės, o tik suarzins. Bet vir
šininkai, turintieji valdžių, visuomet privalo 
įspėti savuosius ir juos priversti atlikinėti 
savo pareigas, ir neklusniuosius nusikaltė
lius bausti bendrųjam gerui. Tėvai, nors ir 
žinotų, kad jų įspėjimas paliks be vaisių, ta
čiau neprivalo paliauti įspėję vaikus, nes tė
vai yra vaikų viršininkai ir jų luomo pašau
kimas saisto juos mokyti, įspėti ir taisyti 
savo vaikus. ?‘Aš pasakiau tai, ir išgelbėjau 
savo sielų.” Išganytojas įspėdavo rašto ži
novus ir pariziejus, nors žinojo, kad jie ne
pasitaisys.

4. Tada reikia įspėti artimą, kai virši
ninkai apleidžia savo pareigą ir nėra kas tuo- 
mt užsiimtą. Įspėjimo priedermė pirmiausiai 
priklauso viršininkams, ir jei jie išpildo savo 
pareigų, kiti neprivalo kištis šiame dalyke. 
Bet jei viršininkai nepildo savo pareigos, ir 
nėra kam juos užvaduoti, tai artimo meilė 
saisto kitus žmones įspėti klystantįjį artimų. 
.Tei vyresnieji nežinotų apie pavaldinių nusi
kaltimus, kurie yra sunkūs ir negalima jį su
stabdyti, tada reik pranešti vyresniesiems.

5. 'Galutinai, tada reikia įspėti artimą, 
kai įspėjėjni negresia didelės skrandos pavo
jus. Artimo meilė nesaisto tada, kai įspėji- 
kui gręsia pavojus apturėti didelę skrandų. 
Jei būtų baimė įspėjant artimų netekti nuo
savybės ar net gyvybės, tada yra laisvas nuo 
įspėjimo. Bet jei žala yra menkutė ir yra 
viltis įspėtojo pataisa, reik įspėti jį. Bet vy
resnieji, tėvai ir sielų ganytojai visuomet pri
valo įspėti, sudrausti, pabarti, nes jų šventa !

ir griežta pareiga juos saisto atatikti jų auk
štam pašaukimui.
II. Kaip mes privalome įspėti savo artimą?

1. Išmintingai. Šv. Gregorius Didysis 
pažymi: “iVieni ir tie patys vaistai nevisuo- 
met atitinka visiems ligoniams; kai kuriems 
gali būti naudingi ir juos išgydyti; kitus pa
blogins ir net gali būt priežastimi jų mir
ties. Panašiai yra ir su įspėjimu, kurs yra 
vaistai išgydyti mūsų artimų, sergantį sie
los liga. Mes įspėdami ir pabardami, turi
me tėmyti artimo luomų ir nusiteikimų. Mes 
įspėdami asmenis aukščiau esančius už mus, 
rodykime jiems pagarbų, nes kitaip jie už- 
sigaus ir atmes mus su panieka. Mes gali
me laisviau įspėti žmones sau lygius, bet ir 
su jais turime saugotis peržengti išminties 
ir meilės ribas, jei norime, kad mūsų įspėji
mas būtų pasekmingas. Pavaldinius įspėda
mi, kalbėkime karštai ir rimtai, ypač su 
tais, kurie yra atkaklūs, nejauslūs prieteli- 
škiems perspėjimams ir nieko nepaiso.

2. Meilingai. Kiekvienas priims priete- 
liškų ir malonų įspėjimų, o išmetinėjimai ir 
įžeidimai atstume ir daugiau daro bloga negu
gera. Šv. Pranciškus salezietis sako: “Dau

giau pagausi musių su keliais medaus la- 
šiais negu ūksuso statine.” Šventasis taip 
sakę iš savo patyrimo. Jis vienų dienų An- 
necijoj, Francūzijoj sakė pamokslų, priėję du 
advokatai padavė jam popierų. Šventasis ma
nydamas, kad yra kas tokio skubaus, gal 
būt, reik žmonėms paskelbti, paėmė jį, per
skaitė jo turinį, ir radęs jame labai įžeidžian
čius jį žodžius, toliau tęsė savo pamokų, ne
parodydamas nei mažiausio sujudimo ar ne
patenkinimo. Po pamokslo jis nuėjo pas ad
vokatus, visai neminėdamas įžeidimo, paklau
sė jų, kaip tai atsitiko, kad jis užsitarnavo 
jų nemalonę. Jie jam pasakė. Jis užtikrino 
juos, kad nieko nebuvo tokio jo mintyje kas 
galėtų įžeisti ar užgauti jų jausmus, ir atsi
klaupęs prieš juos, prašė atleidimo. Jie taip 
susimaišė, susigėdo ir prašė jo atleidimo, ir 
nuo tos valandos gy veno su šventu vyskupu 
didžiausioje ramybėje ir santaikoje. Tai to
kia yra ramybės ir artimo meilės įtaka ant 
klystančios širdies. Nepamirškime Apaštalo 
žodžių: “Broliai, jei žmogus ir įpultų neti
kėtai į kokių nuodėmę, jūs, kurie esate dva
siniai, pataisykite tokį, laikydamies ramumo 
dvasios” (Gal. 6:1).

3. Tinkama laiku. Jei klystantis asmuo 
yra aistroje, perspėjimo ar pabarimo žodis 
bus veltui. Jis atmes su panieka ir pasibjau
rėjimu nuoširdžiausį įspėjimų ir neklausis. 
Gydytojai neduoda jokių vaistų ligoniams 
kada karštis yra aukštai pakilęs. Jie laukia 
kol karštis atpuola ir į normalesnį stovį su
grįžta. Mes privalome daryti panašiai, ati
dėkime įspėjimų iki aistra atvės ir minties 
ramybė sugrįš. Reik saugotis įspėti tada, 
kai yra supykęs, girtas ar blogame ūpe. Reik 
palaukti kol išsipagirios, pereis pyktis, įgys 
gerų nusiteikimų, tada jį įspėk.

4. Tinkamoj vietoj. Išganytojas mums 
įsako įspėti mūsų artimų pradžioje ir priva
čiai: “Jei tavo brolis tau nusidėjo, eik ir 
bark jį tarp savęs ir tarp jo vieno” (Mat. 
18:15). Nė vienas žmogus nenori pasirodyti 
kaipo nusidėjėlis. Kiekvienas pageidauja, 
kad jo nusikaltmai būtų paslėpti kiek tik ga
lima nuo pasaulio akių, ir jis būtų laikomas 
pagarboje. Jei nuodėmės bus viešai apreik
štos, jis jausis įžeistas. Jis, jei galės, užsi
gins, susijaudins ir bandys ant kito bėdų 
nuversti ir save pateisinti. Šita yda yra la
bai įsigalėjus tarp vedusiųjų asmenų, kurie 
bara kits kitų savo vaikų ir svetimųjų aky
vaizdoje. Jie tuo stato pavojuje savo auto
ritetų ir piktina namiškius. Tik tada galima 
viešai įspėti, pabarti, bausti, kai piktadarybė 
yra vieša ir blogos pasekmės, arba kuomet 
žinai iš patyrimo, kad privatus išbarimas

LIETUVIŠKOS PROZOS VERTIMAI
E. J.

tete.
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išvertė į lietuvių kalbų PRAGARAS AR ROJUS!

Kų Tik Gavome

OŽKABALIŲ

DAINOS
surinktos D—ro J. Basanavičiaus. 
Dviejose dalyse. Viena 25c, abid
vi 50c. Dabar galima jas gauti 
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Katalikiškas!
Lietuviškas!

Patriotiškas!
Teisingas!

Naudingas!
Pamokinantis!

K.

u$
”!

Prie Stasio Piežos strafps- rtesnj išvertimo, veikalų 
nio “Draugo” No. 169 noriu Vaižganto “Pragiedrulius 
keletu pastabų padaryti. Man Čia randasi viskas — ir isto- 
rodos, kad lygiai pat svarbu, rija ir pasaka — čia Lietuva, 
jei ne svarbiau, surasti tokių jos gamta, gyvenimas, lietu- 
Amerikos lietuvių rašytojų,' vių įvairūs tipai — bajorai, 
kurie pasirūpintų vertimu an- mužikai, inteligentai, kaiinie- 
glų kalbon Lietuvos rašytojų)Čiai — jų papročiai, jų darbai, 
apie Lietuvų, lietuvius ir jų
papročius. Gana maža dalis 
žmonių mėgsta ir skaito poe
zijų. Bet beveik be išimties 
visi skaito prozų — noveles, 
ir t. t. Tokiu būdu anglų kal-

l Dante ’io garsiųjų “Divinų Co- 
media” — “iMviškųjų Ko

medijų”.

vargai ir džiaugsmai — vis
kas kuo gyviausiai atvaizduo
ta. Čia randasi viskas kas rei
kalinga supažindinimui pasau
lio su mūsų tauta. Vaižganto 
milžiniška, ne tiek didumu

boję novelės apie lietuvius ir kiek literatiniu stiprumu, lie
ju gyvenimų padarytų kur kas 
didesnį įspūdį svetimtaučiams, 
negu lietuvių poezijos antolo
gija anglų kalba.

* « •C
Sigrid Undset savo novelėse 

nupiešė ne švedų, bet norvegų 
tipus. Ji pati norvegė, rašė no
rvegų kalboje, ir tik apie nor
vegus.

• * •
Sigrid Undset pati nerašė 

anglams arba kitoms tautoms 
apie norvegus. Kiek mes jos 
veikalų pažįstame, visi yra ve
rtimai. Jeigu nebūtų atsiradę 
vertėjai šiam darbui, mes iki 
šiai dienai gal nieko apie jų
nežinotume.

# * •

Todėl netinka vienu plačiu 
pareiškimu sakyti, kad me.< 
lietuviai neturime savo Sigrid 
Undsetų, arba tokių rašytojų, 
kurie savo veikaluose gyvai 
aprašytų Lietuvų, jos gyven
tojus, būdų, papročius, t.t. Mes 
tokių rašytdjų ir tokių veika
lu turime — tik trūksta lie
tuvių rašytojų, gerai mokan
čių anglų kalbų, kurie galėtų 
tuos veikalus išversti į anglų 
kalbų.

• ♦ •

Ar rasime lietuviškesnį, ve-

tuvių tautos epopėja laukia 
išvertimo anglų kalbon

« -
Kur rasime gražesnį ir gy

vesnį lietuvės moters intelige
ntės tipų už Šatrijos Raganos 
“Viktutę”!

(Tęsinys iš 2 pusi.) 
iš naujo vesti kitų ir tai tiek 
karių, kiek tik jis nori, net 
po kelis kartus į dienų. Persi
skirti beveik nereikia jokių fo- 
rm glumų, tereikia tik užsire- 

'* * "’.y" ""T 771 gistriioti vietos tarnyboje, ir 
baigtas. Persiskirti 

pakanka pareikšti tik norų, ne

Neužilgo bus prašalinti i»| 
Lietuvos valstybės radijo stų 
ties orkestros visi svėtinišalųn

k tai lietuviai muzikantai, ku*> 
rių Lietuvoje dabar yra daug 
be vietų.

Sesuo Cherubim, O. S. Jj 
muzikos pedagogė, birželio 
mėn. numeryje “Caecilia”, ttitl 
zikos žurnalo, paduoda įdohių 
aprašymų apie Lietuvos tau
tiškas dainas ir šokius.

* . * •
Lietuva turi savo lėktuvų 

fabrikų, kur gaminami grynai 
lietuviškos konstrukcijos lėk
tuvai.

Žemaitė 
šdavo
čių, jų gyvenimo ir papročio „ buvusi LietUvoje. 
paveikslus. Ar jie, savo gyvu
mu ir švariu realizmu, netin
ka išvertimui anglų kalbon!

* » •

savo pasakose pie- 
tiktai lietuvių kaimie-

Sapienti sat.

LITHUANIANA
Pirmiau rašėm apie dvi ne

ūžaugas (midgets) iš Lietu
vos, atvažiuojančias į Chica
gos parodų. Žinia dabar patik
rinta — abidvi jau atvyksta. 
Tai Sofija ir Teofilė Vaškevi- 
čiūtės — Sofija 19 metų am
žiaus ir tik 32 colių ūgio, o 
Teofilė 17 metų amžiaus, tik
28 eolių ūgio.

• * •
NCWC spaudos agentūra 

praneša, kad prel. Narjanska*

nieko gera neduos, jis turi būt įspėtas vie 
šai. Taip Kristus keletu kartų viešai ir rūš- 
čiai barė rašto žinovas ir parizėjus, kad su
stabdžius papiktinimų, kurį Jo mokytiniai 
arba kiti žydai galėjo prisisavinti.

5. Mes patys duokime gerą pavyzdį. Mū
sų žodžius privalo sekti geri pavyzdžiai. Šv. 
Jonas Auksaburnis sako: “Mažiausiai daro 
įtekmės mokytojas, kurs yra išmintingas tik 
žodžiuose, nes tai ne mokytojo amatas, bet 
aktoriaus.” Tas, kurs įspėja, veda gerų, do
rų gyvenimų, jo žodžiai daro išganingų įspū
dį jo artimui, kurs mes daręs- blogų ir taisys 
savo gyvenimų. Šv. Izidorius sako: “Žodžiai 
be darbų girdimi tik ausimis, bet jei jie lydi
mi darbais, pereina į širdį ir sujudina va
lių.” Kaip daug mus pamokina švento tyriuo- 
lio Abraomo pavyzdys. Uolusis Dievo tar
nas ilgai vargo patraukti netikinčiuosius pri
imti Evangelijų, bet visog jo pastangos pa
siliko bergdžios. Bet kada jis kantrybėje iš
tvėrė įžeidimus, smūgius, tada jie artinos 
prie jo su didele meile. Jie atsakė: “Štai šio 
žmogaus kantrybė ir jo meilė mums! Jis ne
paiso visų įžeidimų ir skausmų, jis tveria

reikia atsiklausti antrosios pu
sės. bfcugelis bolševikų yra po 

SU, 60 ir net 100 kartų persi- 
skyfę, o bolševikas Švarcas 
vedė net 150 žmonų. Vienų die 
lių jis vedė net 6 žmonas. To
kiu baisaus lytiškų santykių 
šugytuliškėjinio nerasime tarp 
lAUkihių Azijos, Afrikos * ir 
Amerikos tautų. “P. B.”

Vytautas Lapiys

Anna May Wong, garsi kl» 
nietė Hollywoodo žvaigždė, y-į

Barcelona, Ispanijoje, gy
vuoja lietuvių draugija “Vie

nybė ’ ’.

“Shell” gazolinas ir produ
ktai parduodami Lietuvoje.

E. J. Ė.

VYRAI — ATYDA!
Štai yra specialia pranešimas, kuria 
bul įdomus kiekvienam vyrui, kurta 

>xė •'viduramij” ir Jaučia reika- 
tam tikro gadinančio TO- 

“ Kad sutelkti galimume tūka- 
kurie dėl kokios nors prte-
|2I

— Birželio 29 dienų suėjo 
lygiai dvieji metai, kaip Kau
ne po neilgos ligos mirė lietu
vių tautos atgimimo dainius 
Maironis. Šios sukaktuvės vi* 
soje Lietuvoje, o ypatingai 
Kaune buvo plačiai pamihėtos. j 
Tuo tikslu įvairios orgarilaaei- 
jos sušaukė specialius susirin
kimus, kuriuose pagerbtas di* 
dysis dainius. Lietuvos Spau
da taip pat pagerbė Maimbį

(Narjauskas) italų kalbos pro1 sukaktuvių proga pašvęsdatnė 
fesorius Vytauto D. Universi- eilę straipsi lių. — ®rt>. j 1
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lcS atidėliota užsisakyti

Og nuo dlatributortų. 6| Gydyto- 
pri bkn'pi lja dabar parduodama 

valatlnyčloee. Vienas Doleris 
— bdklte sa- 

filandien----ga-
už mėnesio tteatmentą 
♦tini gaukite buteli Ii 
rthtuota*.

RHEUMATISM
Filn Agony Starta To Leave ia 
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Happy Daya Ahead for You
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skelbdamas savo mokslų, .Jei žodžiai nebūtų 
Dievo 
Ateikite 
Ir
škų jį

. Laikykis šių tai sykljų įspėdamas . 
artimų. Pamokyk, pabark gudriai it 
prievartų darančio uolumo, kurs daugiau ken
kia negu gera daro. Savo pasielgimu pAfro- 
dyk, kad1 tavo pasibarime glūdi kitų meilės 
motyvas, ir kad tu ne kų kitų turi rAvo žvilg
snyje, kaip tik tikrųjį savo artimo gerų. Įspė
damas artimų, saugokis užsikarščiavimd, su
judimo ar savimylos. Tėmyk laikų, vietų lr 
įspėk privačiai, nebent ypatingos Apystovod 
kitaip reikalautų parodyti tavo artimui, kad 
tu įspėji jį ne užgėdinimui, bet pat&isyifiui. 
Lai tavo žodžius lydi geras pavyzdys, ir būk 
laisvas nuo prasikaltimų, kuriuos randi sako 
artimame. Pagal šių nurodymų gyvendamas 
išpildytis broliško įspėjimo krikščioniškųjų 
priedermę ru meile ir uolumu,- ir Dievas gau
siai tau atlygins už artimo meilės krikščioni- 
škųjį darbų, nes “tie, kurie mokina teisybės
žibės amžinai kaip žvaigždės” (Dan. 12:3).

- ■ ---- - - _ . . .... .

VISADA 
UZMIBSTA

Ar 41 nbt, kodėl Joe ae- 
Mėgo >- JI ■ 0*0. Mftoojo. fo“ ČlotfM k«*p*o buvo 

pHeiastUn, nos blogo kva
pe niekas nemėgsta. Vie
nok U patallntk
Gargaliuok su IJsterine lr 
Us atMks kkė reikia. Var* 
tok kasdien. Bandymai ra
do, kad tu rautas atHeka 
greit, ko km vaistai ne
padaro per 4 diena*

LAMBERT PEARMAOAL 

OOMPAJTY

•t. Loula Mo.

LISTERINE
ad- • , Hl-ory

ootl.apt'.. .or- • H.,. 4 doyi
— Stotom

JU OUR OFFICH
“UM . BCS5' I M SOftR 

VHfeAR. OF-'JOUfc 
MOTOto ACC.IDENT 

>

MO 2. TMAT VNAS A 
MERE TfctFFLE tt 
■X ejLPCCT TO 
U V E thro MAM'k 

MORE K.___ r



D R A U O A S
Trečiadienis, liepos 25 d., 193,

Pirmieji Muzikos Pionieriai Franz Joseph Haydn Mozartas
1

. kompozicijų tuoj užgrojo kuo kiu būdu, vaikas liko vien tė- 
geriausiai. vo priklausomybei, bet ir tė-

Ražo A. P. Stulga

sūnus ves kų nors iž aukštos 
kilmės. Senis Mozartas nepri
tarė sūnaus susižiedavimui su 
AVeberiūte. Taip pat ueprita-

F. Juozas Haydnas gimė < \Volfgang Amedeus Mozar- .. x. ,, . . . . ° .. . AVollgango tėvas suprato su- vo jis čia prie savęs neturėjo.Robrou, Austrijoje, 1732 me-ltas (Mocartas) gimė 17ob m. . • > *’ ” * ' ' ° _ liaus pažangų; suprato, kati Mocartas susidraugavo su A-
1111 e , vaikų galima padaryti koncer į loysa Weber. Draugaudamas | rė ir jaunavedės a Alėto jas ir

, v 6''"“““““ti)iiu artistu. Vaikas jaunas jis pastebėjo, kad tos mergi-į rūžčiai atsinežė į jų su
, nant vos šešių metų. Jaunam buvo tragediškas. Tragedija,’ .. . ,* 1 ...... T . amžium, o jau rodo nepapras- :

tuose. Jo muzikaliai gabumai 'Salsburgc, Austrijoje;
Georg Frt.lrikas Handelis glijoje 1759 m. ir tapo palai-. į^v© pastebėti jam dar bū-j 1791 m. Mozarto gyvenimas

... • - ,««« dotas Westminster Abbey(leo. F. llundelis gimė 168;)
m. Jo tėvas buvo gydytojas ir 
norėjo, kad sūnus taptų ad
vokatu. Bet jaunas Bandelis 
iš mažens rodė tokius muzi-

Handelis kaipo vokalistų 
kompozitorius

Karaliai, galiūnai,
liai, politikai ir kiti, kurie gy- 

koje gabumus, kad tėvo <lrau.įV))na turtu05e paskcudę ir bū- 
, na garsūs, mirus su jais ding-

turtuo-

gai patarė jam leisti sūnų šie 
kti muzikos. Būdamas vienuo
likos metų Bandelis gabiai 
valdė klavikordų, vargonus, 
smuikų ir keletu kitų instru
mentų. Septyniolikos metų jis 
jai^ buvo katedros vargonini
nku ir dar jaunas būdamas 
pradėjo rašyti operas.

Handelis buvo entuziastas 
ir užtat jis ieškojo platesnės »

sta ir jų garbė. Muzikininkai, 
mokslininkai ir kiti žmonijos 
dvasius kėlėjai, daugiau ar 
mažiau, lieka amžinai mena
mi. i \____ .&.J*

Tų muzikos mokslo didvy- 
įių tarpe turime Bandelį, ku
ris savo kompozicijomis ir liks 
nemirtinu. Už parašymų gra-

Juozukui buvo duota progos 
studijuoti muzika. Būdamas 
aštuonių metų, jis įstojo į žy
mų chorų Šv. Stepono kated
roje, Viennoje. Paūgėjus ir 
balso mainymosi, laikotarpy 
jis buvo paliuosuotas. Sako
ma, kad* tame laikotarpy, bū
nant jam apie septyniolikos 
metų, turėjęs daug nesmagu
mų. Bet su prietelių ir drau
gų pagelba, jis nenustojo sa
vo muzikalės karjeros. Nenu
ilstamai jis praktikavosi kla- 
vikordos, smuiko ir kompozi
cijos.

paprasta., esti vaisia. įgautoj gabulnus Tokiu badn

,vas su jaunais vaikučiais pra
dėjo keliauti po pasaulį. Vi-

asmeninio silpnumo arba ne-1 
suvaldomos baimės kančių, tu
ščiai kovotų, kurios ant galo
pasikelia ir suardo gyvenini, dideljad8 iskii„,e„lia 

Tatir žmogaus linksmumų, 
ir Mozarto visame gyvenime 
matėsi, kad būta kokia tai 
išlaukinė blogoji jėga.

Jo gyvenimas buvo trumpas 
metais, bet jis patyrė daugiau 
negu daugelis kurių amžius 
būtų buvęs tris kartus ilges
nis.

Bur jie buvo širdingai ir su 
sutikti.

Rojalistai buvo tikrai susido
mėję apie peranksti subrendu
sį AVolfgangų. Bet-gi, tie pa
tyrimai tobulino mažų vaikiu
kų ir, beabejo, jo mokslas bu
vo geresnis negu jis būtų bu
vęs paprastai įgijamas. Nors 
ir buvo jie visur entuziastiš-

usituoki-
nos jaunesnės sesuo Kastanci-1 mų. Bet meilė, paprastai, ran- 
ja yra jį pamilusi. Pastebėjęs1 da išeitį. Nors su laiku tėvas 
tai Mozartas ir susituokė su 1 buvo sutaikintas, tačiau neda-
ja 1782 m.

Mozarto tėvo viena didžiau
sių ypatybių buvo — soči jale

vė savo talentingam sūnui rei
kalingos paramos ir nerodė si
mpatijos, kuri, beabejo, būtų

ambicija. Jo viltis buvo, kad Jam daug reiškusi.

LIETUVIAI DAKTARAI: 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:

žiu giesmių ir dainų, jis ir y- 
dirvos savo muzikaliems ga- žyraimas daugiausiai kaipo 
bumams. J.s nuvyko į Italiją' vokalistų kompozitorius. Nei 
vėliau 1 Anglų,. Kur tik l»-iVi(!nas kompozitorių nėra pa-
sisukdavo V'S"a b|U'° S'fdln',™5«s tn,P melodingai ir taip; vo gabus orkestrų ir'chorų ve- C, „L“.. ,g^. UV° patogiai muzikos balsui. Nei F. J. Haydnas buvo ge-

Netrukus Baydnas pradėjo 
rašyti kompozicijas: mišias, o- 
peras, simfonijas, orkestraci- 
jas, sonatas etc. Taip pat, bu-

liek pamylėtas, kad iki mir
siant jam buvo iš valdžios

\ieno kompozitoriaus kompo
zicijos neviršija Bandelio dėl

ras katalikas ir užtat jis pa
rašė žymų tikybinį kūrinį Se

. . 1 J . * ... ‘ liudiju ir lavinimo balso jėgos.'ptynis paskutiniuosius ISgany
jo draugų ir priešų \ mnas jo; Beiskia) dainininkas neturėtų tojaus žodžius nuo Kryžiaus ' “*• Utodta> bet «• «cru 
priešų buvo .tolau, kompozdo- i|n0 repertuaro^ jeigu jis ne •------------ --
rius Bononcini. Jiem bekom- vartotų Bandelio kompozicijų.
peluojant, buvo daug keistų Geras ba,s<> ,avintojas varto.
įvykių. Tas nemažai pakenkė 
ir Bandelio sveikatai. •

, ja jo kompozicijas kaipo me
džiagų sėkmingam* balso lavi-jei ’ - J

Bandelis yra parašęs daug nimui — vyriško, ar moteriš- 
gražios muzikos. Viena žymiau I ko; koncertui, ar operai, 
šių jo kompozicijų yra Mesi
jas. Šios kompozicijos ištrau
ka Allcliūja yra jau daugeliui 
žinoma ir girdėta net ir lietu
vių kalboje.

Handelis yra parašęs rink
inius įvairių kurinių, operų, 
oratorijų ir t.t. Jo kompozici
jos atnaujina žmogaus jaus
mus, kelia širdį prie Viršgain-

Ilandelis buvo nevedęs. Jis! tinės Tobulybės. Jo muzika
nustojo regėjimo šešiais me
tais prieš mirsiant, bet vis- 
vien nenustojo dirbęs muzikos 
labui tol, kol galėjo. Mirė An-

supranta ir pasidžiaugia filo
sofas ir jaunas vaikutis. Tie-

kai sutinkami, bet mažai kų 
Pažvelgus į Mozarto gyveni- tluugitnl laimėdavo kaip tik 

mo ptadžių, pasiiodo, kad jo 1>;ika|įngiausia8 išlaidas. Su 
gyvenime nėra buvę kūdikys- |aikUj susidar6 tokios aplinky- 
tės arba jaunystės muzikoje. kad Mozartas nebe-
Nors jis buvo kūdikis, kaip J v„žinstis su sūnum
ir kiti, bet būdamas trijų me-1 ir bavo pl.iv,.,.stlls paai|ikti na 
tų amžiaus, jis jau skambino „|i(! Tokiu bfldu jis aebegaK. 
akordus ant arpikordos, tų • jo MU kartu gu jaunu muzi.
laikų populiaraus instrumentą kos 8tebintoju. Čia ir pradžia 
Būdamas keturių metų, jis jau 
grojo niurnėtus ne tik su tei-

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTA8

1446 SO. 49lh OT., CIOERO, ILL. 
Utar., Ketv. Ir Pėtn. 10—9 vai. 

3147 60. HALSTED ST., CHICAGO 
Paned. Sered. Ir Subat. 2—9 vai,

Tel. CANal 0257
Res. PROspeet 6658

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

1821 SOLTH HALSTED STREET 

Rezidencija 6600 So. Arteslan Avė.

Valandos: 11 ryto Iki 4 popiet 
t Iki 8:80 vakare

Tel. LAFayette 7650

DR.F.C.WINSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
Vai.: 2—4 Ir 7—9 vai. vakare

Res. 2136 W. 24th St.
Tel. CANal 0402

Dienoms Tel. LAFayette 6793 
Naktimis Tel. OANal 9402

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street
Vai.: 2 Ik: 6 popiet, 7 iki 9 vak. 

Nedėliojo pagal sutarti

Offiee Tel. REPublic 7698 
Res. Tel. GROveliUl 0817

7017 8. FAIRFIELD AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2423 W. MARQVETTE ROAD 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

Vai. 2-4 Ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto 
Nedėltoj susitarus

jauno Mozarto tragedijos.

Nebegalėdamas keliauti ka- 
! rtu su tėvu jaunas Mozartas, . ritmu ir ekspresija.

i -i.; • tr ..jli Paprastai, manoma, kad muidaro maršrutus, vykstant ka-
ui,.yra išpildomi. Haydno- efe |gijama dau. rtu jo motinai. Ant nelaimės,

imk,, muztkmmka, tiek myle-| * į Paryžiuje, jo motina mirė. To-
jo Jiaydnų, kad net ji vadino . . . n

mo ir jo supratimo. Bet netaip_______________ .

kuiie ir po šiai dienai,

“Papa Haydn”.

šeimyninis Haydno gyveni
mas buvo nejaukus ir priežas
ties jo žmonos. Bet, nepaisant

buvo su Mozartu. Tiesa, Mc- 
zartas iš kūdikystės turėjo 
progos prie muzikos, nes jo 
tėvas buvo geras muzikinin- 

viso to, jo muzika yra links-! kas, o motina taip pat didelė
maus pobūdžio. Kada prancū 
zai užpuolė atakuoti Viennos 

i miestų, 1809 ui., sakoma, Hay
dnas miręs iš išgųsčio. Beabe
jo, senam žmogui tas galėjo

siog, trūksta žodžių reikšti į. į pakenkti. Haydnas yra palai- 
spūdžiams girdint jo muzikų, i (lotas Viennoje.

\Vestinghouse

METŲ GARANTIJA 
Metai Apsaugos 

ant VISŲ MODELIŲ
\tyestinghouse

s

tyriyernfon

MOKESČIAI
LABAI MAŽI 

NET TIK

c į dieną!

Budrik. Ine
3417-21 So. Halsted St. Tel. Blvd. 4705

BUDRIKO duodami lietuviški radio programai:
WCFL .970 k. nuo 1:00 iki 1:30 vai. po p. nedėliomis 
WAAF .920 k. nuo 1:30 iki 2:00 vai. po p. nedėliomis 
WHFC 1420 k. nuo 7:30 iki 8:30 vai. vak. ketvergais

Office Phone 
PROspeet 1028

Ree. and Office 
2359 So. Leavitt SI

I AN1L 0706

XeL LAJTnyette 8057

OR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAI

X—SPINDULIAI 
3051 Weat 43rd Str.

(Prie Archer Av*. netoli Kedale) 
Valandos: nno S Iki 8 rai- vakare 

Beredomla Ir nedėliomis pagal 
autartl

DR. A. P. GURSKIS
DENTISTAS 
4204 ARCHER AVĖ.

corner Sacramento 
Vai.: nuo 9 v. ryto iki 8 v. vak.

muzikos mylėtoja. Tat, toje 
šeimoje muzika viešpatavo.

Mozartas turėjo sesutę Mari- 
Anne, keturiais ir pusę metų 
už save vyresnę. Ji buvo be
veik panašių gabumų savo bro 
liukui. Gal būt, jiems muzika 
buvo taip natūrali, kaip an- 
tukams plaukiojimas.

Būdamas penkių metų am
žiaus Mozartas jau buvo kom-I Pbone Hemlock 2061 
pozitorius. Yra pažymėta, kad 
vienų kartų,, penkių metų vai
kų tėvas rado pasilenkusį ant 

j muzikos partitūros ir beraša
ntį. “Kų veiki?” — paklausė 
Į tėvas jauno savo sūnaus. Jau
nutis kompozitorius atsakė ra
šus “koncerto” dėl pijanino.
Tuom pat kartu pasitaikė bū
ti tėvo draugui ir-gi muziki- 
ninkui. Tėvas ir jo draugas 
paėmė peržiūrėjo jauno kom 
pozitoriaus rašinį ir nusistebė
jęs tėvo draugas pasakė: “Tai 
yra geras kūrinys ir net per- 
geras dėl paprasto —ge n Gra
lio vartojimo”. Tada su tikri
nančia ekspresija jaunas Mo- 
zartukas jiems atsakė: “Rei
kia šių kompozicijų praktikuo- 

Į tis, kud jų išmokus”. Jaunas 
. kompozitorius paėmęs tų savo i

J.

Tel. CANal 6122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto

Nuo 1 Iki I vakare 

Seredoj pagal sutarti

DR. J. J. KOW ARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

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

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

DR. STRIKOL’IS
Tel. CANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valandos 1—2 Ir 7—8 vak. 

Seredomis Ir Nedėliomis pagal sutarti 

REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.

Telefonas RFPuKlc 7868

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOB:

Nuo S Iki 4 Ir nuo 4 Iki S vuk. 
Nedėliomis pagal sutarti 

Ofiso telef. BOLlevard 7888 

Namų TeL PROspeet 1930

Ofiso: Tel. LAFayette 4017
Nedėliomis pagal sutartį Ree.: Tei. hemiocu 62se

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS 

6558 So. Western Avenue 
Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVI8

OPTOMETRICALLY AKIU 
SPECIALISTAS

PAengvlne akių Įtempime, kurie 
eeti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo aklų aptemimo, nervuotu- 
mo. skaudama ekiu karitj, atitaiso 
trumparegystę ir tollregystę. Priren
gto teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodaafiia mažiausias klai
das. Speolalė atyda atkreipiama 1 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki S v. Rez. VICDory 2343 
Nedėltoj nuo 10 iki 12. Daugely at
sitikimų akys atitaisomo*, be akinių.
Kainos pigiau kaip pirmiau.

4712 SO. ASHLAND AVĖ.
Phone Boulevard 7589

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVĖ.
Ofiao valandos: 2-4 ir 6-8 vai. vak.

Rezidencijos Ofisas: 2856 W. 681 Ii HL 
Valandos: 10-12 Ir 8-9 vai. vak. 

Seredomis ir Nedėliomis pagal sutarti

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS
4157 ARCHER AVENUE

Tel. VIRglnla 0086 
Ofiso vai.: 2—4 ir 8-—8 p. m. 

NedėUomls pagal sutarti

Tel. Ofiso BOLLevard 5918—14

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-8; nue 8:80-8:80 

756 W. 35th Street

SKAITYKITE

ĮDOMIAUSIUS LIETUVIŠKUS KATALIKIŠKUS 
LAIKRAŠČIUS

“DRAUGAS”, vienintelis Amerikos lietuvių katalikų dien
raštis, iSeinųs 2334 S. Oakley Avė., Chicago, lll. Me
tams $6.00.

“DARBININKAS”, Lietuvių ftv. Juozapo Darbininkų Sųjun- 
gos organas, išeina dukart į savaitę, 366 W. Broad- 
way, So. Boston, Mass. Metams $4.00. Pusmečiui $2.

“LAIVAS”, savaitinis Tėvų Marijonų žurnalas, 2334 So. Oak
ley Avė., Chicago, Illinojs. Metams $2.00.

“STUDENTŲ ŽODIS”, A. L. K. Studentų organizacijos žur
nalas, 366 W. Broadwky, So. Boston, Mass. Metams 
$2.00.

“MOTERŲ DIRVA”, A. L. R. K. Moterų Sųjungos mėnesi
nis žurnalas, 2334 So. Oakley Avė., Chicago, III., Me
tams $2.00.

(
A

Tel. BOCLcvard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.; nuo 9 Iki 8 vakare
Seredoj pagal sutarti

. DR. J. RUSSELL
Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas

2515 WEST 69th ST.
Of. ir Rez. Tel. HEMIoek 6141

Valandos:
2-4 popiet; nno 6-8 vakarais

Office Tei. Wentworth 6210

Rea Tel. Hyde Park 8816

DR. SUSANA A. SLAKIS
MOTERŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

8PECIALISTS

6900 SOUTH HALSTED ST. 
T»A t PU i •ftiejd od » IMI I :«opuv|SA

ĮVAIRŪS DAKTARAI:

DR. CHARLES SEGAL
OFI8A8

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO. ILL.

OFISO VALANDO8:
Nuo 10 Iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų fr nuo 7 iki 8:80 vai.
vakaro. Nedėllomla nuo 10 iki 18 

valandai dienų.

Telefoną* MIDevay 2880

Ree. Phone 
ENGIevrood 6641

Office Phone
TRIangle 0044

DR. A. R. MCCRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

7850 So. Halsted Street
ROOM 210

VaL: 1-4 lr 7-1 t*L vakari

Ofiso Tel. CAIiumet 6993
Ree. Tel. DRExel 9191

DR. A. A. ROTH
Ruaaa Gydytojas Ir Chirurgas

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir 
visų chroniškų ligų 

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas Slst 8treet 

Valandos: 2—4 popiet, 7—9 vai. vak. 
Nedėliomis ir Iventadienlato 10—18

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS Jr CHIRURGAS

4631 80. ASHLAND AVB.
Tel. YAKds 0994 

Rez. t Tel. PLAza 2400 

Valandos:
Nuo 10-1} v. ryto: 3-8 Ir 7-1 ▼. ų.
Medėldieoials nuo 18 Iki LJ ŠMM



Trečiadienis, liepos 25 d., 193,
M n r ti o

lar. įėjo. Dabar siaučia didelis 
streikas Kobler porcelino ifi- 
dirbystėj. Tarpininkauti
turp kompanijos ir darbininkų 

Į yru atsiųstas iš valdžios Tėvas 
J. .Muguire, buvęs Šv. Vinto- 
rio kolegijos prezidentas, Kun- 
kakee, 111. Iki šiol streikas 
buvo vedamas ramiu būdu.

bažnyčių ji kasdien eidavo ^Yra vilties, kad už dienos, 
j klausyt šv. Mišių, kuomet evei*j..įtos bus su kompanija susi-*
Į kata jau netarnavo, kad galū- taria. Šitoj išdirbystėj strei- 

Sheboygan Wu. - Liepos tų iankytį iSavo bažuytėlę. Ve- kuojft apie 1>400 darbininkų. 
10 d. Atletų klubo susirinkime lion€ buvo ^,nusi Lietuvoje, tarpc vra keliolika įr lie. 
knUvpui eitenantas h . Vaitkus.. ioz'rc - _ -

MSCONSIN’O LIETUVIŲ ŽINIOS
VIKTORAS MANDRAVIOKAS, generalis agentas 

815 — 45th Street, Kenosha, Wis.

KALBĖJO F. VAITKUS

LABDARIŲ DIRVA
KVIEČIA Į SUSIRINKIMĄ ėjusiais keleriais metais, taip

----------- ir šiemet tas išvažiavimas į-
Lietuvių It. K. Labdarių Sų- vyks sekmadienį, rugsėjo mėn. 

jungos centro valdyba nuošir-l2 d. Jau šiame susirinkime *’eI° P^80^“110’ Šiemet

kalbėjo leitenantas l*. \ aitkus., jgb5 m Žaistų kaime, Prieitų1 tUVJH 
(įprh kvpč’hj kuiliu buvn labui I_____ __ aa_ tGerb. svečio kalba buvo labai j parap., po tėvais Gustaičiūtė. 
įdomi, nes lietė dalykų, kuriuo į Nuliūdime paliko vyrų Povilų 
dabar yra susidomėję ne vien ,įr seseris Chicagoje. Pa-

v. Ž.

PASILINKSMINO
Ainerikos lietuviai, bet ir vi
sa Lietuva. Rugpiūčio 12 d. 
Sheboygano lietuviai rengia iš 
kilmingų vakarienę su plačia 
programa Įeit. Vaitkui pager
bti. \

laidoto lietuvių kapuose.

Liepos 13 d. pasimirė Mari
jona Steponavičienė. Tai buvo 
viena senųjų Sheboygano lie
tuvių gyventojų. Velionė bu
vo ištikima narė Šv. Pranciš
kaus Tretininkų ir Šv. Onos 
draugijų. Užtat minėti) drau
gijų narės atidavė jai gražų, 
paskutinį patarnavimų. Laido
tu! 'ės buvo didelės, nes velio
nė buvo plačiai žinoma savo 
maloniu būdu ir dievotumu ne 
vien savo parapijoj, bet ir kai-

Liej)os 22 d. parapijos cho
ras turėjo labai linksmų išva
žiavimų į Lake View parkų. 
Sykiu dalyvavo ir parapijos 
komiteto nariai su baž. rinki
kais.

AYisconsino Lietuvių Diena 
šiemet įvyksta Sheboygane, ru 
gpiūčio 5 d., Calumet Parke,, 
ant kelio 141. Vietinė R. K.

mas bus gausingas, taip pat ti. Dėl to negaišuodami susi- 
kad netruks ir naudingų mūsų žinokime su gerb. klebonais, 

jų paprašykime, kad vienų se
kmadienį metuose padarytų 
bažnyčiose kolekta lietuvių la 
bdarybės tikslams. Tai turi pa 
daryti vietinės kuopų valdy
bos ir tai netrukus. Juk visi 
žinome, kad tam darbui pri
taria ir aukštoji Bažnyčios va
ldžia.

Tat, kuopos prašomos šios 
kolektos reikalų imti dėmesiu 
ir kuo greičiausia imtis atitin- 
ktunų žygių. Labd.

organizacijai nutarimų.
Pamiršome svarbų reikalų
Seniau pas mus būdavo gra

žus paprotys padaryti lietuvių 
bažnyčiose kolektų mūsų lab 
darybės tikslams. Tai turėda-

džiai kviečia visų kuopų at- kuopos turės pranešti, kokius 
stovus į svarbų mėnesinį su-J planus jos turi dėl to išvažia- 
sirinkimų, įvykstantį liepos vimo, kaip mano pasitikti ir 
mėnesio 25 d., paprastoj vie-1 pavaišinti atvykusius svete- 
toj — Aušros Vartų parap. liūs. Būt gera, kad kuopų vei- 
talėj, West Side. ' kėjai iš anksto apie tai pa-

l)abar pats vidurvasaris. Su- galvotų ir paruoštų kų nors;
į sirinkimams blogiausias lai
kas, nes karšta. Bet susirinki-

šv. Juozapo p™1“*8'* *>kiu badu ne««- 
parapijos jaunesniųjų mergai- lin,e' nes y™ da’« darbo ir
čių choras suraošė iSvažiavi- ftikal’»- An« kart* trumP“

o, i »• - - T .. ;šiame mūsų skyriuje buvo už-mų 24 d. šio menesio, Indiana v J J
valst. prie ežero. Išvažiavimas lBi"'in,a’ kad karšCiai ar 5al' 
įvyko dėka Kasto Gauhio, vie-l{iai ~ nelai“‘«8 paliestieji, sė
tos vargonininko, kuris gavo “liai ir na51“«ai visada rei- 
automobilius chorui nuvesti.

So. Chicago.

Šis choras visuomet sekma
dieniais gieda bažnyčioje per 
pirmųsias mišias. Jo giedoji
mas žmonėms labai patinka,

kalingi paramos. Kad tų pašal
pų suteikti, reikia dirbti ir 

l nuolat dirbti.

Šio vakaro susirinkimo die
notvarkėj turime keletu svai-

Susivienijimo kuopa stropiai nes &ieda lietuviškas gražias bių reikalų, kurių tarpe yra 
giesmes. Taigi šioje parapijoje prisirengimas prie rudeniniorengiasi prie šio išvažiavimo. 

Tani tikslui jau laikė kelis su
sirinkimus.

yra du chorai ir abu gerai su- Į išvažiavimo mūsų organizaci-
, tvarkyti vadovaujant vargo Įjos (labdarių ūky. Kaip pra-
nininkui Gaubiui. •__ - _____________-■

Jung Čeverykų išdirbystės
myninej Šv. Petro, į kurios darbininkai grįžo į darbų. Jie

KARAS! 20 to amžiaus KARAS ant žemės, ore, jūrose.

Durtuvų grumtynės, nuodingi gazat, lėktuvų pašovimas, artilerijos 
griausmai, žmonių sprogdinimas Ir kitos karo baisybės apraSyla W. 
T. SCANLON'O parašytoje Ir I-Ja premija Amerikoje apdovanotoje 
karo apysakoje

“DIEVE, PASIGAILĖK MŪSŲ/’

(OOD, HAVE MERCY ON VS!)

400 pusi. Gražūs, tvfrtl apdarai. Kaina tik $1.25, su persiuntimu 
,1.35. Reikalaukite: “Draugas”, 2334 So. Oakley Avė., Chicago, III.

Penktadienio vakarų, para-į 
pijos svetainėje, 8 vai., įvyks 
susirinkimas Tretininkų drau
gijos. Šis susirinkimas yra 
mėnesinis, užtat yra svarbu, 
kad visi tretininkai-ės daly
vautų. Raporteris

PAREMKIME SESERIS
Šv. Kazimiero Akademijos 

Rėmėjų centro išvažiavimas į- 
vyks rugpiūčio 19 d., Marąue
tte parke. Išvažiavime daly
vaus visi skyriai. Katalikų vi
suomenė prašoma skaitlingai 
atsilankyti. Tuomi paremsime 
Šv. Kazimiero vienuolynų.

Seserų rėmėjas

Lietuvos Vyčių 24 kuopa re
ngia “truck-partv” nedėlioję, 
liepos 29 d. į Indiana Dunes 
State Park, AVaverly Beach. 
Trokai išvažiuos 7:30 vai. ry
to. Round trip kainuoja tiktai 
50c. Nariai yra raginami nesi- 
vėluoti.

HARLEM AERODROME•

LIETUVIŲ DIENOS PROGRAMA:

1) Chorų choro (1000 dainininkų) dainos.
2) Garsiųjų lietuvių sportininkų pasirodymas įvairiose sporto šakose.
3) Gros keli gausingi benai.

4) Lenktynės lėktuvais, “triksai”, pasivažinėjimai, šokimas iš parašutų.
5) Kalbos ir kiti įvairumai. Lietuvių Dienos pelnus skiriamas Dariaus - Girė

no paminklui statyti. V’isi kviečiami dalyvauti Lietuvių Dienoj, rugp. 5 d. Ilarlem 
aerodrome. Kviečia Lietuvių Dienos Komitetas

rodos, dar niekur panašaus da
lyko neįvyko. Kodėl taip — 
sunku pasakyti. Rodos, labda
rybės darbas ne tik nėra su
mažėjęs, bet priešingai — pa
didėjęs. Kaltininkų, tur būt, 
nepeiks toli ieškoti. Patys esa-

Nuo to’rne T0 reikalo jau kažnaujesino, įvairesnio, 
daug pareis išvažiavimo pasi
sekimas. Mes turime žiūrėti, 
kad atvykę žmonės į labdariui .... 
ūkį ne tik vienų kitų centų. 8‘laldima8< kurl “><>Jau paša- 
praleistų, bet kad savo atvy
kimu būtų patenkinti, kad jie 
gulėtų pasilsėti nuo miesto

kodėl nebejudiname, su gerb 
klebonais apie tai nepasitaria
me. Tai yra nedovanotinas ap-

linkime.
Mūsų gerbiamoji dvasiški ją 

be jokio abejojimo, nuoširdžiai 
triukšmų ir kad padoriai ga-lPrbar^a mūsų organizacijos 
lėtų pasilinksminti. Mūsų ru Į Urbams ir padeda juos dirb- 
deninis išvažiavimas turės bū
ti jaukus, tikrai šeimyniškas 
ir turės prisidėti prie išjudi
nimo visuomenės labiau rūpin
tis lietuvių labdarybės reika
lais. t

Centro valdyba-pasitiki, kad 
šio vakaro labdarių susirinki-

VENETIAN MONUMENT CO., INC.

GRABORIAI:

LACHAVVICH 
IR SONOS

LIETUVIAI GRABORIAI
Pata.rna.uju laidotuvės* kuoplgiausla 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu būsite užganėdfnti 
Tet. OANal *515 arba 3518

2314 W. 23rd PL^ Chicago 

1439 S. 49th Ct. Cicero, DI.
_________Tel. CICERO 5*27

SIMON M. SKUDAS
ORABORIUS Ir BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras tr nebrangus
718 West 18th Street

Telefonas M'ONroe 8877

J. F. RADŽIUS
Ind.

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už ,2 5.00 Ir aukščiau 

Moderniška koplyčia dykai
•88 W. 18tli Mt. Tel. CANai 8174

Chicago, III.

Telefonas YARda 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 

3319 Litnanica Avenue 
Chicago, 111.

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS

Koplyčia dykai
1410 SO. 49th COURT

Cicero, Illinois
Phone Cicero 2109

ATO3T0GAUJA

Town of Lake. — Darbšti
veikėja J. Razbaduuskaitė su 
savo sesute Elenute, gyv. 4518 
So. Wood St., išvažiavo atos
togoms į Spring Valley ir į 
Princeton, IU. Linkime sma
gaus poilsio ir laimingai su
grįsti. Rap

GRABORIAI:

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIBBfcJAI

Alfred RoseUI, praa.

Specialiai*! Iškalime Ir Išdirbi
me visokių rūšių paminklus fer 
grabnamioa.

Mūsų Šeimyna specializuoja Sia
me darbe per Šešias kartas.

Veskite paminklų reikalus t*a-
šiai su pačiais Išdirbėjai*

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas J rytus noo 
didžiulių vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Rez. PENSACOLA *011 
BELMONT 8485

, Office: HILLSIDE 8805 
Vinoeat RoseUI,

Visi Telefonai:

Yarils 1741-1742
LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 
4605-07 So. Hermitage Avenue

■

JaJa B >

I.J. ZOLP
ORABORIUS Ir LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS
1646 West 46th Street
Td. nOL'levard 6208—8413

Td. CICERO 2*4

SYREVVICZE
ORABORIUS

LaldotuvCma pilnas patarnavimas 
galimas už ,16.00 

KOPLYČIA DYKAI
1344 S. 50th Avė., Cicere, UL

JUOZAPAS EUDEIKIS 
IR TĖVAS

Jeigu norite dailumo 
ir nebrangumo laido
tuvėse... Pašaukite...
REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avė.
(Neturime sąryšių su f ir nu 

tuo pačiu vardu}

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė.
T«l. Bonlevard 4139

Tel. LAPayette 857*

J. Liulevičlus
Gralio rius 

Ir
Baisam uutojas

Patarnauja Chtrai- 
goje Ir apyllnkij*.

Didelė ir graži 
Koplyčia dykai

40** Ava.

Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs 
savo rūpesčius.

Turiu padaręs sutartis - Koplyčios veltui 
šiose lietuvių apylinkėse: - North Side 
Bridgeport, Town of Lake, West Side. Tris 
Koplyčias turiu savo, visos su vargonais. 
Ambulance patarnavimas dieną ar naktį.

PASAUKITE: '

RE Public 310
2506 West 63rd Street



Visi pasitenkinę 
neskirta diena.

Praeitų penktadienį įvyku
siame masiniame mitinge Lie
tuvių Diena nutarta rengti 
rugpiūčio 5 dienų. Kolonijos,

ėjusį pirmadienj įvyko para- pamaldų. Visos narės kviečia- yra 
| pijpmį susirinkimas. Išrinkti j mos dalyvauti, nes turime pa- gerų 
| pikniko darbininkai ir nūsta-j sitarti apie centro išvažiavi-
tyta visokių pasilinksipinimų'mų, kuris įvyks rugpiūčio 19 

į programa. Nutarta parūpinti 1 d., Marųuette parke.
■ kuodaugiausia trokų ir auto-
mobilių žmonėms vežti. Ašt. Liepos 20 d. padaryta ton- 

silų operacija Onai Pužauskai- 
tei. Ligonė sveiksta. Linkime 
mūsų jaunai veikėjai greitai

L. Vyčių 4 kuopos sus-mas 
įvyks liepos 26 d. nuosavam

chorai, jaunimas, sportininkai j karobary. Kviečiami visi na- I Pustipr5ti ir vS1 8ykiu 8U mu. 
ir visa Chicagos lietuviją, pi- riai dalyvauti Siame sus-me ir mjs J>rbaoli8 Balandėlis 
Inai patenkinti ta diena, nes susipažinti su nauja valdyba.
5 rugpiūčio kitokių parengimų Lauksime ir Svečių iš kitur, 
beveik nėra. Visi rengiasi da
lyvauti Harlem aerodrome a- 
viacijos ir lietuvių dienoje. Vi
sas tos dienos uždarbis ski
riamas Dariaus Girėno pamin
klo statymo fondui. A. J. Ž.

Mergaičių sodalicija liepos 
31 d. rengia bankietu su pro
grama. Tai bus pagerbimas 
mūsų klebono, nes liepos 31 d. 
pripuola jo varduvės. Kviečia-

KAS NAUJO WEST 
SAIDĖJ

metų!

“Draugo’’ skaitytojai ir, darbų jis nuveikė!.Kiti sakys., 
darbų rėmėjai. Ilgiausių “Tuip, bet jis vogdavo tik 

bagočių, turtuolių,” — ir
Savo vardines jie minės lie-' M’ Tas tiesa, nes ir jis supra

pos 29 d., vakare Rūtos darže.

Liepos 26 d. Šv. Onos Šven
tė. Toje dienoje baigsis no
vena prie Šv. Onos. Gražų 
pamokslų pasakys kun. M. 
Urbonavičius, M. I. C. Kas
dienų rytais atsilankydavo 
į bažnytėlę būrelis pamaldžių 
žmonių;* paskutinėj dienoj 
bus daugiau.

——
Visos West Sidės Onos ren 4 

giasi prie savo vardinių. IU 
giausių metų visoms. Rep.

JAU BAIGSIS ŠV. ONOS 
NOVENA

Biznierių Vilčiauskų, 2059 
W. Cermak Rd., sužeistas sū- 

I mi visi parapijonai dalyvauti nus a. sveiksta.
ISiamo vaL’urūlvio T.nuirsimo1šiame vakarėlyje. Lauksime 

syečių iš kitur. Pradžia 7:30 
vai. vak.

MAŽMOŽIAI

Dievo Apvaizdos parap. —

šv. Onos novenos pamaldos 
sėkmingos. Žmonės skaitlingai 
lankosi, nepaisant, kad pasi
taikė labai karštos dienos. Ge
rb. Tėvas J. Vaitkevičius sa
vo iškalbingais pamokslais tei
kia daug dvasios peno. Ketvi
rtadienį Šv. Onos šventėje bai
gsis šitos brangios dienos. Va
kare įvyks iškilminga užbai
gos procesija.

Graboriai Lekavičiai liepos 
23 d. palaidojo A. Lušaitį, ku
rį grįžusį namo iš darbo už 
gavo saulės spinduliai.

Bfldėkite velionio tipo žmo-. 
nės, nes nei vienas nežinote 
dienos, nei valandos, kada mi
rtis ateis.

rašo Labas

Šv. Vardo draugijos nepa
prastas sus-mas įvyks liepos 
27 d., tuojau po pamaldų. Vi
si nariai kviečiami dalyvauti, 
nes turime aptarti išvažiavi
mų, kuris įvyks rugpiūčio 26 
d., Marųuette parke. Visi pa
rapijonai, visi profcsijonalai ir, Ona Vilkienė, turinti ūkį 
biznieriai rengiasi prie para- Į Lorenton, Mich., atostogas pra 
pijos pikniko, kuris įvyks ru- leido Chicagoj. Rengiamam šv. 
gpiūčio 12 d., Vytauto darže.'Onos dr-jos piknikui sekma-

Aštuoniolikiečiai jau pradė
jo smarkiai rengtis prie did
žiojo parapijos pikniko, kuris 
įvyks sekm. rugpiūčio 12 d,

Tikietai išanksto parduodami 
po 25c., o prie vartų bus 35c. 
Todėl įsigykite tikietus iš an
ksto.

dienį žadėjo dovanų, nes pel
nas skiriamas gražiam tikslui.

Liepos 25 d., šv. Jokūbo A- 
paštalo šventė. West Sidėj tu-

----------—........... r 1

Praėjusio sekmadienio vaka
rų, federaliniai agentai kulko
mis užbaigė John Dillingerio 
karjerų. Jam einant iš teatro, 
kur parodoksiškai, matė filmo' 
vaizduojančių žmogžudžio vei
klų koks pats buvo, vienas fe
deralinis agentas prabilo į jį, 
“Heilo, John”. Dillingeris 
griebės savo revolverio, bet 
krito negyvas kai policistai 
nedavė jam progos pasiprie
šinti.

Yra tokių žmonių, kurie ge
rbė ir gerbia Dillingerį kaip 
kokį didvyrį. Tai kvailystė, 
.lie gerbė jį dėl to, kad jis tu
rėjo nepaprastų pasisekimų pa

to ir žinojo, kad nuo biednų 
nieko nepelnys. Pildydamas 
tas vagystes kiek jis (arba na
riai jo gaujos) nekaltų poli 
ųistų nužudė arba sužeidė! Su
prantama, jie (policmonai) ne
buvo turtuoliai, bet vistiek nu
kentėjo kada Dillingeris su sa
vo gauja apiplėšdavo tuos tu
rtuolius.

Taigi, kas kų fakys, nepra 
dėkirfiė aukštinti kriinlnalis- 
toliau. Latvių, latvių, latvių 
žurnalai visur matosi, o lietu
viškai tik tas vienas. Kų tai 
reiškia? Lietuvių tauta juk 
didesnė negu latvių, o jų li
teratūros pasirinkimas daug 
didesnis. Ar kas gali tai iš
aiškinti?
tus!

JULIJONA 
D APKAITE

Mlrš Liepos 24, 1934, 9:10 v&l. 
ryt*

Kilo li Raseinių apskr. Kel
inis parap., Natemių dvaro. 
Amerikoje išgyveno 33 melus.

Paliko dideliame nuliūdime 
dvi seseris: Aleksandrų Juš
kevičienę, Stefanija Stnanl&kle- 
nę lr daug giminių. O Lietu
voje seserj Juzefų Demtarlenę.

, Kūnas pašarvotus 5437 So. 
Aberdeen st., Chicago, III.

Laidotu via jvyks Penktadie
nyje, Liepos 27 d.. 1984, li
namų 8 vulZ bus atlydėta j 
ftv. Kryžlaurf parap. bažnyčių 
kurioje (vyks gedulingos pa
maldos už velionės sielų. Po 
pamaldų bus nulydėta ] ftv. 
Kazimiero kapines.

Nuoiirdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažys 
ttmus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę Seserys lr Giminės.
Laidotuvėms patarnauja gra

borius J’. F. Kudeikis. Telef. 
Yards 1741.

Šv. Kazimiero Akademijos ; rime du Jokūbus, būtent Vait 
Rėmėjų 5 skyriaus sus-mas į-;kų, 2330 W. 23 pi., ir Kama-į bėgti nuo policijos arba iš ka- 

Vvtauto darže. Tuo tikslu pra- vyks liepos 27 d., tuojau po' rauskų, 2332 W. 23 st. Abu Įėjimų. Apart to, kokį gerų

Pasaulinėje Parodoje galima 
girdėti geriausios muzikos dy
kai. Swift’s Bridge, prie 23 
gatvės, kasdienų paskirtais 
laikais yra duodami koncer
tai. Ten groja Chicagos Sim
fonijos orkestras, pasižymėjęs 
kaipo vienas iš geriausių sim
fonijos orkestrų pasauly. Iš
pildo visus didžiulius muzika
lius kūrinius.

Nuo tos pačios platformos 
gaiima matyti ir girdėti Jesse 
Crawford, ne be reikalo pava
dintu “Vargonų Poetu”. Jis 
ant vargonų jiagroja kų tik 
audiencija, prašo. Stebėtinas 
dalykas: kiek teko matyti ir
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Tročiadienis, liepos 25 d., 193.

vakare, 7:30 vai., bus didelė 
Budriko programa iš stoties 
WHFC, 1420 k., ir tęsis visų 
valandų. Nepamirškite, nes 
Budriko programų visuomet 
velta pasiklausyti. B.

girdėti Crawfordą, visus kūri
nius jis groja atmintinai. Tiek 
kompozicijų, popui iariškų ir 
klasiškų, išmokti atmintinai i- 
ma ir laiko ir reikia gabumų. 
Ši programa viena yra verta 
įžangos kainos į parodų.

LIETUVIAI DAKTARAI: 
PLATINKITE “DRAUGĄ”

Times name, taip pat Pa
saulinėje Parodoje, randasi į- 
vairių įvairiausių žurnalų vi
sose kalbose, iš visų kraštų. 
Vaikštau ir užeinu dalį, pas
kirtų latvių, skandinavų, lie
tuvių ir lenkų žurnalams. Ieš
kau lietuviško žurnalo. Viršu
tinėje eilėje randasi vienas 
“Naujoji Vaidilutė”. Ieškau

RADIO
l Vienas gražiausių lietuviškų 
■ radijo programų, kuriuos esu v. 
girdėjęs tai buvo Budriko pro 
grama praeitų sekmadienį 1 
vai. popiet iš stoties WCFL.
<J i susidėjo iš labai vykusių 
duetų, piano ir akordijono so
lo. gražių liaudies dainų. 

Ketvirtadienio, liepos 26 d.

JOHN B. BORDEN
Lietuvis Advokatas 

2201 W. Cermak Road 

(West 22nd St.)

f Metropolitan State Bank Name) 
Valandos Kasdien nuo 9 Iki 5 

Panedėllo, Seredos Ir Pėtnyčlos
vakarafe 6 Iki 9 

Telefonas CANai 1175
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Telefonas RlųPublic 9900

DIDELE ŽINIA
Iškraustomę visų savo modelių 

aukštų Ir sandėli po % • kainos. 
125,000 stakas turi būti parduo
tas negirdėtai žemomis kainomis. 
Lengvais išmokėjimais ar oaab.

*150.00 Seklyčfų setai

£29.45
*115.00 Valgomų kambarių , setai

£29-45
*98.00 Seklyčioms kaurai

£19-50
*150.00 Miegamų kamb. setai

£29.85
Skalbimui mašinos

£39.50
Elektrikinės lo laimės

£89-50
Geležinės lovos; visų dydžių

£3 95
minos vatos matrasal

£4.95
0x12 vailoklnlal kaurai virtuvėms

£398
*50.00 gesintai pečiai

£28-75
*21.00 Inner fųirtng matrasal

£895
Šimtai kitų bargenų šiame di

džiuliame išpardavime. Atafmlnkl- 
te didžiausia lr puikiausia rakandų 
krautuvę Bridgeporte.

P-nas Joseph Jozaltls. vedėjas..

CENTRAL DISTRICT 
FURNITURE CO.

3621-23-25 South 
Halsted St.

Atdara Antrad., ketvirtad. Ir 
šeštadienio vakarais iki 10 vai.

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

Cbicago, Iii.
TEi,. REPUBLIO 8488

Katrie perkate anglis Iš 
dralverlų, siųskite Juos ‘ 
CRANE COAL CO. Gausite 
geresnes anglis, už mažiau 
pinigų. Pbeahonts« M. R 
4 tonai ar daugiau *7.00 ton.

POPIERUOJAM Ir PENTUOJAM

Atitekame visus narai) dablnfmo 
darbus. Darbas pigus lr užtikrin
tas. 1934 ro. popieros rolė — 5c.

JOSEPH AUGAITT8 
1808 8. 501 h Avė. Cicero. 111. 

Tel. lafayette 8719

P. CONRAD
FOTOGRAFAS 

Atsldnrė nuosavų, mo
derniškų studio su Hol- 
lywood šviesomis.

420 WEST Ctnl RT. 
F.nglcwood 5840—5888

Pbr.ne Prospect 1854

EDWARD TROST
PA1NTING and DEPO RATINGI 

HARIIWARE and PAINT STORE 
8111 W. 63rd Str.. Cbicago

PERKAM

LIETUVIS
KUS BONUS

INSURANCE 

NOTARY 

PUBLIC

REAL ESTATE — SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite į Mūsų Spulkų. Teisingumu Pamatuotas Biznis

2608 WEST 47th STREET Tel. LAFayette 1083

ALEX ALESAUSKAS and SON
Furniture and Piano 

Movers
Seniausias Lietuvis
MoveriR Chicagoje
7100 80. TALMAN ST. 

7138 80. R(KKWF.I.L ST. 
Tel. RF.PuMIc 5099-BO.M

Mes parduodam anglis že
miausiom kainom. Pocahon
taa M. R. *7.00 tonas.


