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MEILŪNO FABRIKŲ DARBININKAI 
LAUKIA VYRIAUSYBES ĮSIKISIMO

Sustreikavo keli šimtai vežėjų 
Portlande, Ore.

MINNEAPOLY SVARSTOMAS NAUJAS 
TAIKAI PLANAS

PITTSBURGH, l’a., rugp. 
13. — Aiuminura, Company of 
Amerika dėl darbininkų strei
ko laikinai uždarė visus savo 
fabrikus čia ir kituose mies
tuose. Apie 15,000 darbininkų 
ištiko, nedarbas.

Kompanija ir streikuoją 
darbininkai laukia krašto vy
riausybės įsikišiuiV- Kol kas 
visur ramu. [Fabrikai uždary
ti, pikietininkai neturi ką veik- 
tl.

Darbininkų vadai nuginčija, 
kad šio streiko svarbiau
sias tikslas būtų fabrikuose 
įvesti “closed , .&ak®,
šis dalykas yra antraeilis. Pir
moje vietoje yra tas, kat? kom 
panija nenori turėti jokių san
tykių su organizuotais darbi
ninkais. Ji atsisako pripažin
ti National Association of Alų
ininum \Vorkers uniją, kuri £a- 
priklauso Amerikos Darbo fe
deracijai.

HAMMONDE UŽDARYTAS 
MUILO FABRIKAS

HAMMOND, Ind., rugp. 13. 
— Ties Lever Bros. Co. mui
lo fabriku vakar įvyko strei
kuojančių darbininkų riaušės. 
Sužeista trys policmonai ir du 
pikietininkai-

Atsižvelgus į tai, fabrikasf * •
uždarytas.

PABĖGO KETURI JAUNI 
KALINIAI

ST. CHARLES, III., rugp. 
13. — Čia yra bausminė val
stybės įstaiga nusikaltusiems 
liemiukams. Iš šios įstaigos 
dažnai jaunieji kaliniai pabė-

PORTLAND, Ore., rugp. 
13. — Sustreikavo keletas šim
tų sunkiųjų trokų vežėjų, kad

TIK 7 MILIIONAI 
BEDARBIŲ

J. V. PREKYBOS RŪMAI
RANDA DEK BEDARBIŲ

WASHINGTON, rugp. 13. 
— J. Valstybių prekybos rū
mai praneša, kad* Amerikos 
Darbo federacija per daug iš
pučia bedarbių skaičių tvir
tindama, kad visam krašte yra 
apie 10 milijonų bedarbių. Šie 
rūmai randa, kad bedarbių ne
bus daugiau, kaip tik septyni 
milijonai.

ADMIR. BYRU 
IŠVADUOTAS

JIS RASTAS SVEIKAS, BET 
KŪNU SUMENKĘS

LITTLE AMERICA, pietų

KUMUNISTAI AR 
GENPNOJ

JIE PERDĖM APNYKO 
ŠIĄ RESPUBLIKĄ j

BUENOS AIRES, rugp. 13.
ašigalis, rugp. 13. — Admir. i— Svetimšaliai komunistai 
Byrd galų gale atrastas savo I šiandien taip apnyko Argen-
pašiuryje, ,už 123 mylių nuo
čia pietų link, ir išvaduotas.
Apie penkis mėnesius jis ten
vienų vienas budėjo, registruo
damas šalčio laipsnius, kurie
žymiai kaitaliojasi. Kai ku-
iiomiš dienomis šaltis pasie-

T, . . . . . kės iki 80 laipsnių žemiau 0.Prekybos rūmai pareiškia, / . ,
Admirolas kūnu sunykęs, ta-kad bedarbių skaičiaus didini

mas nieku būdu neprisideda 
prie krašto gerovės grąžinimo. 
Tas veikia kaip tik atvirkš
čiai.

REIKALAUJA PIGESNIO 
DOLERIO

Chicagos šimtmečio pažan
gos parodoje vakar pasakė 
prakalbą senatorius Eime r 
Th-omas, dem. iš Oklahomos.

Jis sakė, kaxl šio krašto že- 
mės ūkis praeity visiškai buvo 
apleistas ir užmirštas. G juk 

į žemės ūkis yra svarbiausias
Aną dieną atvyko gabenta-, krafit0 eko„omiSko stovio pa- 

torius Horneris, kad su įstai- gandas
gos viršininku pasitarius, ko 
kių priemonių imtis, kad su- Anot jo, apie 30 milijonų
laikyti pabėgimus. Jiedviem žmonių dirba žemės ūky ir vi- 
•besitariant viršininkas pain- s* krašto ūkiai yra įkainojami

gauti didesnį atlyginimą ir ge-, formūotag kad keturi bemiu- 
resnes darbo sąlygas. . kaį daugiau paspruko. Pasita-

Praneša, kad kompanijos • j-įm^g au gubernatorium nu- 
pasiulusios vežėjams kiek di- trauktas
dėsnį atlyginimą ir paskiau vi
są reikalą paduoti arbitraci- 
j-os teismo nusprendimui. Ve
žėjai nesutinka. Jie -nori tuoj . 
gauti daugiau.

MILICININKAI ŽYGIUOJA 
I CHICAGĄ

čiau fiziškai sveikas.

HITLERININKŲ PROTES
TAI ČEKOSLOVAKIJOJ
PRAHA, rugp. 13. — Vo

kietijos pasiuntinys įteikė tris 
protestus Čekoslovakijos vy
riausybei. v• * Jh"' ***

Protestuoja prieš kai ku
riuos čekų laikraščius, kurie 
svarsto apie galimas pasireik
šti Vokietijoj politines kon- 
sekvencijas mirus prez. Hin
denburgui.

Protestuoja dėl < paskelbto 
vokiečių socialdemokratų Čeko 
Slovakijoj atsišaukimo dėl hit
lerininkų plebiscito Vokietijoj.

Pagaliau protestuoja prieš 
skleidžiamas abtinaciškas kari 
katuras Čekoslovakijoj.

tiną, kad! krašto vyriausyliė 
nebežino, kokių priemonių im
tis, kad palaužti jų pragaištin
gą veiklą prieš vyriausybę ir 
gyvuojančią tvarką.

Keletas šimtų komunistų 1 
agitatorių buvo suimta. Ta
čiau dauguma paleista. Apsi
žiūrėta, kad neturima atitinka
mo įstatymo jų propagandos 
varžymams. / i

Argentinos komunistai yra į 
labai veiklūs. Jie išleidžia 227 
agitacinių laikraščių, laikraš- 
lėlių ir kitokių publikacijų. 
Leidžia 40 laikraščių rusų kal
ba, 33 — žydų, 27 — ukrainie- Į 
čių kalba, o kitus kitomis kai-1 
borais.

Argentinos komunistai yra ' 
susiorganizavę ir turi nusam-i 
dę nuolat apmokamus advo- ' 
katus, kurie iki šioliai juos 
sėkmingai gina teismuose.

AUSTRIJOJ SUIMTA 219 
POLICININKO

MTNNEAPOLIS, Minn., 
rugp. 13. — Federalinio <Far- 
bo lioardo narys kun. Haas

ROCKFORD, Ilk, rugp. 13. 
— Grant stovykla tuštėja. 
Šiandien keli tūkstančiai val-

paskelbė, kad boardas paga- stybės kareivių (milicininkų)

apie 60 bilijonų dol.
Nuo žemės ūkio gerovės pri

klauso krašto pramonės gero
vė. Kad grąžinus žemės ūkiui 
gerovę, reikalinga grąžinti 
1926 m. kainas. Tas galima 
atsiekti tik pigesniu doleriu.

Šen. Thomas reikalauja, kad 
p rezid. Rooseveltas ko veikiau 
aukso uncijai padidintų kainą 
iki $41.34. Šiandien yra $35.00 
vienai uncijai.

REKORDAS VANDENYNO 
GELMĖSE

HAMTLTON, Bermuda, 
rugp. 13. — Amerikiečiai jū
rių gelmių tyrinėtojai, dr. Wil 
Ham Beebe ir Otis Barton, to
mis dienomis padarė rekordą, 
įsileisdami net 2,510 pėdų į
vandenyno gelmes, kur jiedu lomi nuo nacių. Tas vyksta

mino naują trokų vežėjų tai- išvyko j Chicagą, kur keletai
kai su kompanijomis planą ir dienų apsistos Grant parke.
abiem pusėm pateikė svarsty
ti tuos naujus pasiūlymus.

Kun. Haas pareiškia, kad 
streikuoją vežėjai tikrai pri
pažins naują taikai planą ir 
po to plano turinys bus pa
skelbtas viešai. Tik nežinia, 
ką pasakys kompanijos.

Iš Washingtono pranešta, 
kad! nebus siunčiami nauji tai
kintojai, kadangi kun. Haas 
gali apsidirbti.

HARBINE AREŠTUOTA 
30 KOMUNISTŲ

ŠANCHAJUS, rugp. 13. — 
Rusijos sovietų santykiai su

AVIGNON, Prancūzija, japonais pablogėjo. Harhine 
rugp. 13. — Keleivinis trauki-' japonai suėmė 30 rusų komu

nistų, kurie kaltinami sankal
biu japonų valdininkų žudy-

nys nušoko nuo bėgių. Katas
trofoje žuvo 7 asmenys. 31 
sužeista.

Rytoj stovyklą apleis pasku
tiniai kareiviai.

Pėsti maršuoja. Nuo čia į 
Chicago yra apie 90 mylių to
lis. Apie 9,000 kareivių.

iriui.

ŽUVO BUV. KARALIAUS 
ALFONSO SŪNUS

VIENA, rugp. 13. — Buv. 
Ispanijos karaliaus Alfonso 
ketvirtasis sūnus, Bourbonų 
princas Gonzalo, 20 m. amž., 
žuvo automobilio katastrofoj.

Katastrofos metu be princo 
automobily buvo . ir jo sesuo 
Beatriče. Ši lengvai sužeista.

ORAS
CHICAGO TR

KĖS. — šiandien 
kiek vėsiau.

APYLĘN-
giedta

KUVA VISU FRONTU VYKSTA 
PRIES LIETUVOS PRIEŠUS

* A*. , I •' "• ■' • * * . •
Energingi vyriausybės žing

sniai sustiprina krašte 
tvarką

KLASTINGA NACIŲ PROPAGANDA 
ATVĖRĖ VISIEMS AKIS

PLEBISCITO KAMPANIJA! KAUNAS (per paštą). —
įstai kas rašoma “L. Aide”

VOKIETIJOJE
BERLYNAS, rug. 13. — Vi

soj Vokietijoj vyksta kampa
nija, kad ateinantį sekmadie
nį diktatoriui Hitleriui pavyk
tų laimėti plebiscitą. Hitleris 
nori, kad Vokietijos gyvento
jai patvirtintų jį Vokietijos

apie klaipėdiečių atbudimą: 
Kam teko paskutiniu metu

buvoti Klaipėdoje, kas paste
bėjo žmones, jų poelgius ir, 
apskritai, gyvenimą, tas su ne
slepiamu džiaugsmu pats sau 
sieloje konstatuos: “Klaipėda 
bunda. Kraujo balsas ima <Hk 
tuoti kiekvienam klaipėdiškiui, 
kad jis lietuvis, tik atėjūnųkancleriu ir podraug preziden

tu. Hitleris sakosi prezidento1 amžius niokotas.” Tik dabar, 
titulo, jis nenorįs. Girdi, pre-1 rodos, krašto gyventojai ima 
zidento titulas ir toliau pri- įsitikinti, kad iš tikrųjų visi
klausąs mirusiam Hindenbur
gui, bet ne jam. .

Kampaniją veda Hitlerio 
padėjėjai, kaip tai vyriausias 
smogininkų vadas ir kiti. Ra-

VIENA, rugp. 13. — Aus
trijos vyriausybė vykdo kam-1 
pan i ją, kad išnaikinti nacius 
pačiuose vyriausybės organuo 
se. Paskelbta, kad suimta 219 
policininkų, kurie yra įmaišy
ti nacių sukilimo sankalbin. 
Nę mažas policininkų nacių 
skaičius rastas tarp tų, kurie 
saugojo uždarytuosius kanc
lerio Dollfusso žudikus. Jie 
visi suimti.

Visi vyriausybes organai va

pastebėjo ikišiol dar nematy
tų įvairių vandens gyvūnų.

Pereitais metais dr. Beebe 
rekordlas vandenyno gelmėse 
buvo 2,200 pėdų. Tomis dieno
mis, kaip jis sakosi, mėgins 
dar giliau įsileisti į gelmes, 
šiam tikslui jis turi padirbdi
nęs specialiu geležinį storų sis- 
nų globą, vadinamą “bathy- 
sphere.”

palengva, bet tikrai ir sekmin 
gai. Sakoma, ateityje visos vy
riausybės įstaigos bus paves
tos saugoti kariuomenei, bet 
ne policijai, kuri, kaip pasiro
dė, nėra vyriausybei ištikima, 
kad ir perdėm ją išvalius.

NUBAUSTI AUSTRIJOS 9 
POLICININKAI

ir

■

atlankė Mussolini

RYMAS, rugp. 13. — Aus
trijos vicekancleris princas 
Starhemberg atskrido Ryman 
lr atlankė premjerą Musoli
nį. Jis pažymėjo, kad Musso
linis yra didžiausias pasauly 
Austrijos bičiulis.

VIENA, rugp. 13. — Karo 
teismas nubaudė 9 policinin
kus, dalyvavusius su naciais 
kanclerio Dollfusso ofisų už
puolime.

4 policininkai nubausti mir
ti, 2 — visą gyvenimą kalėti, 
2 — dvidešimts metų ir vienas 
— penkioliką metų kalėti.

esam vienos motinos vaikai. 
Ima nykti, ,ir gana plačia va
ga, ilgų amžių vergijos pėdsa 
kai, kuriuos ligi šiol stipriai 
kaimynų remiamas nelietuvi-

gina, kad1 visi gyventojai da-Iškas gaivalas visokiais būdais 
Iyvautų plebiscite ir savo bal- stengiasi gilinti. Dabar išmin- 
sais patvirtintų Hitlerio žy- tinga ranka tam gaivalui už
gina. Nors visam krašte nėra!dėjo nupelnytą apinasrį ir pa-
jokios priešhitlerinės kampa
nijos, tačiau Hitleris nori lai
mėti ko daugiausia balsų. Tuo 
met, sakosi Hitleris, jis dar 
drąsiau imtų spręsti įvairias 
vidaus problemas. Vakar ir 
šiandien gyventojai suregi
struoti.

Penktadienį pats Hitleris at 
sišauks į gyventojus per radi
ju

STREIKAS BANANŲ 
PLANTACIJOSE

SAN JOSE, Costa Rica, 
rugp. 13. — Limon provinci-

sirengusi visomis šaknimis jį 
išrauti, kad jis ilgiau nedrum
stų ramaus žemaičio dvasios, 
neterštų ją importuotomis idė
jomis.

Jau tiksliai žinomi visi tie, 
kurie net valstybės teismo tu
rės būti sutvarkyti ir atšaldy
ti nuo bet kokio pasikėsinimo 
atplėšti šį kraštą nuo Lietu
vos arba pakenkti stipriai tau
tinio atbudimo bangai.

Pradėtasis valymo dari 
jau daug naudos visam kr« 
tui atnešė. Jis suteikė 
giau stiprybės tikriesiems kraš 
to šeimininkams — lietuviams. 
Energingi vyriausybės Žing-

joj, kur bananų plantacijose sniai per autoritetingą ir visų 
vyksta darbininkų streikas, Į be išimties klaipėdiškiui ger- 

lr: Jonąpaskelbtas karo stovis.

Komunistai vadovauja strei 
kininkams. Vyksta riaušės ir 
stovis labai rimtas, plantaci-

biamą gubernatorių dl 
Navaką išjudimo ir tuos lo
jalius krašto gyventojus, ku
rie ligi šiol svetimųjų buvo 
prislėgti. Prislėgti jie huvojos gali daug nukentėti. Dar- ..................... , . , ,

,. . . . , .ne dėl įsitikinimų, bet visai
bininkai reikalauja didesnio 1 . .. ...
atlyginimo.

AREŠTUOJAMI PROTES

TANTAI DVASININKAI

BERLYNAS, rugp. 13. —, 
Slapta policija pradėjo are
štuoti tuos visos protestantų 
dvasininkus, kurie atsisako pa 
siduoti nacių skirto vyskupo 
autoritetui.

dėl ko kito. Jeigu jūs skaito
te klaipėdiškį “Lietuvos Ke
leivį,” tai, be abejo, matote, 
kaip jis gausiai išmargintas 
skelbimais tų ligi šiol buvusių 
prislėgtųjų! Paimkite kurį 
norit šio laikraščio numerį ir 
skaitykite: į Sasso ar Neuma- 
no partiją buvau įstojęs vien 
dėl karvių priėmimo, arba dėl 

(Tąsa paskutiniam pusi.)

L
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PRENi mi.HATOB KAINA: J. Amerikos Valstybėse:
Metanu. - $6 00. Pusei metų — $1.60; Trims mėnesiams 
— $3.00; Vienam mėnesiui — 76c. Kitose valstybėse 
prenumerata: Metams — $7.00; l’usei' metų — $4.o0. 
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Skelbimų kainos prisiunčiamos parelkalavua 
Bendia'ltt > blams lr korespondentams raktų negrąžina,

B neprašoma tai padaryti lr ncprlslunčlaina tam tlks- 
pašto ženklų.

Redaktorius priima — nuo 11:00 lkl 12:00 vai. 

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki
5 vai. popiet.

REVOLIUCIJA IR KATALIKYBĖ

J. Gs. “P. B.” rašo:
“Die Revolution ist wie Saturn: šie frissl 

ihre eigenen Kinder”, sak<\G. Bucher’is. Kad 
revoliucija yra “Saturnas” ir “ėda savuo-

“DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY KRIENU

Publlahed Daily, Except 8unday.
BUBSI'l: i l’TIONB: One Year — $6.00; 8lx Montha

-— $J.6O; Three Months — $2.00; One Month — T$c. 
Mnrope — One Year — $7.00; 81x Months — $4.00:
Copy — .03c.

Advertislng in •DRAUGAS” brings best results. 
Advertislng rates on appllcatlon.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago

DIENOS KLAUSIMAI
n

DĖL BOLŠEVIKŲ SUMANYTO FRONTO’

Lietuviškieji bolševikai sumanė naujų 
skvina. Jų Susivienymo pirmininkas Mizara 
išsiuntinėjo organizacijoms laiškų, kuriame 
siūlo sudaryti iš nacionalių organizacijų ko
mitetų sušaukimui priešfašistinio ir prieška
rinio lietuvių organizacijų kongreso.

Tai yra nauja priemonė bolševikų propa
gandai ir pasipinigavimui.

Prieš karų reikia kovoti. Reikia kovoti 
ir prieš liguistųjį fašizmų. Bet smarkiausių 
kovų pasaulis turi vesti prieš bolševizmų, ku
ris faSizmui davė pradžių ir kuris labiausia 
pavojingas pasaulio taikai.

Katalikai nesidės prie bolševikų suma
nymo steigti kažkokį priešfašistinį ir prieš
karinį frontų, nes gerai žino, kad tokio fron
to reikia ir kovai prieš kruvinąjį bolševiz-
ina.

* DIDŽIOJI VOKIETIJA”
_ i Ui

Posėdis IV.

L Kongreso Komisijų raportai.
2. Rezoliucijų svarstymas.
3. Nauji įnešimai.
4. Valdybos rinkimui.
5. Kongreso uždarymas.

Trečioji diena — rugp. 23 d.

Sis. pobūdis prasidės 9 vai. ryto. Dalyvauja visi kongreso 
atstovai ir svečiai. Svarstoma Vilniaus vadavimo reikalai. 
Juos referuoja L. Šimutis, Federacijos Centro Sekretorius. 
Tariamasi kaip sėkmingiau išplatinti Vilniaus pasai ir ženk
leliui ir kaip išplėsti akcijų dėl Vilniaus atvadavimo.

Po šio posėdžio kongreso atstovai apžiūri Clevelando mie
sto įdomybes.

Vargonininkai savo seimui tvaikų nusistatys Įiatys. Jie 
kviečiami dalyvauti visuose Federacijos Kongreso posėdžiuo
se, nes jų vaidmuo Amerikos lietuvių gyvenime yra labai 
reikšmingas.

Kur Sustot

Clevelando miestas turi gražių viešbučių. Atstovams re
komenduojamas Hotel Statler, Euclid Avė. ir E. 12th Street, 
nes čia bus kongreso “Headąuaiters” ir bankietas rugp. 22 d.

Norintieji sustoti pas žmones, turi kreiptis į butų sura- 
i iŠ žymiausių vadų, energingai va-' dimo.komisijos pirmininkę — L. Šukys, 6802 Superior Avė., 

kciiai Amerikoje. Mūsų Federacija Cleveland, Oliio. Kongreso rengimo pirmininkė yra Ona Mihe-

i. L R. X. 
Federacijos Kongreso

sius vaikus”, tai rodo visų revoliucijų isto- [Jo Eksc. Vyskupas Schrembs
rija.

Didžiosios prancūzų revoliucijos metu 
Dantonų ir jo draugus išžudė Robespieras, o 
Robespierų nužudė jo paties bendradarbiai 
Rusų revoliucijoje bolševikai sunaikino so
cialdemokratus, kurių rankomis buvo cariz
mas nuverstas. Ir Trockis tapo savo parti
jos auka. Saturniškiausiai padarė rasistinė 
revoliucija su savo vaikais: Hitleris pats nu
šovė savo artimiausių bendradarbį Roelimą 
ir kartu su Roelnnu žuvo 60 rasistinėse kovo
se užgrūdintų smogikų vadų, kurie rengę kru
vinų pirtį rasistinės revoliucijos vadui Adol
fui Hitleriui. Jei šįkart revoliucija dar nesu-

Celebruos Iškilmingas Mišias
Senai yra buvę tiek daug susidomėjimo A. L. R. K. fe

deracijos Kongresu, kiek šiemet. Mat, Amerikos lietuvių ka
talikų visuomenė kas kart labiau pradeda rūpintis savais rei
kalais, kas kart labiau susivienija katalikiškai ir tautiškai 
akcijai šiame kiašte. Sekretorijatas gauna žinių, kad visi 
didesnieji lietuvių centrai siunčia savo atstovus į kongresų 
tartis svarbiais mūsų visuomenės reikalais. Organizuojasi nau
ji Federacijos skyriai, senieji persitvarko ir siunčia savo me
tinius mokesčius į centrų.

Šių metų kongresas sudomino Amerikos lietuvius dėl sa
vo programo ir dėl to, kad laukiama kongresan atvykstant 
J. E. Vyskupo — kankinio Teofilio Matulionio. Daug veikė
jų patrauks į šių metinę mūsų centro iškilmę J. E. Clevelando

Pastaruoju laiku nė tik Lenkija svajoja 
apie savo didumų — Lenkija nuo jūrų iki 
jūrų, bet tomis svajonėmis stipriai užsikrė
tė ir Vokietijos naciai. Nors ariu savaitę prie 
Hindenburgo karsto nacių vadas ir dabarti
nė Vokietijos “valdžia” — Hitleris labai gra
žiai kalbėjo apie taikų, pabrėždamas, vokie
čiai yra pasitenkinę tuo, kad dabar turi ir 
savo kaimynų pulti nemano, tačiau jo agen
tai visur varo propagandų už “didžiųjų ir 
galingųjų’ Vokietijų. Kad taip yra, aiškiai 
pasako vakar įdėtoji mūsų dienraštyje žinia 
apie platinimų Europoje naujų “Didžiosios 
Vokietijos” žemėlapį, kuriame visa Lietuva, 
Austrija, Lenkijos kitų valstybių dalys įtina
mos į Vokietijos ribas. Panašių propagandų 
jie varo savo sjiaudoje ir r.et gyvu žodžiu.

Kol Hitlerio rankose pasiliks Vokietijos 
valdžia, tol, mūsų manymu, jos kaimynai tu-

Vyskupo Schrembs nuoširdus sutikimas dalyvauti ne tik iš 
ėdė Hitlerio, tai dar nereiškia, kad jo neiš- kilmingose pamaldose, bet ir pačiame kongrese. J. E. Vys- 
tiks Robespiero likimas. kūpąs Schrembs yra vienas

Nenoromis prisimena rusų filosofo N.
Berdiajevo žodžiai, kad revoliucijų dvasia 
subiauiina žmoguje Dievo paveikslų ir todėl 
revoliucionierius tampa žiaurus ir asociališ- 
kas. Erwin Riezler’is sako, kad revoliucija 
vengtina ne tiek dėl to, kad ji parvercia se
nųjų teisę, kiek dėl to, kad ji pakerta visuo
menės pasitikėjimų teise ir teisingumu ir tuo 
būdu jų demoralizuoja. Revoliucija labiausiai 
demoralizuoja savo kūrėjus. Juo revoliucija 
radikališkesnė, juo ji daugiau reikalauja smu
rto ir žmonių aukų, nes revoliucinis radikaliz
mas iškelia į paviršių žemiausios doros žmo
nes, o tokiems —; nieko šventa nėra.

Nuo revoliucijų nukenčia ne tik jos prie
šininkai, bet ir tikriausi jos vaikai. Kitaip 
ir negali būti: revoliucija turi suėst savo vai
kus, nes be to negalėtų visuomenė susilaukti 
teisėtos tvarkos ir turėtų gyventi permanen- 

I tiško revoliucinio teroro stovyje. Įvykus re- 
' voliucijai, reikia kuo trumpiausiai žaisti jos j 

ugnimi ir sukti valstybės vairų į normališkų, 
teisinę būklę, jei revoliucijos kūrėjai nori iš
vengti Saturno vaikų likimo.”L - ■ > « ' '

dovaujanėių katalikiškai akcijai Amerikoje. Mūsų Federacija 
yra gavusi jo malonų konstitucijos užgyrimų ir palaiminimų ^^00 Addison Rd., Cleveland, Ohio.
savo veikimui. • ; Naujas Skyrius -

J. E. Vyskupas Joseph Schrembs celebruos kongreso ati-

darymo iškilmingas mišias. Tai bus rugpiūčio 21 d., 9:30 vai. 
ryto, šv. Jurgio bažnyčioje, Cleveland, Ohio. Amerikos lietu-. 
viai vargonininkai giedos laike mišių. Tai bus iškilmės, ko
kių nedaug mųsų gyvenime tepasitaiko. Pamokslų .sakys J. 
M. d. g. Pralotas M. L. Krušas, Federacijos Dvasios Vadas 
(Kun. M. Kazėnas, Federacijos iždininkas, apdovanos visus 
vargonininkus, kurie giedos kongrese atidarymo iškilmėse). 

KONGRESO PROGRAMA

Pirmoji Diena — rugp. 21 d. — I posėdis

1. 9:30 vai. ryto iškilmingos pamaldos Šv. Jurgio bažny
čioje.

2. 11:00 vai. Kongreso atidarymas Šv. Jurgio parap. sa
lėj, 6527 Superior Avė. Kongresų pradės vietos klebonas kun. 
Vilkutaitis ir renginio komisijos pirm. Ona Mihėlich.

a. MUhdŪuatkalba Dvasios Vadas J. M. d. g. Pral. 
Krušas.

$9.00

M.

Katalikų Bažnyčia gerai daro, kad drau

b. Pirmininko dr. A. Rakausko kalba.
3. Mandatų priėmimas.
4. Kongreso prezidiumo ir komisijų rinkimas. 
Pertrauka. pietums.

i. .» ei . < . II Posėdis 

L Sveikinfrhai.

1.00
3.00

28.05

2. Centro 'valdybos raportai. •
. . 3. “Lietukų mokyklos ir jų ateitis Amerikoje”, kun.

judžių, kada jie tarnauja atskirų asmenų ar j ju0aap0 Simonaičio iš Elizabeth, N. J. referatas. Koreferentai: 
partijų gerovei, o ne visuomenės gelbėjimui į kun. Ig. Albavičius iš Chicagos ir kun. J. Skripkus iš Pitts- 
iš nepakenčiamos tironijos. Revoliucijos irburgh, Pa.

-perversmai visada yra pavojingos operacijos 4 “Amerikos lietuvių centrų palaikymas ir stiprinimas” 
dr. Ant. Rakausko iš Chicagos referatas. Koreferentai.: Pet
ras Mulioiis iž Clevelando ir A. Pileckas iš Pittsburgh, Pa. 

Vakare gražus koncertas.

džia savo nariams dėtis prie revoliucinių sų-

valstybės gyvenimui. Kur galima išvengti pa
vojingos operacijos, ten reikia gydytis pa
prastais vaistais, t. y. daryti viskų, kad smu
rto režimai suktų į evoliucijų teisėtos tvarkos 
kryptimi. Istorija žino daug faktų, kada re
voliucijos ramiai perėjo į normališkų būklę, 
bet tai būna tik tada, kada perversmų pry-

Antroji diena — rugp. 22 d. — Posėdis III.

9-tų vai. prasidės du atskiri vyrų ir moterų posėdžiai.
1. Vvru posėdyje referatų apie “Vyru katalikiškųjų ir 

(įakvje" stovi" nuosaikūs žn,on,< kurie iįimt'o- U»tiSki)ją akciją." skaitys kun M. J. Kaaėnas U Pittsburgh. 

S,OS te,ses dalykus labiau brangina, negu sa-, kon)p A Podus Cllicagos. šia,„ pegasui pinlli„i„kaus j
vo ir savo partijų reikalus. Kas motiniško 
Bažnyčios balso neklauso, tas dažniausiai pa
tenka revoliucijon Saturnui į nasrus. Revoliu
cijos blogos tuo, kad jos lengviau sukeliamos,

adv. P. česnulis.

lės budėti, nes Hitlerio politika yra imperia- i negu nuraminamos. Padaryti netvarkų visada 
lisliška ir liguista. • lengviau, negu įvesti teisinę tvarkų, <

2. Moterų posėdyje referatų skaitys Kotrina Račkienė: 
“Moterys ir tautinis jaunosios kartos auklėjimas”. Korefe- 
rentės: S. Sakalienė iš Chicazros ir Poškienė iš Chicagos. Po
sėdžiui pirmininkaus Ona Mihelichienė iš Cleveland, Ohio.

Pertrauka pietums.

Šiemet susiorganizavo keli stiprūs A. L. R. K. Federa
cijos skyriai. Jų tarpe skyrius Šv. Vincento parap., Pittsburgh, 
Pa., kur klubonauja žymus mūsų visuomenės veikėjas kun.
J. Vaišnoras. Skyriaus valdybų sudaro: pirm. Adolfas Pilec
kas, vice-pirm. Juozas Šimkus, raštininku — Kazimieras 
Skrebis, iždininku — Jonas V. Vaišnoras. Skyriui numeris 
duodamas 56. Sveikiname naujų skyrių ir jo veiklių valdybų. 

Gauti Pinigai

Centras yra gavęs šias pinigų sumas:
Federacijos 4 sk. Loveli, Mass draugijų mokesčiai
Feder. 49 sk. Loveli, Mass. Badaujančių Vilniečių

šelpimui ........................................................... 27.45
Feder. 47 sk. Providence, R. 1................................. 28.00

Feder. 47 sk. Providence, R. 1. Dariaus Girėno pamink
lo fondui............................................................... 15.00

Feder. 47 sk. Providence, R. I. draughų mokesčiai 5.00
Šv. Jurgio par. choras Philadelphia Vilniaus reik. 19.63
Fed. sk. 25. Baltimore, Md. dr-jų mokesčiai..........  2.50
Iškeistas U. S. Bonas ....................... ’.................... 50.00
Moterų S-gos Mass., Maine ir N. H. metinė duoklė
Vilniaus pasų 30 iš Fed. 10 sk. Norvood, Mass.
Vilniaus ženkleliai iš Fed. 10 sk. Norwood, Mass.
Fed. 3 sk. So. Boston, Mass. Vilniaus badaujantiems 15.00
Šv. Jurgio par. Chicago, Vilniaus pasai ir ženkleliai 24.80
Šv. Jurgio par. Chic., Vilniui Vaduoti S-gos knygos 1.75
Aušros Vartų, Chicago per Ig. Sakalų už 3 Viln. pasus .30
Fed. 12 sk. Cicero, Vilniaus pasai ir ženki............. 14.60
Fed. 19 sk., Chicago, Vilniaus pasai ir ženki.............14.05
Šv. Jurgio par. Detroit, Vilniaus pasai .................  34.1X1
Šv. Jurgio par. Detroit, Vilniaus ženkleliai.............. 4.10
Šv. Jurgio par. Detroit, aukos Vilniaus vadavimui 5.05
Pittsburgho Feder. ap?k. Vilniaus pasai ir ženkleliai 33.(X)
Fed. 12 sk. Cicero, III. draugijų mokesčiai ........ 13.00
L. II. K. S. A. 35 kp. Pittsburgh, Pa. Vilniečių šelp. 5.00
M. Zujus, Wilkes-Barre, Pa. Vilniaus pas. ir ženki. 53.90
New Yorko Fed. Apskr. dr-jų mokesčiai.............. 7.00
Homestead, Pa. draugijų mokesčiai......................... 2.00
L. R. K. S. A. centro metinė duoklė......................
Fed. 32 sk. Lawrence, Mass. draugijų duoklės ....
Fed. 3 sk. So. Boston, Mass. draugijų duoklės ....
Fed. 30 sk. Cleveland, Ohio draugijų duoklės ....
Fed. 30 sk. Cleveland, Ohio P. A. Šukys pavienis ..
Fed. 30 sk. Cleveland, Ohio P. P. Mulioiis pavienis 
Fed. 30 sk. Cleveland, Ohio P. J. Sadauskas pavienis
Fed. sk. Šv. Vincento par. Pittsburgh, dr-jų duoklės 11.00 
Kun. Ig. Albavičius už kn. “šv. Metui ir Kat. Akc.” 5.00 
Lietuvos Pask. Bonų kiųmnai už 1934 m................. 327.50

Leonardas Šimutis, A. L. R. K. Federacijos sekr.

10.00
6.00
8.00

15.00
1.00
1.00
1.00

, Sretimtaieiu Legijrn 
Moję

Lietuvio Lcgijonioko Apsakymas) 

(Tęsiuvs)
Nubodo mums, vyrams, sėdėti nž pečiaus 
ir klausyti vis tų pačių, seniai atminti
nai išmoktų pasakų. Tat sykį nutarėm ei
ti panredžipti. O medžioti čia buvo ko. 
Perina apsupta nepereinamais miškais. 
Ir ko ten nebuvo. Tat, pasiruošę kelioms 
dienom < maisto, šovinių, pasiėmę cukraus 
ir džiovintos arbatos, ir “lišoinis” pa
trauk' m į miškus. (Litas tai dvi len
tos. kurios duoda galimybės laikytis ant 
sniego), f'iuožėme smarkiai, ir greitai. 
Patiekę miškų mes lindome gilyn ir gi 
lvn Y\i i-iai. nepasakosiu jums. kaip 
žni" ji- jauties miške. Juk tik miške pa 
sijiinii laisvas, nusimeti nuo pečių viso 
gyvenimo naštų Taip, miške, pasijunti 
žmogus, gamtos vaikas. Miške tu pama

tai Dievo galybę ir jiajunti Jo galių.
Tat miškas visados liks artimas žmo

gui, net ir tada, kada norės savo mokslu 
įrodyti, kad supranta Dievo galybę.

Pirmų dienų mes čiuožėme, retkar
čiais apsistodami ir išsivirdami sau ar
batos iš sutarpinto sniego. Bet nei vie
nas nepamanėme, kad rytoj mes tik ste
buklu liksime gyvu Atėjo vakaras. Pa
rinkome vietą imi tankiomis eglėmis, nu
valėme sniegų, susikūrėme ugnį ir susė
dome aplink jų. Mes buvome keturiese, 
tad nutarėme trims miegant, vienam iš 
eilės saugoti ugnį. Bet miegas ne! vie
nam nelindo ir mes veik ištisų naktį kal
bėjome, juokavome, nekreipiami dėmesio 

i į vilkų kaukimų. Tais mėnesiais vilkai 
būna pavojingiausi už visus kitus žvėris. 
Nugaras mūsų gynė storos, susiglaudusios 
eglės, o priešakyje turėjome didelį sukur
tų laužų, tat bnvome ramūs.

Aušta, viskas nutyla, romu... Mes su- 
mingam palikę iiesikūrinančių ugnį, be 
jokios sargybos. Nežinau, kaip ilgai mie
gojome, tik, staiga, visi lyg susitarę pa-

šokstam... Tamsu, vėjas, ugnis išblaškyta. 
Miške vėjas, bet koks jis turėjo būti lau
kuose! Debesimis nešė sniegų nuo medžių 
viršūnių taip, kad net šviesa negalėjo pra
simušti. Mes tylėjdme ir patys nežinojo- 
me. kų daryti. Visiems buvo aišku, kad 
reikia laukti geresnio oro ir iš vietos ne 
judėti. Bet šaltis mus įveikia. Bandome 
sukurti ugnį — veltui!

— Ištisų valandų sėdėjom paniurę. 
Šaltis smarkiai veikia. Judame, Šokihė- 
jame, norėdami sulilti. Bet neilgai. Nu
vargę atsisakome nuo visko. Girdžiu, vie
nas iš mūsų verkia, aš pats nebetenku 
jėgų. Jaučiu, kaip gelia rankos, kojos. 
Baisios mintys eina per galvų. Dieve, ma
nau, kas bus kai sulauksim nakties! Bet 
ar sulauksim, nes įąus laukia baisi mir
tis. Tie patys vilkai, kurie kaukė,' kauks
ant mūsų kūnų. Jaučiu, kaip mintys blaš- » . *
koti, rangos .ir kajos nebegelia, rodos, 
daug geriau; Mš pradžiungu, kažkų kalbu, 
bd jau nesupranta savo kalbos.

Tik, štai, eglės pasvyra į šalis, švie- j 
si, žibanti šviesa pasirodo tarpe eglių, ir

aš aiškiai pamatau žaibo šviesa žibantį 
žmogų, kuris ėjo į mus. Bet, štai, tuo 
pačiu kartu iš visų pusių slenka vilkai, 
baisiai žibančiomis akimis žiūrėdami į 
mus. Tačiau žaibo žmogus neduoda vil
kams prisiartinti.

— Aš pabundu silpnas. Dairaus, nc- 
suprasdama> kur esu. Kambarys, stalas, 
keli paveikslai kertėje, bet man silpna, 
juntu kojose ir rankose gėlimų. Mat, ne
toli mūsų vietos, būta sodybos vieno kai
miečio miškininko. Tų dienų' apsikabinus 
tėvų štai kų papasakojo jo dukrelė. Tė
veli, aš mačiau Dievulį. Jis buvo Įias ma
ne atėjęs; Jis toks geras. Aš buvau nu
sigandusi, nes Jis labai švietė. Bet aš grei
tai pamylau tų šviesų Dievulį. Jis man 
pasakė, kad audroje tu, tėveli, turi iš
gelbėti žmones. Ir Dievulis nuėjo, tėveli.

“Aš tik nudžiugau iš savo dukters 
sapno, “tęs? toliau miškininkas”, bet 
man įsmigo į galvų pasakymas, kad aud 
roję aš turiu išgelbėti žmones.

• “Aš nerimau, nes dukters žodžiai bu
vo tikri, juk ji anksčiau išpranašavo au

drų. Bet kur eiti? Už poros žingsnių aš 
pats būčiau paklydęs ir neradęs narnoj 
Bet audra buvo trumpa. Pasiautus! kiek 
laiko, aj)ie pusiaudienį nutilo. Saulutė vė! 
šypsojosi. Aš nerimau, o dukrelė verkė 
ir liepė eiti ir pildyti Dievo įsakymų. A, 

įu su šuniu. Einu nežinodamas kur.
Juk aš nebuvau tikras, kad arti randasi 
žmonės. Tik, staiga, šuo sustojo, ir pra
dėjo urzgti. Pradedu žvalgytis į visas 
puses ir, štai, matau lyg aukštesnį sniego 
pakilimų. Aš radau juos pusgyvius ir, 
štai, ačiū Ifievui ir Jo globai esate išgel
bėti, nors ir gerokų laikų sirgdte.

Tad, štai, įvykis, kuris laiko mane 
stipriame tikėjime. Aš negalėjau sugyve
nti su bolševikais, negalėjau ramia šir
dimi žiūrėti, kaip jie kovoja tikėjimų. Ap
leidau savo brangių tėvynę ir, štai, šian
dien esu su jumis.
, Po kelių vnžia\inio valandų trauki

nys sustojo Tunise. Mus tuoj nuveda na
kvynei. Vėl teko man pamatyti ir nak
voti tam pačiam name — kalėjime, i ; 
riame nakvojau atvažiavęs iš Marsem *.

L- /



Antradienis, rugp. 14 d., 1034

PATENKINTAS, KAD GI
MĖ BE RANKŲ

Schizmatikas Zygmas K. Vipartas
Westville, III .— Vietinių priests and persuaded Mr. Vi- 

nezaliežninkų bimbizų nezalie- parta* tbat he knew enough to Kauno gatvėse dažnai gali- 
žninkas kunigužis Zvginas K. be ordained in the Greek Ort- nia pamatyti vaikščiojantį jau 
Vipartas neseniai paskelbė hodox religion. He was ordain- i ną žmogų, kuris visiškai ne- 
anglų spaudoje, būk gavęs jo ed by the Greek Orthodox! turi abiejų rankų. Tai yra Ste-
gyvybei grasinančių laiškų,! Arelibishop at Positos, Monte- 
dėl kurių federalė valdžia pra video, January 8, 1928. In 
dėjo dabar tirti, kas juos ra- June, 1928, he came to Pitts-
šė ir kuriam tikslui. Be to, 
anglų spaudoje buvo minėtas 
ir dabartinio kunigužio pirm- 
takūnas A. K. Mikalauskas, 
kurs pasikorė praėjusių metų 
rugpiūčio mėnesį.

Ta proga anglų katalikų sa
vaitraštis “The Register” — 
(Peoria Edition), Vol. X, No. 
28, daro pastabas, žymėdamas:

burgh, where he worked un
der Bishop Hodur, schismatic 
Slav Bishop, who lives at 
Scranton, Pennsylvania. Since 
October, 1933, “Father” Vi
partas has been in charge of 
the schismatic Lithuanian pa
rish at Westville.

uThe secretary of the Soči

pas Ruplys 23 metų amžiaus,

Pavojai geriesiems blo
goje draugystėje

“Jį sutiko dešimts raupsuotų vyrų; jie su
stojo atstu” (Luk. 17, 12).

Kristaus laikais žydų įstatai sergantiems 
raupsais draugelė artintis prie sveikųjų, kad 
neužkrėstų. Jie turėdavo jiems pastatytose 
bakūžėlėse toli nuo kitų žmonių gyventi ir

gimęs Unciškių kaime, Vabal- toje skaudžioje, užkrečiamoje, beveik neišgy- 
ninkų v., Biržų apskr. Jis gi- damoje ligoje vieni kitiems pasitarnauti, nes 

sveikieji jų neslaugino. Todėl dešimts raup
suotų vyrų, Išganytojui praeinant kelin į Je
ruzale, stovėdami atstu, garsiai šaukė, taip 
kad Jis juos išgirstų. Jie sakė; Mo
kytojau, pasigailėk mūsų!” Kaip kūnas ser
gąs raupsų liga yra pavojus sveikiesiems pri
siartinus užsikrėsti, taip su sugedusiais žmo- 

kot’į ant peties "ir prispaudęs!”5n!>8.dvasi*.rim,as P».v0>, d.ra“Kauti 

veidu. Be to, būdamas be ran-1 dėmės pasįttanrgtįn* Uga( prįvalo vengti nu- 
kų patarnavimų iš kitų nerei-J gidėjėlių, sergančiųjų sielos liga, blogos drau

m5 visiškai be rankų. Savo 
vaikystės dienose pasižymėjo 
gabumais, lankydamas prad
žios mok. neaplenkdavo rašto 
darbo pamokų. Jis gana pui
kiai rašo pasidėjęs plunksna-

ety of Lithuanian Roman Ca- kalan-'a’ P®18 nusiprausia vei- Į gystės. Teisiesiems yra svarbu ir būtina ša-
“The “Rev.” Mr. Vipartas is t)iojįc priests ;n t}ie Diocese'^^’ ^ttsišukuoja plaukus, apsi-llintis nuo bičiuliavimosi su vodingais asme
not a priest of the Roman Ca-i . , - . , . ’ ’ ’
n 1- t. • utį I of Pittsburgh has sent out
tholie Church, nor is Holy!

nimis.

Cross Catholic Church” of 
Westville a Roman Catholic 
parish. “Father” Vipartas is 
a schismatic and so is the co- 
ngregation he has charge of.

“Sigmund K. Vipartas was 
born at Jodeika, Lithuania, 
June 5, 1894, antį was baptiz- 
ed in the Roman Catholic 
Church. After finishing his

a
warning against “Father” Vi
partas. He writes that “he 

/was arrested and had to flee 
from Pittsburgh”. The ‘Rev.’ 
Mr. A. K. Mikalauskas men- 
tioned in the United Press 
notice was also a schismatic’..

Tai tokias žinias paduoda a- 
nglų katalikų savaitraštis

MARIJA!stės palinkusi į piktą, mes labiau mėgstame 
ir greičiau išmokstame kas negera negu gera. 
Tas aišku, kad bloga draugystė yra mums 
didžiausias pavojus. Mozė šaukė į IzraeEo 
žmones; “Atsitraukite nuo žmonių bedievių 
šėtrų ir neprisilieskite, kas jiems, pridera, kad 
neįsipainiotumėte į jų nuodėmes” |(IV. Moz. 
16, 26). Ir šv. Povilas labai karštai ragina: 
“Mes įsakome jums, broliai, mūsų Viešpaties 
Jėzaus Kristaus vardu šalintis nuo kiekvieno 
brolio, kurs elgiasi netvarkingai ir nesilaiko 
padavimo, kokį jie yra iš mūsų gavę” (II. 
Tęs. 3, 6). Blogas žmogus pajėgia geruosius 
pakreipti į piktą.

Kad geriau įsitikrintume, kaip daug ken
kia geriesiems draugautis su blogaisiais, pri
siminkite savo pačių patyrimą. Be abejo, pa
žinojote jaunuolius ir jaunuoles, kurie savo 
skaistybe ir kuklumu linksmino savo tėvelius 
ir puošė visuomenę. Tuojau patėmijote juo
se didelę permainą; nekaltumo rožės išnyko 
nuo jųjų veidų, skaistumo bei šventumo at- 
spindis dingo, jie vengia pažvelgti geram žmo 
gui į akis, neina į bažnyčią ar prie sakramen
tų visai arba taip dažnai kaip pirmiau eidla- 
vo, šalinasi draugauti su gerais asmenimis ir 
girdisi iš visų pusių apie juos daug nusiskun
dimų. Iš kur atsirado tokia atmaina? Jie 
buvo įtraukti į blogą draugystę, kurioj pra
žudė savo nekaltumą ir gerą pasielgimą. Jie 
paliovė buvę tėvelių džiaugsmas ir visuome
nės garbė. Jie yra savo tėvelių rūpesčių ir 
vargų priežastis, ir visuomenei gėda bei 
papiktinimas. Tėvas, motina užaugino ge
rus, pamaldžius savo vaikus, bet papuolę į 
bedievišką draugystę, pražudė nekaltybę ir 
padorumą, dorybę ir Dievo baimę bei meilę. 
Kiek moterų ir vaikelių šiandien lieja į dan
gų šaukiančias, nekaltas ašaras, neturėdlami 
kuo apsirenkti, ką pavalgyti, nes jųjų vyras,

Ar myli Mariją? Ar nori a 
pie Ją pasiskaityti gražių 
skaitymų? — Jei myli ir na 
ri apie Ją daug — daug gra
žių dalykų išgirsti, tai būti 
nai pasiskaityk ką tik išėju
sią ii spaudos knygą, vardu 
•’SVEIKA MARIJAI”
Ii kun. A. Stolz o raitų lie
tuviškai parašė Kun. Antanai 
Petradskas, M. I. C.

Knyga turi 200 puslapiu 
raito, 8 didelius ant gražioj 
popieros Švč. Marijos ir Je- 
saus paveikslus.

REIKALINGOS KNYGOS
NAU J ASI TESTAMENTAS

rengia, pavalgo, apsiauna ko
jas ir L p. Tą visą padaro dė- ( Senovėje tarp Graikijos filozofų iškilo 
ka savo labai lankstaus kūno. klausimas, kas yra pasaulyje sunkiausia per

galėti. Daugelis dalykų buvo išvardyta kaipo 
sunkiausia pergalėti. Galutinai jųjų vienas

štoVatų’sniurūkus'bei susime. at?ist°j»y tarf: ■««.»«., kad niekas nėra
. . i taip sunku, kaip geram ir teisiam žmogui įš-

gioja sagas. Jis gana gerai mo geru tarp nedorėlių.” Jis kalbėjo tiesą, 
ka piaustyti peiliu, — mėlį lai- šventas Raštas labai ankštai gerbia dievotą 

Tobiją, nes jis gyvendamas tarp žmonių, duo
dančiųjų blogą pavyzdį, išlaikė savo dorybę 
nepaliestą. ‘‘Nes visiems einant prie auksi
nių veriių, kuriuos buvo padaręs Izraelio 
karalius Jeroboamas, jis vienas šalindavosi 
draugystės visų, eidavo į Jeruzalę prie Vieš
paties bažnyčios ir garbino tenai Viešpatį, 

sėjumi. Jis pareiškė, kad gy-\ Izraelio Dievą” (Tob. 1, 5-12). Kaip sunku 
venimu yra labai patenkintas I yra užlaikyti mūsų sielą nesuteptą nuodėme 
ir net džiaugęsis, kad gimęs ! bloK»i darančiųjų draugystėje, mes žinome 
be rankų, nes jei, sako, turė-iįįSv- R?St<’ ,r p,aty.rira??- Kn»n'at

Jis gana lengvai su petimi at
sidaro duris, lūpomis susivar

ko tarp kojų, o ant peties pri
sispaudęs veidu valdo peilį. 
Dabartiniu laiku gyvena Ha
ri so g. 11 nr. ir rengiasi baig
ti I? kl. Jo visas idealas baigti

“The Register” — (Peoria
classics he joined the“capn-! F^.ition)’ kad a"«'«kai kafta- 
chins at Bassano, Province of n^us katalikus perspėti nuo teisininko mokslus ir būti tei- 
Venice, Italy, 1920. From Bas-1 suv8dži°jimo ir suklaidinimo.
sano, where he finished the!Ir katalikams bū-

novieiate, he was sent to the I4’ ne ,,k žin««du. bet ir "»«- 
convent at Tiena, vchere he d*n£a’ kad Lietuvių Romos 
spent two years in the studyKatalikų Kunigų Vienybės se- čiau rankas tikriausia neturė-Į 
of philosophy and theology. ■ kretorius iš Pittsburgho Pro- jjau gabumų kuriuos turiu, 
He obtained dispensation from ! v’acU°s.lietuvių ir anglų spau nfeS (tSant su rankomis tektų 
the simple vows he has taken. visas žinomas Ži-| vargti kaime tarnaujant pas

“Then he went to South 1 n’a8 aP’e ty nezaliežninkų bi- ūkininkus ir negalėčiau siekti 
America, where he met Arch-’1^^21^ schizmatiką Zygmą K. savo tikslo. Jis mokinasi pri- 

\ ipartą, kur Westvillėj mulki-' va£įaį jį šelpia labdaringos 
na ir klaidina lietuvius, dary- įstaigos, o daugiausia gen. VI. 
damas daug žalos ir gėdos vi- Nagevičius.
sai mūsų išeivijai. Samata-----------------------

bishop Nicholas (Greek Ortho- 
dox), titular of San Francisco, 
California. The schismatic 
Archbishop was In need of

ARKIVYSKUPAS JURGIS 
MATULEVIČIUS. Labiau ir 

; labiau auga pasitikėjimas šiuo 
, šventu vyru, mūsų mylimu tau 
tiečiu. Nebetoli gal ir tie lai
kai, kada Dievas leis jį išvys
ti šventuoju paskelbtą.

Kiekvienam įdomu pažinti

Išganytojas paskutinėje vakarienėje apskelbė 
sąvo mokytiniams, kad jųjų vienas išduos Jį 
į Jo priešų rankas, ir kad visi jie tą naktį 
Juomi pasipiktins, šv. Petras pakilo ir su 
pasirįžimu tarė: “Jei visi tavimi pasipiktin
tų, aš niekuomet nepasipiktinsiu. Nors man 
reiktų ir mirti draug su tavimi, aš tavęs ne
išsiginsiu” (Mat. 26, 33, 35). “Viešpatie, aš 
esu pasiryžęs eiti su tavim į kalėjimą ir 
mirti” (Luk. 22, 33). Ir Petras trumpą laiką 
po to elgėsi kaip jis pažadėjo, nes kada Ju
das, išdavikas su kareiviais įėjo į Getsemano 
daržą suimti Jėzų, Petras išsitraukė kardą

Kai žmogui viskas kaip iš pasiskandinti. 0 kai giedi, tai, 
pypkės dega, tai nestrošnios kad ir skaudu, vis dar paken- 
visokios ligos. Ale kai kartais
permaeniai užsimoji, o vietoj 
išdegti tik pyš... pasidaro, ta- 
dn rūpesčiai, bacilos ir liga.

Taigi, ot, nno rugpiūčio 5

čiama.

Mūsų cicilistai atmena savo 
mamų senam krajuj receptą

Evangelijos — Apaštalų 
Darbai — Apaštalų Laiškai — 
šv. Jono Apreiškimas. Pusią 
pių 620. Kaina, su aptaisais 
$1.25.

Tomo iš tempto APIE SE 
KIMĄ KRISTAUS iš lotynų 
kalbos vertė Jurgis Baltrušai
tis. Puslapių 384. Audeklo ap 
taisais. Kaina — $1.20.

Vyskupo J. Pelčaro TIKĖ- ’
JIMAS, VILTIS IR MEILĖ, 

tėvas papuolęs į blogą draugystę, girtuokla-'Puslapių 267. Kaina 45c. 
vime, kortavime ir kituose savęs patenkini-1 KATALIKIŠKAS LAIDO-
muose išaikvoja pinigus, ir ne retai grįžęs 
namo žiauriai elgiasi su savo šeimyna. Kiek 
tai padaro ištisoms šeimoms skriaudos, suiri
mo ir nelaimės bičiuliavimas su nedorais žmo

JIMAS, puslapių 16, kaina 10c
Jėzaus Širdis ir Jaunimas. 

Laisvai vertė kun. Zajančkau-
nėmis. Kiek tai vargo, skurdo, nustojimas! skas, M. I. C. Pusi. 55; kaina
gero vardo, sąžinės neramybės patyrė teisie
ji draugaudami su bedieviais, veidmainiais, j Giesmynas Paruošė kun J 
abejotinos doros asmenimis Kas gal raškai- Ti| ti j c p ,
tyti arba apsakyti, kiek išlieta nekaltų ašarų,
kiek stambių aukų žuvo, kiek žmonių tapo ne
laimingais laikinai ir amžinai blogos drau
gystės kalte.

10c.

Esame patyrę, kad su blogais, veidmai
niais, abejotinos doros asmenimis yra labai 
pavojinga ir kenksminga geriesiems draugau
ti, ypač bendradarbiauti. Kad apsisaugojus

ginti savo Mokytoją ir nukirto Malkui ausį. ' nuo blogųjų draugystės, užkrečiamos raupsų' kaina 30c. 
O vėliau Petras stovėdamas su kareiviais prie 
ugnies, įr aukščiausiojo kunigo tarnaitė žiū
rėdama į jį, pareiškė, kad ir jis priklausė 
prie Kristaus mokytinių, jis išsigynė tris kar
tus savo Mokytojo, kad Jo nepažįsta.

Kame gi priešintis, kad Petras paskuti
nėje vakarienėje iškilmingiausiai pažadėjo

to garbingo Vilniaus vyskupo,8aV0 ,Mok} tojui ištikimybę, ir net Getsemano 
darže parodė savo didelį drąsumą, 6 vėliau 
vyriausiojo kunigo kieme, pasielgė taip niek
šiškai ir užsigynė savo Mokytojo? Nes ten 
jis buvo Jėzaus ir mokytinių draugystėje, o 
čia jis atsirado tarp nedorųjų žmonių. Kada 
jis buvo gerųjų draugystėje, jį ragino į gerą, 
bet papuolęs tarp blogųjų, atvedė Jį į piktą. 
Tas kaip tik patvirtina karališkojo pranašo 
žodžius; “Su šventuoju esi šventas ir su ne
kaltuoju esi nekaltas. Su išrinktuoju esi iš

gyvenimas. Jį sužinosime iš 
neseniai išėjusios knygos:

“ARKIVYSKUPAS JURGIS 
MATULEVIČIUS”

Knyga parašyta ne vieno 
žmogaus, bet daugelio mūsų 
Lietuvos profesorių, kunigų,

vaikams. Kai būdavo vaikas I mokytojų. Knyga yra didelė,,_____ ,
užsinorės valgyti ir pradedamu stipriais kietais viršais, ir su adoruoju pasidarai nedoras”

d. Čikagos lietuviškų cicilis- mamos prašyti, toji duoda to- J persiuntimu kaina $1.90, dar 
tų redaktorius apiponavojo1'.kią rodą; “giedok, vaikeli, pi-' galima gauti.
nauja liga, kurią pagimdė ba-Įlvukas manys, kad valgai”. DRAUGO ’ KNYGYNE 

2334 So. Oakley Avė.,cilos, vadinamos Jurgelionis Navynų popera dabar ir gie- 
kermošiensis. Ligos ypatybės da, kad 
yra tokios: kasdien giedoti tą 
patį ir tą patį, net iki kle joji
mo žymių, — apie Jurgelionio 
kermošių pasaulinėj parodoj.

Vargšus tiek tos bacilos a- 
piponavojo, kad jiems atrodo, 
jog šiais metais visam sviete 
nieko vožnesnio už tą cicilis- 
tų kermošių neįvyko ir ne
įvyks.

Rokunda iš to aiški, kaip 
ant delno: jei cicilistams tas 
kermošius būtų nesvietiškai iš
degęs, tai nebūt nei rūpesčio, 
nei bacilų, nei ligos. Ale kai 
iš viso šturmo tiktai pyš... pa
sidarė, aišku, ir pykstant, rei
kia giedoti, ba: tylėsi — visi 
matys kad somting rong; pri
sipažinsi — tada keliauk svei
kas su visu cicilizmu į leiką

da, kad jų kermošius buvęs parūpinkit savųjų redaktorių 
didžiausias sviete eudas. t Jurgelionis kermošiensis baci- 

Artimi Navynoms daktarai lų užsikrėtimu!

(Ps. 17, 26-27). Šv. Jonas; auksaburnis sako: 
“Kada gerieji draugauja su blogaisiais, tai 
blogieji nepasidaro geri, bet gerieji tampa 
blogi.” Visi žmonės turi įgimtą palinkimą 
imituoti ką jie mato ir girdi pas kitus, ir 
išmoksta iš kitų gera ar bloga. Šventas Raš
tas mus įspėja, kad mūsų širdis nuo jauny-

kaina $2.25.
Šv. Jėzaus Širdies Introni

zacija. Parašė kun. S. Drau
gelis. Pusi. 132; kaina 60c.

švenčiausios Jėzaus širdies 
Intronizacija. Parašė kun. J. 
Vaitkevičius, M. I. C. Pusi. 92;

ligos ir nesutepus savo sielos nuodėmė, pri- j gvenč Jėzaus Širdies Troš- 
valome būti atsargūs, gudrūs ir išmintingi., kimai ParaSė kun pr Vui(ū.
Ioin*n toVa nočonLzimoo orho TUjroifffl v*oyIzu_ 1Jeigu tavo pašaukimas arba pareiga reika
lauja turėti 8antikiųs su abejotinos doros as
menimis, būk su jais kalboje, elgėsyje, ben- 
dradarbavime atsargus ir gudrus, kad neį
trauktų tavęs į aavo žabangas. Dažnai mal
dauk, kad Viešpats tave stiprintų visuose 
pavojuose ir pagundose, apsaugotų nuo pik
to ir užlaikytų savo malonėje.

'■ kaitis. Pusi. 32; kaina 10c.
Mąstymai apie Svč. Jėzaus 

Širdį. Iš italų kalbos vertė .1. 
Vaišnoras, M. I. C. Pusi. 208; 
kaina 35c. ;

“DRAUGAS”,!
2334 So. Oakley AVe., 

Chicago, III.

Šį rudenį Tėvai Marijonai oficialiai ati
daro savo seminariją Hinsdale, Illinois nau-j 2 ŽUVO, 160 SUŽEISTA 
jokyne. Tenka džiaugtis, kad mes lietuviai
galutinai susilaukiam savos lietuviškos semi-
narijos. Tai yra dideli, mūs, tautai laimė- ]3 _ Ke|eivinis trauki j. 
junas. Tiesa, per kiek laiko seminarija bus x. .... v .
tiktai marijonų klierikams, bet vėliau išsi- važiavo 1 atidarytus padalinius 
vystys į didelę seminariją, į kurią ateityje l’čgius. Žuvo inžinierius ir 
Amerikos vyskupai siųs savo klierikius, ku- viena moteriškė. Apie 160 ns- 
rie vėliau dirbs lietuvių tarpe. Tai nėra tus- menų sužeista.
čia svajonė arba per didelis dalykas tikėtis ' _______
— kiek metų atgal Marijonų Kolegijoje mo
kinosi tiktai tie studentai knrie norėjo tapti . . _.
marijonais - o dabar jau Thompsone Ma-|'” P• M.lStaraaa. Jia nor„ 
rianapolis pajėgia ruošti lietuvius bernaičius "ipažinti su Lietuva, jos 
visoms pasaulinėms profesijoms. nimu, veikėjais.

HALLE, <Vokietija, rugp

Kaune vieši lenkų diploį



Bed aktorius

KUN. JONAS KRIPAS)
46 Congress Avenue,

AVATERBURY, CONN. AJ 2
Admiaistratorias

JUOZAS DUBAUSKAS,
312 Highland Avenue,

VVATERBURY, CONN.

LIETUVIAI YALE UNI- 
VERSI 1 ETE

Gauronskas ir Ražaitis; dr.’ Lie/ u vi ą Hadiįo Programa
J.ukštakalnis-Colney, adv. Ba
landa ir kiti. Dėkojam nuošir
džiai už vasarnainį graboriui

Wat«rbury, Conn. — Šiomis ^tokes ,a- 

dienomis gražus būrelis lietu-, . Bvaii.vin.ui daugiausiai pa
vių, waterburieėių, nuvyko į >Hd“b,v« Ed"lund’s
Yale universitetų, New llaveu, t,s> Vln“ Klimas, Jadvyga
Conn, kad suteikus lietuviško *r »‘«l8>»^a,Ws, Vai-

.y ,x. ciutė, Plangiutė, Ignotaitė itmalonumo ir įspūdžius prog- . ’ c ’ °
kiti.

Pradedam rugsėjo 18 d. 2:30 
popiet, bus vėl lietuvių radijo 
programa iš stoties WATR. 
Norbertas Aleksis grįžo iš Chi
cagos, kur daug patyrė radijo

Našlaičiams T ag Day
Kaip ir kas met gerb. kle

bonas pasirūpino nuo miesto 
majoro Krank Hayes gauti 
leidimų daryti visame \Vater- 

i'bury mieste rinkliavų lietuvių

PADĖKA NAUJOSIOS 
ANGLIJOS LIETU

VIAMS

dalykuose. Jau girdėjau'gv. Juųzapo naštaitnamio nau! .

ramų svetimtautėms mokyto
joms bei profesoriams. Nuvy 
ko iš viso 15 asmenų.

Programų atidarė kun. Kri
pas kalba apie lietuvius, jų 
istorijų bei gyveninių. Visi 
įdomiai klausėsi. Paskui 
Young Melodians Radijo or-

Laukiaina panašaus išvažia
vimo. Neužilgo rengsime šo
kius, kurie greičiausiai bns 
vadinami Fall Pestival Dance.

Rengiasi pagerbti gerb. kle- 
• bonų Valantiejų

Jau senai šioje parapijoje

Young Melodians’ Radijo or
kestrų besipraktikuojant nau
jų muzikų. Galiu užtikrinti lie 
tuviams naujos, smagios muzi
kos. Tik patarčiau, kad orkes
trą pasirinktų daugiau lietu
vių muzikas. Ikišiol ji griežė 
tiktai polkas. Turime, vyrai, 
ir gražių valcų ir kitos rūšies 
muzikos. Tegul svetimtaučiai 
žino, kad, be polkų, lietuviai 
turi ir kitokios muzikos. Ku
rie klausotės lietuvių valan

dai. Tai bus rugsėjo 8 d. Vi- \

Nuoširdžiai dėkojame Nau
josios ,Anglijos lietuviams už

v . . prielanki} rėmimų mūsų vieši, visos prašomi pasisiūlyti . . .
pasidarbuoti tam labdaringų- ! nuob n° re^akb Lai jau ne
jam reikalui. Gerb. klebonas J1™* s-vk‘ taiP 8ražus P881’ 

, . y. i rodymas.visus kviečia: senus ir jau-1 y
. . t i ■ Hiuo depresijos metu nelen-nus, vyrus ir moteris, mokyk- •. f j

, v ,r. —j*- igvas yra daiktas teikti aukųlos vaikučius. Vienu žodžiu,!® J *
, ,. i . , . -• (kokiam nors tikslui, vienokvisi pasidarbuokime, kad toji. . „

Tag Day pilniausiai pasisek
tų. Dievas laimins mus, nes

kestra pagriežė lietuviškos mu rcngiai.,asi pi ie t0, tad rud„,į 
zikos, kuli labui labai visiems, tinkamai pager-
patiko. Keikia pažymėti, kad bns mūs dMidai mylinų kk. dos, netingėkite parašyti sto
ji orkestrą jau sena. griežia bo#ą y,. ,,uh vakarieBfg pa. rm. ftATB, kad jums patm-
per radijo iš Waterburio sto- vidate. Jau buvo keli susirin-
ties WATR. Orkestroj visi lie kįlYiaĮ įr dang pasidarbuota ti- 
tuviai vaikinai. Ir gerai jiems’ Vakario-
Sekasi. i

Paskui dvi dainininkės lie-' nės proga pa gerbsime mūs kle
bonų jojo 20 metų kunigystės

tuviškuose kostiumuose, bu- atikattuvC*1 ir 15 metų klebo- 
tont Natalija I langiūtė ii So- navj. w gv Juozapo lietuviu 
fija Slulginskaitė lietuviškai I parapijoje. Raginame visus 1 
padainavo ir lietuviškų klum-. tuvius ankgto nugįpįrktį ti- 
pakojj pašoko. Jų numeris y-jkictug, nes prskui, gal, bus 
patingai visiems patiko. Ako-’Kegalėsime parduoti 
mpanavo paisai kompozitorius Jungiau kai penkis šimtus. 
Aleksis.

Po to, Stanisįovaitienė kal
bėjo apie lietuviškus audiniu ;, 
mezginius bei siuvinius, taip
gi paminėjo bendrai lietuvių

ka programa ir kad norėtu 
mėtė jog ji kuoilgiausiai tęs
tųsi. Muzika, choro dainos ii 
kalbos kels lietuvių vardų.

Švento Vardo draugijos 
išvažiavimas

jis pasakė: “Kų padalysite 
vienam iš šitų mano mažiau
sių, Man padarysite”. Tai 
teisingi žodžiai iš Šv. Rašto 
ir Išganytojo lūpų. Pildykime . 
nors toje dienelėje šiuos tei- [ 
sybės mielaširdystės žodžius. 
Svetimtaučiai mus toje dieno-. 

j je remia ir užjaučia. Jei lie- 
| tuvis savo centu ar šiaip jau Į 
i nepasidarbuotų našlaičių la-

atsirado geraširdžių žmone
lių, kurie gera daro, kada tik 
gali.

Reiškiame širdingiausių pa
dėkų gerb. kun. klebonams už 
leidimų ir paraginimų žmones 
atjausti mūsų reikalus.

Kun. J. Ambotas, Šv. Tre
jybės parap., Hartford — 
$300.45.

Kun. K. Vasys, Aušros Va- 
’ rtų parap., AVorcester — 
$116.89.

Lankėsi kun. Lutkus, M. S.

Šiou'is dienomis pas savo 
tėvelius ir vietinius kunigus 
laukusi LaSalette kolegijos vi-

Išvažiavimas bus šį sekina-' ^tikrųjų būtų, nevertas 
dienį Blažio ūky, prie Wime- * Kristaus sekėjas ir lietuvis.
maug ežero. Pasak anglų laik-1 Šiomis dienomis susituokė 
raščių, važiuoja iki 200 narių, daug porelių. Malonu matyti, 
Tai gražus skaičius it, jeigu, kaj tai atlieka bažnyčioj. Tai 
oras bus gražus, tai visi turės ’ gražu, nes atsimink, jaunimė- 
įnajonų, linksmų laikų. Šiomis j- jį* the more you have in co- 
dienomis pasirodė gražus jų ’ mmon the liappier the mar- ( 
buletinas; net ‘ \\aterbury riage ought to be.
Democrat”, kuris deda savo

isišdirbystės ir apie gintarų. Pro' ršininkas kipa dr. Lutkus. Ji-1 a 1 ^se iek'ien$ žibutę 
grazna mokytojoms bei profe- sai daug pasidarbavo bazaro' rauk’-i0!' 'tikimo, nes jis jų 
šoriams taip patiko, kad ilgai, i reikalu, kurį pereitų savaitę iorg’a4las’ Pagyre ir pripažino, 

turėjo. Kun. Lutkus pasaka io, kad gabiai redaguojamas, 
kad bazaras pasisekė; tuomi Sveikiname leidėjus ir Imki- 
dildiai džiaugiasi kolegijos me toliau . * «ražl*

Miss O’Neil iš Watert>uri0, >rdėtinis - viršininkas kun. 8paudos darb9- Didžiausia ga 
buvo atsakominga už tų pro-'; dr- M. Cibulskis. Buvo atsila- rbg Png«h kun. B. Gaurons- 
graieų ir taip buvo po vado-' nk«č dauX lietuvių kunigų, ku1’ kuns sumaniai veda spau’ 
vyste Mokytojų Vasarinės Mo-ka*P kun- Ambotas, Karkatre-
kyklos arba Teachers’ Summ-1 kas, Gradcokas, Kripas ir Kar- 
er School. ' Jonas. -

Valio, lietuviai, kad taip J Džiar.giamėG, kad LaSaletie- 
gražiai keliate liėtuvių vardų čiams tnnigims sekasi, nes jie 
ir teikiate svetimtaučiams Lie- dirba 8ra^J darbų. 5: ra ten ir 
tuvos gražybes.

Studentų išvažiavimas prie 
Lake Quassapaug

ilgai plojo ir sakė norį, kad 
lietuviai vėi atsilankytų su pa
našia programa.

Sveikiname ir linkime po
relėms visokių Dievo malonių 
ir palaimos 1 i

GARSINKINTES
“DRAUGE”

NE NUSIMINKITE
dos darbus ir pačių draugijų. ’ jas salite rauti pas savo valstlnfriką 

tam tikra TONIKĄ., kuria per Ilga

Parapijos piknikas

Rugpiūčio 19 d. Linden , 
park, Union City, lietuvių da-' 
rže, bus \Vaterburio parapi-

] preskrlpcija. Tftl yra tikrai gera nau- 
, Jlena dėl vyrų — tik reikalaukite

Nusa-Tone
.. , . . • , . , , jos piknikas. Bus žaidimų, šo-įictuvių kunigų bei broliuku. d 1
kurie lieiiivianie daug viaau-o kuriems «ricš You"* Mc' 

Į lodians orkestrą. Be to, daly
vaus abu chorai. Bus visokių-Kun. Abromaitis gyvena. . .

Rugsėjo 5 d. popiet buvo Bloomfield, LaSalette novici-lVls° margumynų, 'gi
\Vaterburio studentų išvažia-

net j rtambesnius anglų žurna
lus, kaip “hk-clesittstiėal Re-,

vilnas prie I^ake Quassapaug. 
graborians Stokes vasarnamy. 
Stfvažiavo iki 100 su studen 

Ltais-i'mis ir svečiais. Visi tn- 
6jo linksmų laikų nuo pietų

|ci •.• hunui. Maudėsi, žai<l<'>. 
žknndžiavo. Buvo atvykę ir

jyiuuiniiciu, jjUOttieLtc nuvivi-' . viii
. i- • i y . . • mų, šokimų ir t.t. Gerb. kleb.ntc. Ji-ai daug rašo, Kartaią! ■*> *

kun. Valantijus ir komisija ši

nigai: Valantiejus, Kripas, si.

view” (kunigų laikraštis) ir 
kitus. Kun. Dt. Bružas vado
vauja lietuvių Šv. Kazimiero 
parapijai, Nasliua, N. H. ir 
gražiai su lietuviais darbuoja-

TIK ATĖJO IŠ LIETUVOS
yga apie lietuvį, kurį daugelis skaito šventuoju;

Arkivyskupas Jurgis Matelėmis
Surašė virš 40 įžymiu autorių, kurių tarpe penki vys

kupai, valstybės prezidentes, ministeriai, rektoriai, pro- 
■ f< šoriai. Pridėta ark. Jurgio Mattlevičiaus Užrašai ir
\ Ganytojiški Laiškai.
\ Aptaisyta audeklo viršeliais. Pusl. 310. Kaina 11.60.

Tų knygų partraukėme nedaug, l’asiųsime tiems, kurie
tuojaus pareikalaus.

Ola nuplėšk:

••DKAUOAS". 2IM 80. OAKLKT AVĖ., Chicago, Kl.
Siunčiu »l.»« ut kurlaot atalųaklte man knyga “ARKIVYSKUPAS

JUROM MATULEVIČIUS."

Vardas, ravardė

Mano adreaaa ..

rdingai kviečia visus \Vater- 
burio ir apylinkės lietuvius 
dalyvauti piknike.

Lietuvos Vyčių išvažiavimas

Lietuvos Vyčių metinis iš
važiavimas bus rugpiūčio 26 
d. Vieta dar nepaskirta; ko
misija .tuomi dar rūpinasi. 
Tikimasi kad kaip paprastai 
daug jaunimo išvažiuos.

C L. C susirinkimas

Connecticut Lithuanian Ca- 
tholics, arba viso Connecticut 
valstybės jaunimo, susirinki
mas bus Hartforde rugpiūčio 
26 d., popiet. Tikslas — iš
rinkti naujų valdybų ir galu
tinai aptarti CLC Field Day, 
kuri bus Lake Compounce, 
Bristol, Conn., rugsėjo 9 d., 
nuo 12 valandos. Kaip it pe
rnai, bus visokio sporto, o va
kare šokiai, kuriems grieš 
Black and Gold lietuvių or-j 
kestra. \f

Stop
I^iITiT

Skini
r

IeL LAl'ayette 8057

DR. A. RAČKDS
OYDYTOJAH lr CHIRURGAS

X—SPINDULIAI 
3051 West 43rd Str.

(Prie Archer Av8. netoli Kedzie) 
Valandoa: nuo 1 Ik* t vėl. vakaro 

Boredomta lr nedAllomta pagal 
■atarti

ūrTa. P. GURSKIS
DENTISTAS 
4204 ARCHER AVĖ.

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

Phone Hemlock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

6558 So. Western Avenue

Nealruplnk niežėji
mu, plelekanomta. 
lėUėrimala, spuogais 

Ir kitais odos negerumais. Tik 
gauk gydant} antiseptiką Žemo— 1 
saugua Aptlekosa. 15c., ••o..
51.00.

I

I
Mėneslnls treatmentas už Doler} — 
pilnai garantuota*. Jeigu Jūs nesi-. 
Jausite tvirtesniu, arba Jeigu ne bfl-' 
■ito pilnai patenkintas, Jūsų pinigai 
bus juma sugražinti 9

■ - - -į - ■ - - DR. VAITUSH, OPT.
UETUVI8

OPTOMETKICALLY AKIU 
SPECIALISTAS 

PAengvlns aklų ftemplm*, kurta 
•ati priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo akių ąptemlmo, nervt 
mo. skaudant* akiu kartų, att

daa. Specialė atyda atkreipiama 
mokyklos valktis. Kreivos akys ati 
taisomoa Valandos nuo 10 Iki S v 
Nedėlfoj n tro 10 Iki 12. Daugely at 
altlktmų akys a(llaLsoii»« be akinių 
K&lnon pigiau kaip pirmiau.
4712 BO. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulevard 7589

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

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

Kun. P. Jur ai tie, Šv. Pran-, 
eiškaus parap., Athol $89.82.

. Kun. P. Jūras, šv. Pranciš-! 
kaus parap, Lawrence $85.77.

Kun. V. Karkauskas, Šv. 
Kazimiero parap., New 11a- 
ven, $76.00.

Kuu. A. Vaškelis, šv. An
driejaus parap., New Britain 
$71.77.

Kun. J. Juškaitis, Nekalto 
Prasidėjimo parap., Cambri- 
dge $51.38.

(Tęsinys 5 pusl)

LIETUVIAI DAKTARAI: 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1448 SO. 4ttth CT., CICERO, ILL. 
Utar., Ketv. lr Pėtn. 10—9 vai. 1

M 47 bO. HALSTED KT-, ClUcAGO 
Paned. Sered. lr Subat. 2—9 vai.

Tel. CANai 0257
Res. PROspect 8659

DR. P. Z. ZALATDRIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

IMI SOUTH HALSTED STREET

Rezidencija 8000 So. Artejdan Avo.

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

Dienoms Tel. LAl’ayette B79S 
Naktimis Tel. CANai 8402

DR. A. J. JAVOIŠ j
Office: 2643 W. 47th Street
Vai.: 2 lkt 5 popiet, 7 iki 9 vak, 

Nedėlfoje pagal Butartj

Tel. LAFayelte 7650

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

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

Res. 2136 W. 24th St.
Tet OANal 0402

Office Tel. REPubiic 7608
Ree. Tel. GROvehUl 0817

7017 S. F.URFIELD AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2423 W. MARQUETTE ROAD 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Vai. 2-4 lr 7-9 vkk. KetV. Š-12 ryto 
Nedėlfoj susitarus

Office Phone Res. knd Office
PROspect 1028 2359 So. Leavitt St.

OANal 6706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and BURGEOtf

2403 W. 63rd Bt., Chicago
OFFICE HOURS;5 to 4 and 7 to » P. M. 

Sunday by Appolntment

Tel. CANai 8122

DR. 6.1. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavitt St.)

Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto

Nko 1 Iki 8 vakare

8eredoJ pagal sutartj DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

NUo 2 Iki 4 ir nuo « Iki 5 kak. 
Nedėllomla pagal sutart}

Ofiao telef. BOUIevard 7826

Namų Tel. PROspect 1630

Tel. OANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Seredomls lr Nedėllomla pagal sutartj 

į REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.

Telefonks REFubūc 7868

TeL BOULcvard 7043

DR. G. Z. YEZH'IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland AVe.
arti 47th Street

Vai.; nuo 9 Iki 8 vakare
Seredoj pagal tntartj

Ofiso: Tel. LAFayette 4617
Ree.: Tel. HEMIock 6288

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4142 ARCHER AVĖ.
Ofiso valandos: 2-4 lr 8-8 vai. vak. 

Rezidencijos Ofisas: 2656 W. 69th 8L 
Valandos: 10-12 lr 8-2 vai. vak. 

Seredomls lr Nedėliomis pagal sutarti

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas

2515 WESt 69th BT.
OI. it Rd*. Td. HEMIock 6141

V a l a n d o s:
2 - 4 popiet; nub 6 - S vakaraisDR. T. DUNDULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4157 ARCHER AVENUE

Tel. VIRginta 0088
Oftao vai.: 8—>4 lr 8—8 p. m. 

i Nedėliomis pagal tu tarti

Office Tel. Wentworth «»80

Res. Tel. Hyde Park 8891

Tel. Ofiso BOULcvard 5913—14 DR. SUSANA A. SLAKIS
. R. z. VTdtory 2313

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

756 W. 35th Street

MOTERŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
8PECIALI8TE

6900 SOUTH HALSTED ST.
8 IMI L 'friejd od 5 |g| I :eopm»r»A

«lAWirrf4+fc »«iaA2|2^|

ĮVAIRŪS DAKTARAI:žemo
FOP :Q«iTATlONS

trynes, ■-^rlljnnsi’ Žemo tuHsblo 
nl.rtjfmą odos į pdnklzz erkandas 
— tr pskelhlnsnz prie Brzamoa, 
pu^kų, dpdervlnta. Ir llbdrlmn 7.e- 
įnn bekeik ztebiikuasal prala'.lna 
viaoklaa ndoa Intarljaa. kariausi 
to sydjmio ypatybe* ratai raa'ria- 
iūm kltaee syOuotoaa. Vlaoa valatl- 
syfte* atlaike—Ur. «So. »1. Tpa- 
tlnaat tvirta* Zatno, Du syk »•- 
r«*al reiultatal *1.1*.

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kamp. 18 st.

2 aukštas
Pastebėkit mano iškabas 1 » r.i

Valandos nuo 9:30 ryto iki 
! 8:30 vakaro. Nedėliomis nėra 
skirtų valandų. Room 8.

Phone Canal 0523

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAOO. ILL.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 vai. ryte. nuo 2 Iki < 
vai. po pietų tr nuo 7 Iki 8:20 vaL

vakaro. Nedėliomis nuo 10 Iki 18 
valandai dieną.

Tede fonas MIDvvay 2880

Res. Phone 
KNGIevrood IMI

Office Phone
TRIangle 0044

DR. A. R. MCCRADIE
GYDYTOJAS lr CHIRURGA8

7850 So. Halsted Street
ROOM 210

Tau I-A U 1-1 m* 7*J**rt

Ofiso Tel. ( Abimrt #SM
Rea Tel. DREael 0101

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas lr Chirurgas

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir 
visų chroniškų ligų 

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas Slst 8treet 

Valandos: 2—t popiet, t—• vai. vak. 
Nedėllomla lr tventadlenlafr 10—12

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS lr CHlRURGkS

4631 80. ASHLAND AVĖ.
Tel. YAILIm o#»i 

Rea.: Tel. PI.Aia 2100 
Vslandoe:

Nuo 15-15 V. ryto: 2-8 lr 7-8 v. V.
HedAUUaaUJd auo XI UU XI Um*

gnaMuMc



Antradienis, rugp. 14 d., 1934 n wa V nAM

Nu rasta Švente Dariaus ir Girėno 
Garbei

Rugpiūčio 5 d. Chicagoj (ta-inikos, kurių gyvai priminė ko
me pačiame aerodrome, kur lVivius vežiojusi raudonoji Be- 
Darius ir Girėnas rengė avia-'lanca. Šia Lituanikos sesute ir 
cijos šventę) įvyko nepapras- j kitais mažesniais lėktuvais 
tos iškilmės, kuriomis pagerb-. skraidė 150 žmonių (įskaitant 
ti mūsų Atlanto nugalėtojai, j vaikus).

Ritosi kelios ristikų poros. 
Aerodrome nebuvo galima ki
tų sporto rungtynių surengti. 
Kap. Dariaus seserų K. Stul
pinienės ir L. Nalsonienės bu-

igėla, 2) meno komisija — 
komp. Pocius, red. Simutis ir 
Simokaitis, 3) sporto komisi
ja — dr. Poška, A. Kumskis ir 
J. Juozaitis, 4) tikietų ir fi
nansinė komisija — K. Stul
pinienė, O. Aleliūnienė, R. 
Maži liauskienė, J. Mickeliū
nas, Čeikauskas ir P.

Į PARAPIJOS IR "DRAU- 
GO”PIKNIKUS

Bridgeport. — Sekmadienį, 
rugp. 12 d. Sv. Jurgio imrap.

NETEKOM MYLIMOJO 
KUNIGO

SUSIVIENYMO KUOPA 
AUGA

GAVO LIŪDNĄ ŽINIĄ

So. Giiicago. — Praeitų sa
vaitę mūsų klebonų atlankė iš

i salėj laikė savo susirinkimų j Marianapolio lietuvių kolegi- 
| Susivienymo L. R. K. A. 15 jos Thompson, Conn., studen- 

Klioge- į kUopa. Kadangi artinasi šios tas Miciūnas, kuris paviešėjęs
ris, 5) spaudos komisija P. (parapijos ir “Draugo” pikni- pora savaičių pas saviškius iš- 
Jurgėla, A. Žvirblis ir-V. Rė-' kai> tai 8Usirįnkinias priėmė .............................

Daugybės tūkstančių žiūrovų 
akivaizdoj nardė ir skraidė į- 
vairūs lėktuvai su keleiviais. 
Kas valandų iš aukštai lekia-, 
nčio lėktuvo su parašiutu iš
šokdavo kuris nors iš mūsų 
tautiečių; tokį drųsų žygį (pi
rmų kartų gyvenime) Dariaus 
ir Girėno pagarbai įvykdė Am. 
Liet. Aeroklubo nariai A. Ur
bonaitė, S. Balčiūnaitė, O. Me- 
jerytė, M. Motiekaitytė, J. 
Urbonas ir J. Vaišvilas. Visi 
gražiai ir laimingai nusileido, 
tik Urbonas išnarino pėdos są
narius (kelis mėnesius Šlu
buos), o Vaišvilas gerokai nu-

kus, 6) vyriausias tvarkdarys žįas reaoiiucija8: 
Am. Leg. Dariaus-Girėno pos
to vadas J. Mickeliūnas; jam 
gelbėjo A. Bacevičius, P. Fa
bijonaitis ir kt. Pranešėjais 
per garsiakalbį buvo B. Simo-

fietai davė gražaus pelno. S.iliaįtiS) Pt juįėla, dr. Poška 
L. A. 322 kuopos jaunuoliai1 ir A žvirblis. Kaip visada Da_
pardavinėjo lakūnų fotografi 
jas.

Chicagos miesto majoro va
idu lietuvių minių sveikino R. 
Sweitzer ir kiti politikai J. 
Toman, G. Seif. Jie žadėjo at
siųsti savo čekius (aukų) pa
minklo fondui. Tai gražus rei
škinys.

Šioje milžiniškoje lietuvių 
gųsdino minių, nes, tik apie į šventėje dalyvavo ne vien Chi
200 pėdų nukritęs iš lėktuvo 
ir vartaliodamasis ore, išsklei- 
do parašiutų (išdykęs padau
ža). LITUANIKĄ skridiniui 
parengęs inž. M. Laird’as 
dviem atvejais rodė drųšius, 
gražius ir pavojingus triksus; 
tai buvo be galo gražus figū
rinis skraidymas. Žmonės sa
kė, kad tokių dalykų dar ne
matė, ir labai gėrėjosi, nors 
ir buvo Vaišvilos nugųsdinti. 
Iš tikro, tai buvo nepaprastas 
teatras padangėj.

Komp. A. Pociaus vedamas 
koras iš 1000 dainininkų su- 
giedojo Lietuvos ir Amerikos 
himnus ir sudainavo gražias 
liet. dainas. Kai kurias dainas 
su milžinišku koru traukė ir 
visa minia. Tai buvo labai į- 
spūdinga. Aviacijos progra
mos protarpiais gražias kalbas

cagos lietuviai; buvo daug at
važiavusių iš kitų Illinoiso va
lstybės miestų ir net iš Penn
sylvanijos, New Yorko, Conne
cticut, Michigano ir kt, val
stybių. To nesitikėta. Visi ste
bėjosi ir gėrėjosi gražiu teat
ru padangėj, milžiniško koro 
ir minios dainavimu, kalbo
mis, tvarka. Daugelis iš kitur 
atvykusiųjų tiesiog pavydėjo 
Chicagai drųsių ir gražių lie
tuvaičių, kurios drųsiu šoki
mu iš padebesių ir gražiu nu
sileidimu žemėn sužavėjo mi
nių, kurioje buvo nemaža 
kitataučių.

Nors įžanga buvo tik 25cn. 
(vaidams nemokama) ir bu- 
fietai stiprino bei gaivino že-

riaus-Girėno skridimo ir dabar 
jų paminklo reikalams, taip ir 
šį kartų garsiakalbį atvežė Pe
oples Furniture Co.; ši maloni 
ir patrijotiška įstaiga be to 
dar ir išlaidų padarė elektros 
jėgai gaminti. Šventę ilgai ir 
nemokamai garsino Margučio, 
Peoples Furniture ir Progress 
kompanijų ir J. Budriko radi
jo programų leidėjai ir laik
raščiai: Draugas, Margutis, Sa 
ndara, Dirva, Garsas, Ameri
kos Lietuvis, Amerika, Vieny
bė, Tėvynė ir Darbininkas. 
Tik tokia milžiniška įvairių 
srovių spaudos ir Chicagos lie ! 
tuvių visuomenės talka galėjo 
surengti tokių didžiulę, turini
ngų ir įdomių šventę. Ši nepa
prasta šventė su įdomiu teat
ru padangėj ir tūkstantinio ko 
ro dainavimu erdvėje liks ne
užmirštama visiems, kuriems 
teko būti to didelio ir reikš
mingo įvykio liudytojais. Ta

vyko atgal į kolegijų.

Kadangi Jo Malonybė pra
lotas M. L. Krušas, Šv. Jur
gio parap. klebonas, viešingai 
priima į savo salę Susivieny
mo L. R. K. A. 15 kuopų savo 
susirinkimams laikyti ir kada
ngi didžiai gerb. pralotas yra 

i Susivienymo narys ir tos or
ganizacijos rėmėjas, tai kuo
pa vienu balsu nutaria daly
vauti Šv. Jurgio piknike, bū
siančiame rugp. 19 d. Vytau
to parke.

“Draugo” pikniko reikale:
Kadangi “Draugas” buvo 

ir yra didelis S. L. R. K. A.

lr diena parodė didelę lietuvių 
jėgų, vienybę ir susiorganiza- 
vimų. Ypač pagirtina, kad tos 
gražios i&kjknės, L",IX) žmonių 
(koro, rengėjų, parašiutininkų,

L. R. K. S. A. 100 kuopa 
rodo didelio veiklumo. Praėju
sio sekmadienio susirinkime 
vėl kuopon įsirašė dvi naujos 
narės: M. Brazauskaitė ir Žvi- 
bienė.

Brazauskaitė yra žymi jau
nimo tarpe veikėja, ypatingai 
Vyčiuose. Yra baigusi Šv. Ka-

Visų liepos mėnesį sekmadie zimiero akademijų. Gražiai va-
niais antras Mišias laikydavęs 
kun. Morkūnas, M. I. C., lie
tuvių kolegijos profesorių^ 
kuris taipgi išvyko atgal į ko
legijų Thompson, Conn. Šios 
kolonijos parapijonai gailisi 
netekę kun. Morkūno.

Kiek sirgęs Grigalaitis, pa
rap. komiteto narys, jau pa
sveiko; jo žmona jau taip pat 
kiek sveikesnė; jau pradėjo 
vaikščioti.

rtoja lietuvių kalbų, taisyk Ha
gai rašo ir dažnai bendradar 
biauja “Draugui” ir ‘Vyčiui’. 
Tokios akademikės garbę neša 
savo Alma Mater ir kolonija 
jomis didžiuojasi.

Sus-mo 100 kp. veikla pei 
vajų pavyzdys Moterų Sųjun
gos kuopai ir kitoms draugi
joms. :

R ENGI A 31 Į KONGRESĄ

F. Paulikas, jiarapijos trus-
rėmėjas ir kadangi “Draugo”'Tisas su savo žmona porų sa- 
redaktorius L Šimutis yra tai
pgi mūsų Susivienymo centro 
pirmininkas, tai mūsų 15 kuo
pa širdingai priima “Draugo” 
leidėjų kvietimų į savo pikni
kų, įvykstantį Darbo Dienoj, 
rugs. 3 d. Vytauto parke. Ka
rtu mūsų kuopa kviečia visas

vaičių atostogavę Wisconsino 
valst. praeitų šeštadienį lai
mingai grįžo ir stojo prie sa
vo darbo — Pešt Office.

Paulikas yra žymus parapi
jos darbuotojas ir susipratęs 
lietuvis. Raporteris

Town of Lake. — Mūsų veb
kėjai Gedvilai, gyv. 4639 So. 
Hermitage Avė., gavo iš Lie
tuvos liūdnų žinių, kad pasi
mirė Gedvilo motinėlė Pranci
ška Gedvilienė. Reiškiame už
uojautos nuliūdusiai Gedvilų 
šeimynai.

Į Federacijos kongresų, ku
ris jvyks Clevland, Ohio, iš 
West Side rengias vykti kleb. 
kuil. J. Mačiulionis ir varg. 
J. Brazaitis.

Šv. Kryžiaus ligoninėje dr. 
Biežis padarė apendiko opera
cijų Andriejui Kazėnui. Lin
kime jaunuoliui greit pasveik
ti.

Šv. Kazimiero Akad. Rėmė
jų Centro išvažiavimas įvyks 
rugpiūčio 12 d., Marąuette pa
rke. Mūsų skyrius rengiasi 
prie šio išvažiavimo ir deda 
pastangų, kad jis pavyktų. 
Daug darbuojasi šiam pikni
kui Gedvilienė, Ogintienė, S. 
Jurgaitė, Kalvaitė, Ogintaitė, 
Laurinskaitė, Razbadauskaitė. 
Prašome visuomenę, atsilanky
ti rugp. 19 d. į Marąuette pa
rkų. Raporteris

California ir Arizona vals- 
tybės kasmet išveža 50,000 va- 

Erelis gali skristi 80 myliųįgonus salotų, už kurias suiuia- 
į valandų. nia 40 mil. dol.

j kitas Chicagos ir apylinkių 
kuopas skaitlingai dalyvauti 
“Draugo” rudeniniame pikni
ke.

P. Naujokas, fin. rašt.
A. Gudaitis, pirmininkas 
P. Naujokas, nut. rašt.
J. Aukštaitis, organizator.

Žemės žmonės niekuomet nė 
ra matę kitų mėnulio pusę. 
Vis tų pačių.

momis kainomis, pajamų iš vi-j lakūnų ir tvarkadarių) darba
so gauta apie $1200. Parašiutų į įr didelis pasiaukojimas skir-
ir lėktuvų samdymas, aerodro-l ta mūsų tautos didvyrių Da-

apie Darių ir Girėnų jų skri-'nms’ aP^rau<^a» skelbimų ir ti- riaus ir Girėno pagarbai. Tas'kvortas kraujo
.limo reikšmę, jiem.’statomo ki<*> RP®uda ir kt išlaidos “

paminklo rei kalę ir tos 5ven- $600' Tad >wl"’ 1>ariaus-
Girėno paminklo fondui

Žmogui darant gimnastiką, 
jo širdis per minutę perpum
puoja mažiausiai astuonias

GRAŽIAI PAVYKO
West Side. — Moterų Sųju

ngos 55 kp. piknikėlis praėju
sį sekmadienį parapijos Rūtos 
darže gražiai pavyko. Nuošir
džiu pasidarbavimu sųjungie 
dės džiaugiasi.

Šį vakarų mėnesinis kuopos 
susirinkimas. Visos narės kvie 
činmos atsilankyti. Bus pada
ryta pranešimas, kaip mums 
piknikėlis pavyko. Susirinki
mas, kaip ir paprastai, įvyks 
parapijos salėj, 8 vai. vak.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIEBfcJAI

Alfred Roseill,

SpecUUIMal UkaUme Iv 
ie visokių rūšių paminklo* te

tės didingumų pasakė: kun. 
prof. Vaitkevičius, kun. Alba- 
vičius, kun. Raškauskas, L. 
Šimutis, inž. Simokaitis, dr. 
Poška, inž. Žvirblis ir kap. P. 
Jurgėla. Pastarasis, kalbėda
mas apie Dariaus - Girėno skri 
dimų, išsiėmė iš kišenės ir ro
dė miniai Lituanikos sparno 
aplraukalo gabalų, kurį lakū
nų giminėms atsiuntė Soldino 
m. majoras. Tas liūdnas trage
dijos liudytojas (raudonas 
skarmalas) ir patrijotiškos ka
lbos visiems padarė didelio į- 
spfldžio. Visi pasigedo Litua-

PADfcKA NAUJOS ANGLI
JOS LIETUVIAMS

liks
n pie $600

Šių nepaprastų šventę rengė
Dariaus-Girėno paminklo sta
tymo komitetas ir Chicagos 
liet. organizacijų bei visuome
nės išrinktasis Lietuvių Die
nos komitetas, {vairiose komi
sijose veikė šie asmenys: 1) 
aviacijos komisija — lak. Kie- 
la, inž. Simokaitis ir kap. Ju-

rodo, kad Amerikos lietuviuo
se patrijotiškumas dar gyvas 
ir galingai pasireiškia. Tuo 
keliu ir toliau eikime!

P. Jurgėla

Ne tik žmonėmis, bet ir bi
tėmis pradėta statyti dango
raižiai. Kai kurie bitininkai bi
tėms avilius yra padirbę ke
turių aukštų.

VENETIAN MONUMENT CO., INC.

MOsų ietaiyna epectallzuoja ll 
me darbe per iešias kartas.

Veskite paminklų reiksią* S 
■lai au pačiais išdirbėjai*

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas | rytus ana 
didžiulių vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Rei. PEKSACOLA »OI1 
.’ BELMONT 8485

, Ofrice: HILLSIDE SM5 
Vlncent Roseill,

GRABORIAI

(Tęsinys iš 4 pusi.)

Kun. S. Vembrė, Šv. Kazi
miero parap., Westfield 
$45.29.

Ypatingą padėkų reiškiame 
Hartfordo ir New Britaino 
Rėmėjų skyriams už uolią da
rbuotę, pasišventimų ir au
kas.

Jūsų geri darbai ir garbin
gi vardai pasiliks amžinai vie 
nuolyno užrašuose, o Dievai t 
gausiai teatlygina jums už vi
slia gerus darbus ir gerą va
lių.

Dėkingos,
Seserys Pranciškietės,

| Pittsburyh, Penna.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Informacijų klauski
te pas vietini agentu
arba

Arba keliauk tte popui tartais 
Ekspresiniais Garlaiviais:

COLUMBUS 
DEUTSCHLAND 

HAMBURG 
NEW YORK 

ALBERT BALLIN

HAMBURC-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD

130 W. Randolph St., Chicago

Udlrbėjai anUtesnSs HUies Paminklų 
iv Grabnamių

Didžiausia paminki
Cbieagoj

inklų dirbtuvė

Suvirė 50 metų prityrimo
-O -----

Pirkite tiestai li dirbtuvės lr 
taupykite plnfcrus

---------- o----------
■es atlikome darbų daugeliui lyra 

nių Chicago* Lietuvių.

527 N, WESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois z

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J, F EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

LACHAVVICH 
IR SONOS

LIETUVIAI ORABORIAI
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausla 
Reikale meldžiu ataUauktl. o mano 

darbu būsite užgan ėdfntl 
TeL OANal 1515 arba Mlg

2314 W. 23rd PL, Chicago

1439 S. 49th Ct. Cicero, DL 
Tel. ČIOBRO 5887

Tdefonu YARdi 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

Turiu automobilius visokie s 
reikalams. Kaina prieinanti 

3319 Lituanica Avenue 
Chicago, 11L

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS lr BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas (eras lr nebrangus 
718 West 18th Street

Telefonas MONroe 8877

J. F. RADŽIUS
Ino.

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už |25.00 Ir aukščiau

Modemlžka koplyčia dykai 
W. IKth kt. Tel. CAN ai 0174

Chicago. III.

I. J. Z 0 L P
GRABOR1U8 lr LAIDOTUVIŲ

VEDAJAS
1646 West 46th Street 
Tel BOUIevard 5808—8418

JUOZAPAS EUDEIKIS 
IR TĖVAS

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

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

tuo pačiu vardui

J,

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS

Koplyčia dykai
1410 SO. 49th COURT

Cicero, Illinois
Phone Cicero 2109

Tel. CICERO 294

SYREVVICZ
GRABORIUS 

Laidotuvėms pilnas patarni
galimas už į.l&.OO 

KOPLYČIA DTKA|
1344 S. 50th Avė., Cftc

/ —

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė.
Tel. Boulevard 4139

Tel. LAFayette 8578

J. L.iulevlčl
Graborttiate

Patarnauja Cklote 
goję Ir apylinkėj*-

Didelė ir grali 
Koplyčia dykai

Ai -

11,



ų Aš MANAU
Jau antra savaitė diena iš 

dienos socialistų rašt palaikis 
deda biaurias nesąmones ir 
šmeižtus prieš “Draugą”, Ma 
rijonus ir visą organizuotą ka
talikų visuomenę. Jau net pa
tys nuolatiniai to šlamšto skai 
tytojai vienas kito klausia, be
ne perkalbo tiems ponams ga
lvos nuo pastarųjų karščių.

Iki šiol socialistų šlamštas 
pasitenkindavo su komunistais 
purvų apsimainymu. Katalikus 
laikė ramybėje. Jei kada ir 
Į)a?ninėdavo, tai tiktai miru
sius ir tai už gerą atlyginimą. 
Matomai, jie manė, kad kata
likai šiaip ar taip išmirs ar
ba gerumu persikraustys į so
cialistų stovyklą.

Bet, štai, atėjo išmėginimo 
diena. Socialistas Grigaitis, 
“nesocialistas” Jurgelionis iri 
kiti “nesocialistai” pagerini-1 
mui “mizernų” finansų suma
nė rengti lietuvių dieną; o re
ngiant tokią dieną, reikalingi 
lietuviai.

Socialistai ir “nesocialistai” 
randasi čia pat “Naujienų” 
ofise, o katalikus tai tik siū
lelį per Halsted str. patrauk
sime ir bėgs paskui, kaip ka- 
tyčiai begaudydami siūlo ga
lą; juos galėsime nuvesti ne 
tik į savo kermošių, bet net 
ir į patį ežerą.

Nebūdami tikri, kad organi
zuoti katalikai taip aklai katy
čių rolę loš, “pabauginimui” 
sugalvojo išstatyti prieš juos 
didelį kamuolį asmeny žymaus 
finansininko Justino Mockevi-1 
čiaus, kuris dar “Naujienų” 
gengės purvinos politikos ir 
‘manevrų” nepažįsta. Na, ir, 
vardan lietuvių dienos obalsjo, 
paims “džiabą” koks tiktai 
bus jam pasiūlytas.

Nekviestas atėjau, nevarytas 
išeisiu, — sako lietuvių patar
lė. Bet “ džentelmonas ” daž
niausiai nekviestas neateina. 
Taip padarė ir katalikai. Jie 
su kitais gerais lietuviais su
sirinkę ant Harlem avė. ir 87 
Ht. gražiai Lietuviu Dieną Da- 
rianus - Girėno paminėjimui 
apvaikščiojo. O socialistų ir 
“nesočiai istų” kermošių, a- 
part “Naujienų” štabo ir 
naujienieėių bliofu suklaidintų 
lietuvių, vieii tik turistai pra
eidami pastebėjo, bet lietuviš
kai nesuprasdami pastovėdavo 
ir nueidavo. Na ir kas už tai j 
kaltas? — klausia viens kito 
kermošiaus vadai. Nagi “Drau 
gad*, kunigai marijonai, jų 
broliukai ir visi kunigai.

, Sugrįžę ponai rengėjai iš 
'kermošiaus į “Naujienų” ofi- 
bą, surinkę visus žodynus, vi- 
4us lapelius, iš jų lietuvių kal
bos “perlus” maišo su savo 
karštu ir neapykantos nuo-1 
dn\s ir jau antra savaitė ter- , 
šia iChieagos ir apylinkės orą.; 
Prieita net prie tokios bepro- j 
lybės, kad štai rugp. ll d. vie-! 
name straipsnelyje “Tikras 
katalikas” rašo, jog Chieago
je “išnyko geri kunigai, Ba
žnyčia kenčia ir žmonės”. Bet 
tikriausia, kad kenčia to “Ti
krojo kataliko” sąžinė. Be ku
nigų, ir “nesvietiškus” bro
liukus, “Tikras katalikas” 
šmeižia katalikus biznieriuR ir 
profesijonalus, pajuokia jų pri 
klausymą parapijoms, jų išpa
žintį ir Sakramentus.

Katalikai argi nelaikąs tą

šlamštą išluoti iš mūsų tarpo! varskų namuose buvo aureng- 
Paty8 ant savo visuomenės kū- tas vakarėlis paminėjimui Pau 
no per savo apsileidimą išau- linos Kovarskienės vardadie- 
ginome parazitą; kuris dabar ! nio. Pasilinksminus, padaina-
mus pačius ėda. Parapajonas vus, svečiai išsiskirstė tiktai

--------------------- vėlumoj nakties. Kovarskai ir
MINĖJO VARDADIENĮ jų sūnus dr. J. Kowarskas, y- 
Praėjusį ketvirtadienį, Ko- i ra seni “Draugo” skaitytojai

SKAITYKITE
ĮDOMIAUSIUS LIETUVIŠKUS KATALIKIŠKUS 

LAIKRAŠČIUS

“DRAUGAS”, vienintelis Amerikos lietuvių katalikų dien
raštis, išeinąs 2334 S. Oakley Avė., Chicago, 111. Me
tams $6.00.

“DARBININKAS”, Lietuvių Šv. Juozapo Darbininkų Sąjun
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- svie8t0 „ hrkonų. wį
ley Avė., Chicago, Illinois. Metams $2.00. 1 , . . ... . A. .’ lto kad ir galima paaiškinti tą

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

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

“VYTIS”, Lietuvos Vyčių mėnesinis žurnalas, 4736 S. Wood 
St., Chicago, III. Metams $1.80.

“AMERIKA” savaitraštis. Leidžia Lietuvių Universalis Biu
ras, Ine. Kaina metams $1.50. 423 Grand Street,
Brooklyn, N. Y.

Skaityk Kelionių Aprašymus Tų, 
Kurie Yra Toli Keliavę

Vyskupo P. P. BūČio, M. I. C. “KELIONĖ APLINK 
PASAULĮ” arha kelionė į “EUKARISTINĮ KON
GRESĄ AUSTRALIJOJE”, su autoraus paveikslu ir pa
saulio žemėlapiu. Keliauti aplink pasaulį iš lietuvių gal 
tik vyskupui Bučiui teko. Jis moka savo kelionę vaizdžiai 
aprašyti: Puslapių 244. Audeklo apdarais $1.00.

n.
Kun. Pr. J. Vaitukaičio labai įspūdinga “KELIO

NĖ PO EUROPĄ” ir ypač. LAISVOJE LIETUVOJE.
Įdomių paveikslų net 48. Knyga turi pusi. 187. Audeklo 
aptaisais $1.50.

in.
Begalo įdomūs Kun. J .A. Pauliuko ‘.‘TFfPft’’"' 

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

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

Kitas taip gražiai ir brangiai išleistas lietuviškas kny
gas begu kam leko matyti. Gražiais audeklo aptaisais. 
Kaina tik $2.00.

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

Naudokis reta proga išpildęs apačioje priruoštą laiš
kutį tuojaus siusk ie mums.

Cta nuplėšti

ALEX ALESAUSKAS and SON

Oerblamai “Draugo" Administracijai:
Siunčiu ru Šiuo laišku $................ už kuriuos prafiau kuogrefčlausla

atsiųsti man sakančias Kelionių knygas-
VYSK. T. P. BOClO KELIONES — »1.00 
KUN. T R. J. VAITUKAIČIO — 1.&0

» KUN. J. A. PAULIUKO — 2.00
arba:

Siunčiu 13.60 u2 kuriuos atsiųskite man visas tris Kelionių knygas. 
Mano adresas:

Vardas. Pavardė

PERKAM
LIETUVIŠ

INSURANCE

NOTARY

PUBLIC KUS BONUS

REAL ESTATE — SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite į Mūsų Spulką. Teisingumu Pamatuotas Biznis

2608 WBST <7th STREET Tel. LAPayette 1083

KARAS! 20-to amžiaus KARAS ant žemės, ore, jūrose.
Durtuvų grumtynės, nuodingi gagai, lėktuvų paAovlmas, artilerijos 

griausmai, Įmonių sprogdinimas Ir kitos kare baisybės aprašyta W. 
T. HCANLON’O parašytoje Ir I-Ja premija Amerikoje apdovanotoje 
karo apysakoj*

“DIEVE. PASIGAILĖK MŪSŲ
(GOD. HAVF, MF.RCY ON VSI) '

n w X TT n A s
KLAIPĖDOS KRAŠTAS 

BUNDA
(Pabaiga iš pirmojo pusi.)

to, kad žadėjoNuŽ kiaules bran
giau mokėti ir t. t.”

Kaip gudrūs buvo tie prieš
valstybiniai krašto gaivalai! 
Jie žinojo, kaip suvilioti nie
ku nekaltą laukininką, kurį sle
gia aukšti mokesčiai, kuris tu
ri daug vargo iš kur kokį ska
tiką sugriebti būtiniesiems kas 
dieniniams reikalams! Lauki
ninkai dabar jau įsitikino, kad 
jie gali būti lietuviais Ir kad 
tai anaiptol nė kiek nėra pa 
vojinga jų egzistencijai, nes 
patys mato, kad jie nebus par
duoti vokiečiams už centnerį

jį entuziazmą, kuris apėmė gy- į 
ventojus, pašalinus Šreiberį 
ir sutvarkius Klaipėdos mies
to savivaldylię.

Paskutinieji įvykiai atvėrė 
akis daug kam, kas buvo ap
svaigintas gudrios ir klastin
gos propagandos. Daugeliui, 
kas neturėjo reikalų su nacių 
dvasia, nacionalsocializmas at
rodė nauju atgimimu, kuris 
dabar, kaip pasirodė, yra vi
sai kas kita. Dabar aršiausi 
kovotojai su iš svetur atsibjro- 
v.usiomis į kraštą idėjomis pa
gilina dar tai, kad užsienio 
laikraščių pranešimais Vokie
tijoje gresia net bado šmėkla, 
tuo tarpu kai Klaipėdos kraš
to ūkininkai visko turi lig so
čiai. Įdomu pažymėti tai, kad 
Klaipėdos vokietininkų spau
da vis dar nesišlykšti dumti 
laukininkams akis, skelbdama 
produktų ir gyvųjų kainas Ber 
lyno biržoje. fjįie laikraščiai 
nori parodyti, kokios ten auk- 

I Stos kainos, kaip būtų gera, 
'jei Klaipėdos kraštas būtų Vo-

±

Furniture and Piano 
Movers

Seniausias Lietuvis
Moveris Chieagoje
7100 80. TALMAN 8T. 

7120 80. KOCKWEM< OT. 
TH. RF.Pubdc 5099-4051
Mes parduodam anglis že

miausiom kainom. Pocahon- 
tas M. R. $7.00 tonas.

»»

Gerkit ir Reikalaukit

Mutual Liąuor Co.
4707 S. Halsted St

Tel. TARDS 9893
400 pusi. Gražūs, tvfrtl apdarai. Kaina tik 91.35, su persiuntimu 

91-SR. Reikalaukite: "Draugas", 2114 So. Oakley Avė., Chicago. Ūfll.

Antradienis, rugp.. 14 d., 1934

LABOR DAY
DRAUGO

Rugsėjo - Sept. 3 d. 1934 m.
VYTAUTO DARŽE,

115-tos gatves tarpe So. Crawford ir Cicero Ave’s

kietija; už gyvulius, galvok, 
gautume kur kas daugiau,
t

krautume pinigus, šventadie
niais klausytume feldfebelio 
komandos ir giedotume Horst- 
Weselio giesmę... Gera, kad 
laukininkai patys susigriebė, 
jog tai tik muilo burbulas. Jų 
realus protas pats diktuoja, 
kad kada kalbama apie nepa
prastas priemones nuo visokių 
ekonominio gyvenimo1 eventu
alumų saugotis, kokia čia gal 
būti kalba apie rojų, kurį Kiai 
pėdos vokietininkai, kažin, ar 
patys tikėdami sau, nori vaiz
duoti ramiems laukininkams.

GUBERNATORIAUS DIENA 
GRANT STOVYKLOJE
ROCKiFORD, III., rugp. 13. 

— Grant stovykloje valstybės 
milicija vakar minėjo guberna 
tariaus dieną. Gubernatorius 
Homeris pasakė prakalbą. Jis

aukštino kareivių pasiaukoji- ŽUVO DU LAKŪNAI
mą valstybės tarnybai. Pažy- ----------
mėjo, kad, turint tokią kariuo-1 Sky Harbar airporte, palei 
menę, valstybė gali būt rami,
nėra jai pavojingas komuniz
mas, nė kitas priešas, kurie 
gali būt tuč tuojau sutriuškin
ti. Valstybė didžiuojasi savo 
kariuomene.

DU SUIMTA

NEW YORK, rugp. 11. — 
1933 metų pradžią iš keleivi
nio laivo I^eviathan pavogta 
135,000 dol. vertės bonų. Pra
neša, kad tik dabar du įtaria
mi vagys suimta. Ieškoma ji) 
daugiau.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

PINIGAI OEl BIZNIO
KOMERCINES PASKOLAS 
DUODAME ISIAlfu nisDUODAME ĮSTAKiOMS 

HEMIANTIES JU BEKOPI)!

HALSTED ETCHANGE 
NATIONAL BANK

llalstcd St. ir 19th PI.
\ar>* FEDERAL 

IMSI RANGE KORPORACIJOS■■
JOHN B, BORDEN
Lietuvis Advokatas 

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

(Metropolitan State Bank Name) 
Valandos Kasdien nuo 9 lkl S 

Panedėllo. Seredos Ir Pėtnyčios 
vakarute t tkl 9 

Telefonas CAN»I 1175
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Telefonas REPubllc »«<H)

P. CONRAD
FOTOGRAFAS 

Atsidarė nuosavų, mo
demišką studio su Hol» 
lywood šviesomis.

430 WEST •»r<l RT. 
Englew«XMl 5840—5888

Crane Coal Co. 
5332 So. Long Avė.

Cbleeto. III.
TEs.. REPUBl.IO *403

Katrre perkate anglis I# 
dralverlų. siųskite Juos J 
CRANE COAL CO. Gausite 
geresnes anglie už mažiau 
ptnfgų.

I

POPIERUOJAM ir PENTUOJAM

Atliekame vtsus namų dahlnfmo 
darbus. Darbas pigus Ir užtlkrln- 
taa.1914 m. popieros rolė — ko.

JOSEPH AUGATTIH 
1808 8. 50th Avė. Ctooao. m. 

Tel. iAfayette 4719

Dundee road, nusileidžiant 
staiga užsiliepsnojo lėktuvas 
ir žuvo du jauni lakūnai, R. 
Casson, 28 m., ir L, Wastl, 22 
m. amž.

ATLIKĘ 18 PLĖŠIMŲ

Chicagos policija suėmė du 
plėšikus, L. Maddox, 24 m. 
amž., ir R McCauley, 18 m. 
amž. Abu išpažino, kad atlikę 
18 plėšimų. Abu jau yra baus
ti kalėjimu.

Klaipėdos krašte už prieš
valstybinį veikimą yra atleis
ta iš tarnybos* 16 vaklininkų.

Dykai Lempa

Su Kožnu Radijo 
Budriko Krautuvėje

Naujas Midget Radio
£9.95

Lempa ar Stalelis — dykai 
Philco Radio po 

#20 ir ankščiau.

Perkant Didelį Elektrikinį 
Refrigeratorių Dykai dvira
tis (bicycle)

Perkant mažą elektrikinį 
Refrigeratorių Dykai 25 
šmotų sidabro setas.

O perkant naują “West- 

inghouse,” “Maytag,” 

“Thor,” “Apex” Skalbyk 

įą už ^69,00 dykai 

gausite -<?69,OC^rpr,?s 
prosinimo masiną!

!

Perkant gražų lietnvišką re
kordą už 65c dykai
gausite didelį, gražų Vytau
to paveikslą.

Jos. F. Budrik, lot.
3417-21 So. Halsted St

Chicago, III.


