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TOLIAU AREŠTUOJA KO
MUNISTUS GELEŽIN

KELININKUS

HAJtBINAp, Mandžiūkuo, 
rugp. 25. — tyandžiūkuo poh- 
cija dar 70 daugiau are&tavo 
sovietų valdinių geležinkelinin 

kų, kurie kaltinami įvairiais 
nusikaltimais prieš šių valsty-

PRIVERCIA MOKĖTI CARO 
1 LAIKŲ SKOLAS

~ RYGA į rugp. 25. — 1914 
metų pradžių Rygos miestas 

j gavo paskolos apie 6 milijo
nus dolerių iš Lazard banko 
Londone. Tuometinė caro vy
riausybė tų paskolų .panaudo
jo amunicijos įsigijimui prasi
dėjus pasauliniam karui.

Po karo Latvija atsisakė 
mokėti tų paskolų pažymėju
si, kad tas yra atlikta caro 

• laikais ir šiandieninė Latvijos 
valstybė už tai negali būti at
sakinga.

Per dvyliką metų Latvija 
j kovojo prieš tų paskolų. Pa
galiau Jjatvija turėjo daryti 
prekybos sutartį su Anglija. 
Aios vyriausybė pastatė į prie
šakį minėtų paskolų pažymėda

I I ' '■* Z ' ’ .
ma, kad T-atvija negali laukti 
jokio prekybai palankumo.

< * \ , J • • K '»v * e’ tf,. i_»
Tuo būdu Anglija privertė 

latvių vyriausybę atmokėti tų 
caro laikų paskolų, padarius 
palankių Latvijai prekybos stt 
tartį.

Kaip žinoma, Latvija ne- 
oka bdKarMfir stofe-AmerT-

YRA JAM NEDRAUGINGA 
NAUJA ORGANIZACIJA

WASHINGTON, rugp. 25.
— S'paudos atstovų susirinki
me prez. RooSeveltts pranešė, 
kad naujai sudaryta organi
zacija vardu “Liberty lea- 
gue” yra jam. nepalanki ir 
nėdrauginga, kadangi jos tik- 
slas yta,' kaip sakė preziden
tas, mylėti Dievų ir neigti ar
timų.

Šios organizacijos Jsteigėjų 
tarpe yra ir Al Smith. Jį 
skelbiasi, kad kovosianti prieš Mk veikėjų, kad patirti, kaip , 
radikalizmu, kurR pasireiškiųs ' daug Chicagoj ir apylinkėse i 
vyriausybėje. O tas radikaliz- .yra įsigalėję komunistai ir na
mas, kai kurių nuomone, yra eisi. ♦: ‘ J
prezidento Roosevelto vykdo-; Po dienos darbo kongresmo- i 
nia naujoji santvarka. nas nerado pagrindo, kad čia

------------------ - atvyktų visas komitetas ir pra i
nADDIMIMIf Al VDCtPIAę vestų tardymus, kaip tas bfu-į 
UMfDINlUMI MCiriAO vo padaryta N‘ew Yirko mies-

PAS PREZIDENTĄ Jis ra(io’ kad Ctacagoj ir
_ ____ ‘ apylinkėse komunistų skaičius

Tir> w «K vra nykus ir dėl to nėra rei-KOHLER, AVis., rugp. 25. 'r, J x ..
T_ x ° . • kalo per daug truksmauti, ar-— Kelinta savaite vyksta strei , , ... ..

. . .. . v . ba komunizmo bijoti,kas Kohler kompanijos fabn-1 '
kuose, kur garbinami plomibi- ‘ Chicagos policijos, taip Va
niai daiktai. Šio streiko metu dinamo,_ pramoninio bflrib 
d n asmenys žuvy ir daugiau (-skvado) viršininkas Įeit. Mills i 
kaip 40 sužeista. Sutaikyti liudijo kongresmonui Weide- 
nėra galimybės. Pirmiau fab- mariui, kad.Chicagos metropo- 
rikus saugojo kariuomenė, da- lijoj komunistų nedaug, juos 
bar gi kompanijos nusamdyti visus galima sutalpinti į pa*

■ » apginkluoti sargai. Sako- prastų škryliėlę. It ji© visi 
| ma, kad apie fiOO tų sargų ten yra policijos priežiūroje taip, 
įpratinami vartoti ginklus. Tai kad jiems nėra progos kelti 

juk armija ir ji statoma prieš triukšmus.
kovojamo, už savo teises ir Pau, organl!acijo8
geresnę bu.t, darbminkns. 8(.kretorioB r^. WarrPn taip 

RySium su tuo W,scons.no I kad k(_
Darbo Jederaeųa, kaip •<*■»-1 k Bėra
ta, krrnpsa. stabai pas prez.- * mažiauBio Njott
dentę Roosevęlta, kad pa pa- kom#nhrao utijno Patfl

Kdmunistų skaičius yra nykus 
Chicagoj ir apylinkėse

SOCIALISTAI PASIRENG? VIRSTI 
KOMUNISTAIS

GALUTINI PASIRENGIMAI
EUKARISTINIAM KONGRESUI

BIT^NOS AIREiS, Argenti- sulaikius Grand Čako srityje 
na, rugp. 25. — Tarptautinis kelinti metai vykstančias sker- 
Eukaristinis kongresas įwks dynes tarp Bolivijos ir Pa-
via rugsėjo mėnesį. Šimtai ’^Kvajaus vedam, karę.
Ai-i v . Arkivyskupai ir vyskupai
tuksiančių maldininkų suvvks .. , ,. c J pasiuntė atsišaukimų Bolivl-
ih viso pasaulio. Tai retas ir jos «r paragVajaus vytiausy- 
nepaprastos įvykių Argontino- bėms. Nurijo, kad karo per- 
je ir Pietų Amerikoje. \ trauka bus išganinga. Reikia 

Dėl įvykstančios šios dide- turėti vilties, kad Taikos ir 
lės tarptautinės katalikų šven- Meilės Karalius pasigailės įsi- 
tės — kongreso, Argentinos, kariavusių kraštų ir suteiks 
Brazilijos, Ūili ir Peru res- 'taikų ir ramybę, 
publikų- arlrtVyskupai ir vys ( , Galutirii kongresan pasiren-
skupai deda pastangas, Kad J girnai jau hįaigiami. Pasireng- 
4£ukaristinio kongreso metu' ta laukti maldininkų. ‘

Sovietų vyr ausybės protės 
tai stačiai ignoruojami. Pa
žymima, kad Maskvos protes 
tai yra be pagrindo.

DETROIT, Mich., rugp. 25. 
— Šio miesto mėsos parduo- 
tuvininkų sąjungos preziden- 

{tas Emil Schwartz paskelbė 

pareiškimų, kad krašto vy
riausybė blogriį daro varžyda
ma žemės ūky maisto produk
cijų ir užsilindama galvijų 

naikinimu. TAo būdu, parei
škia Schwartz“branginama mė
sa ir artimoj į .ateity* papras
tam titoai nepri-
einama. '

I v . ' ▼ 'f* • C *" *
Jių nori/ kad viso krašto 

prekybos ritami kreiptųsi pas 

patį prezidentų' Rooseveltų, 
kad. jis panaikintų galvijų nair1 . ■ t
kinimų ir žemės; ūkio .produk
cijos varžymus. • , <-

.- L:- fpž+nsin fiirrgelin. išsinkiav
R. K. Federącijųs dvidešimt ir darė -malonaus įspūdžio
ketvirtas kongresas prasidėjo Kalbas čia pasakė Dr. Rakau

’ iškilįaingoccis pontįfikalinėmis rikas, L. šintūtis, kun. Jurgu

mišiomis, kurias atųašavo J. tis, daisv. men. Žilevičius ii
E. Clevelando vyskupas Sch- liet. kult. darželio pirm. adv
įembs asistuojant kunigams: česnulis.
A‘l«ivičiui, Pauliukui, O.P., ' , ■ L-* .
v, « , .. ,T. v . . . Kongrese dalyvavo 102 de
Sądauskni, trljonui ir Sknp- , . • x a i • •. . ? • legatai. Atstovauta ivainau-
Rai, patarnaujant kunigams . . ... • ,
la ’ , a - . j,. , v. . sios katalikų draugijos, orgaDr. Balmet iri Kndžiulaiciui. .
. , • , x .• u. i • msacijos ir įstaigos. DatųŠv. J urgio bažnyčia buvo kini-1 , . , . . ,,a. . , a 'darbo padaryta ir daug Kasimai perpildyta. Mišių įmetu , .,. , . H J . .M| užsibnezta.

' giedojo vargo ninku choras iš i

Cliicagos. Jo Ekgcėlencija pa- m|Tn|||XN|UT| m i i miii 
sakė įspūdingų pairi ikslų, pa-1 SUIKIUSMNII KALINiy 
briežiant .būtinų reikalų kata- MAIŠTAI
likarns 'lietuviams organizuo- ’ IBIlIvIflĮ
tis. Pagyyęs lietuvių organb -------------
z&cįjas, linkėjo ,(Federacijai COLLEGRVILLE,' Pa.,

vaisingai dirbti bei pasekmin- ruRP- 25- -* Graterfordo vai 
gai seimuoti. Jo pranešimu stybinįam kalėjime keli šim 

L, Federacija jau užtvirtinta vi- falinių Rukėlė maištus.

sų Amerikos vyskupų. I/ietu-i' Emė keletu valandų juo 

y viskų pamokslų po mišių zpa- Į nnmai&įnti. Buvo pašaukti 
sakė J. M? d. g. pralotas M.
Krušas paaiškindamas lietu
viams prievolę pažinti savo ,

' tikėjimų ir sąmoninti, religi
niai lietuviška visuomenę.
Tuoj po pamaldų, kurios užsi
tęsė porų valandų, delegatai 
susirinko į parapijos išpuoštų 
ųnlę posėdžiauti. ....
J-nI/vL aa. • /” fe. *-

Pirmųjų sesijų išrinktas 
kongri'sui f rezidiuit.&s, o po
pietinę resij./ — jvririos kon
greso komisijos.

Prieif prndėsiant antrųjų se
sijų, kaip 2<X) popiet nuo sa
lės išfryko apie'5(1 automobilių 
šu delegatais į Culture Gar
dims, aplankyti lietuvių dar
želį, kaine randasi Dr. Jono 
Basanavičiaus paminklas. Ten 
Dr. Rakauskas uždėjo vainikų 
ant paminklo. Graži procesi-1 Streikuoja apie 10,000 dar 
ja, vedama tautiškai apsirė- 1 bininkų.

PARYŽIUS, rugp. 25. — 
Pranešta, kad Vokietijoj na
ciai priėję prie tokios bepro
tybės, kad jie visur ir nuo vi
sų, neišskiriant nė svetimša
lių moterų, reikalauja aveilpn- 
tf Hitlerį žodžiais “Heil, Hit
lerį’’ Ypač tos pagarbos Hit
leriui reikalaujama nuo žmo
nių per nacių paradus, susirin 
kimuose, įvairiose pramogose 
įr viešose vietose. Žmonės ver
čiami vien pakartotinai ir au
tomatiškai sakyti “heil, Hit- 
ler” ir “heil, Hitler,” kad ir

* i
liežuvis nuplįštų.

MUSSOUNIS PRIEŠ NE 
VEDftUUS OKINiNKAi SKUNDŽIASI 

r SAVIVALDYBE
. A, -r* Resniems aarooms. .RYMAS,, rugp. 25. — Itall- • ?

jos premjeras Mussolinis pa- Prie nusausinimo darbų da
gėliau pradėjo senai rengiamų bar dirba apie 4,000 darbinin- 
savo kampanijų prieš nevedė- kų. Kai kuriudse rajonuose 
liūs aukštuosius krašto valdi-' jų dar trūksta. Šiemet vienas 

ninkus (hektaro nusausinimas drenažu
Alessandria provincijoj ke- J kaštuoja apie 350 litų. Drie

ktos miestų majorai nevedė- j na&° nusausinimui ypač dotni- 
liai atleisti iš t n mylios ir jų si Vilkaviškio, Biržų, Katino 
\jeton paskirti turintieji šei- ir Kėdainių apskričių ūkiriln- 
mas. , kai. ,

PRISIRIŠO PRIE KAKLO 
AKMENI IR NUSISKAN

DINO ’

KAUNAS.

jis, tarp kitko, pasakė, mes , roe vietų metu.pribrandino rn- 
neturime ūkių užleisti jvai-.gius ir vasarojų. Ūkininkai 
riems perėjūnams, nes tai ga- skundžiaši, kad didžiausio dar- 
li labai pakenkti mūsų tautos bymečki metu ūkininkai esu 
'reikalams. Prieš daug šimtų Į net po du kartus per savaitę 

mėtų lietuvių tautų jau buvo‘yra verčiami vežioti mokyklai 
darbšti it pasitūnnti fikinin-1 statybos medžiagų, 
kų tauta. Tai keldavo kaimy-* —*-----------

nu pavydų ir juos viliojo mū- Policija areštavo du nžpuo- 
*U žentas pavergti. Bet kol likus, kurie apmušė autobuso 
mūsų tauta taivo dvasiškai at- šoferį W. Canter, 25 m. amt 

apari ir vieninga^ tai viso- Areštuotieji nėra streikuoju 
,tiems pavojams įstengdavo šoferiai.
atsispirti. (Mūsų praeitis mus šeštadienį vienas autobusas 
moko, kad tik savo nepriklan- buvo užpultas. Su akmenimis 
somos valstybės ribose mūsų ir plytomis išdaužyti langai, 
tauta tori sąlygas tarpti. To- Sužeista viena moteriškė.

ATIMA MfiLYNUOSlUS 
ARUS

scons.no
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DIENOS KLAUSIMAI

LENKŲ “ARGUMENTAS’

priklausyti Lenkijai. Jis neratida argumentu' 
ginti lenkų pasalingus darbus. Tik •pažymį 
kad “lietuviai yra vaikiški, Atkaklūs Ir pilni 
pagiežos”. , •

Tai svarbiausias lenkų “argumentas” 
Vilniaus klausimu. Pasisako, kad jis yra 
“istorinis”. Tas tikra tiesa.

SKANDINAVŲ DĖMESYS LIETUVAI

Tsb. rašo: t A ;• ;G- 'Vta,.
Jau-buvo rašytu kad liepos pabaigoje ir 

rugpjūčio pradžioje Lietuvoje viešėjo žymus 
švedų politikas ir sendfo narys Undltagenaa. 
Lietuvoje. jis kalbėjosi sū visa eile politikų, 
kultūros ir visuomenės darbininkų; taip pat 
matėsi su Lietuvos Prezidentu Antanu Sme
tona, ministeriu pirmininku Juozu Tūbelių, 
užsienių reikalų ministeriu Stasiu Lozoraičiu jygo 
ir kitais. Su šiais žmonėmis Lindliagenas1 kai- i

‘ ‘ Stebėtinas katalikiško 
auklėjtmo veikimas”

Šitais žodžiais, 1933 metais, 
lapkričio 19 dienų, kunigo Jo
no Bosko stebuklų pripažini- 
mb dekretas aptarė jo veiki
mų pasaulyje. Toliau, palygi
ndamas šitų kunigo Bosko vei
kimų garstyčių grūdui, dekre
tas priduria, kad tasai veiki
mas, nors ir kilęs vargingose 
sąlygose, greitu laiku išsiplė- 
tė visose pasaulio 'dalyse.

Ir iš tikrųjų, nuostabus ku- 
Bosko katalikiško auklė

jimo ' metodas, tiek nagrinė-
bėjosi jo paties prieš dvejus metus iškeltu jant jo pradžių, jo vystymusi

Pirmadienis, r.ugp. 27 <F, 1934

drąsiai, nustebindamos savu kykloms, žemės ūkio ir amatų 
vieningumu, tavo aiškia išvai- • mokykloms, misijoms... Nega- 
zda, ir sakysime, patraukda- į lime žengti toliau nepastebį 

mmo, kad jis, norėdamas pa- 11,08 visuomenės dėmesį, nes iš1 ję vienų svarbių tos sistemos
traukti prie savęs jaunuolius, tikrųjų tai buvo stebėtinas ka- jputjbę. Tęs .pats aiąnuo ga i 
užsiimdavo koniedijanto ama- talikisko auklėjimo veikimas, i keisti oavo užsiėmimų, galirikei 
tu. Nereikia manyti, kad visa Bet tasai 'veikimas dar laį^B savo vig(ų, be jokio ypatin 
tai tik pašalinis, antraeilis du- biau ryškėja, kai matome, kati; g° pasiruosimę; jei jis yra ge 
lykas, tik jaunuolių prisivi- kunigas Bosko nenorėjo pali-i rai persunkęs sistemos dva- 
liojimui skiltas. Visai.ne. Jis'kti savo auklybos metodų na-,B*a, visai drąsiai gali persike!- 
savo auklybos metode pramo- • gripėjimo, studijavimo objek-,tį 18 vieno* durbo dirvas į ki 
gas pavertė labai svarbia auk-' tu' ir duoti pilnų laisvę įvai- nejaustlauias skirtųlbo, dėt 
Įėjimo priemone; jis norėjo, • riems aiškintojams. Savo auk-!to kad, tos dvasios gaivipiman, 
kad pertraukose visi laisvai Į lybos sistemai platinti ir jai įgyja lankstumo ir greito pri
gulė,tų šokinėti, bėgioti, šūkau-1 aiškinti įsleigė jis dvi kongre-- sitaikymo, kuris jam padeda 
ti, kaip kam patinka. Svar- gacijas: saleziečius ir Marijos at,ikti J° auklėjamųjų funkci- 
biais auklybos veiksniais' jie Krikščionių Pagalbos dukteris , 3U- -visose veikimo-rūsyse, pa
pu vertė ir vaidinimus, gimnas-J Dvasiškasis Šventojo vaisin ' silaikydamųs tačiau visada Ba
tikų, muzikų, deklamacijų, iš- gumas ir jo naudojimasis Die-’ vo asmenines charakteristikas, 
kilus... Apsirjnka tie, kurie sa-jvo įkvėpimu atspindi ypatin-'Suprantama, kad viename ki- 
ko ar mano, kad .aktyvioji mo- ga šviesa šitose kongregacijc- tanie b'a,una pastebėti ski-

Kuune leidžiamas laikraštis “Tėvų 2e- ir dabar visiems taip rūpimu Baltoskandina-! j,, stabilizavimųsi, tiek jį ste-jkykla — tai šio šimtmečio pa-i se. Jose auklybos sistema ne-/’tinkrU prisitaikymo laips
nio” rašo, kad pastaraisiais laikais kone sis- j vijos valstybių sąjungos ir lietuvių lenkų j dviejose paties kunigo darinys, 
tematiškai įvairios asmenybės oficialiai ir j santykių sutvarkymo klausimu. Kaipo šios Bosko įkurtose kongregacijose,

jjfeoficialiai iš Varšuvos žygiuoja Kaunan. 
Vieni jų atvyksta neva atsilankymui, tai ne

idėjos autoriui, bindliagenui Lietuvoje buto kurioms Jis perdavė savo dva-K^da’ P°

va vizituoti nykstančius savo kolegas -r žem-'Simpatijos.
parodyta daug nuoširdumo ir švedų iantai —

i
Iš Lietuvos Lindliagenas tiesiai per ad-

sių, tiek tiriant jį patį savyje, 
kaip pasireiškia tikrenybėje. 

Jo pašaukimas būti katali-

Įlietų
bandymų, nežiūrėdamas jokių 
prieštaravimų, kada, po kele
to persodinimų, vos sužėlęs

šešiolikos

minislracijis linųę nuvyko-į Vilnių ir į £eB-,kiHcoe‘ auklybos apaštalu pa.-

lieka negyvu žodžiui bet ji y- ni1-’ priklausančių nuo prigitn- 
ra jų kasdieninis gyvenimas. , savybių, nuo asmeninių pa* 

! Šiuo atveju kunigo Bosko au-• Knkimų, auo didesnio ar ma- 
klybos sistema gauna naujo, Česnio pasiruošimo mokslo ir 
pobūdžio, nes gauna kitokį už- auklėjimosi metais, tačiau fa- 
davinį. Čia ji nebeauklėja mo pe^<a faktu.'valdžius, kiti dar su planais visados apsigy

venti Kaune. Trys lenkų laikraštininkai jau 
seniai gyvena Kaune. Jie reprezentuoja Var
šuvos spaudų.

; “Tėvų Žemė” nieko neturi pneš tuos at
silankymus. Bet nurodo, kad tų svečių lan- 

įsis neduoda nė mažiausio pagrindo ma-
ti, įcad jie būtų dėkingi už mūsų svetingu

mų. Priešingai, jų nuduotas širdingumas ir 
ypatingas kuklumas sukelia mumyse abejonę if verčia statyti ryškų ir griežtų klausimų:

< Mo jie iš mūs nori?, •
K Kadangi Vilniaus klausimas trukdo mū
šių santykius su Lenkija ir neleidžia koncen-

^truoti viso dėmesio į bendrų didelį pavojų iš 
inkarų pasės,'lenkų veiklos gaivinimas Lie
tuvos atžvilgiu visiškai nereiškią, kad Var-

Xvos politikai pradėtų blaiviau galvoti. Ka- 
.ngi nė* vienas tų lenkų svečių nė vienu žo- 
dziu neprasitaria apįeeSuvalkų sutarties grą

žini mą. Vilnių jie laiko lenkų miestu, o Vil- 
Riaus kraštų — neatskiriama Lenkijos dali- 

Oį • ' ''
-v r ' ' Z \

Č Tąd kokiais tikslais taip gausingai čia 
įskrenda iš Varšuvos visi Mergliąi, Stachurs- 
'Wi, Katelbacbai, Prystorai ir kiti ne visiškai 
!«ajškūs paukščiai? Juk Vilniaus mazgo at< 
^ergimui nereikalingi pranašai, nė kuklūs ir

kiją. ši kelionė tai nebuvo taip sau pasiva 
žinojimas. Lindhagenni rūpėjo Vilniaus kraš
te ir pačioje Lenkijoje ištirti visuomenės ir 
valdomųjų sluoksnių nusistatymų, kurį jie 
dabar turi dėl lietuvių lenkų santykių su
tvarkymo. Kol kas dar tikrai negalima pa
sakyti ką Jis tuo klausimu girdėjo Lenkijoje savo veįkįmų be patalpų, be 
ir pačiame Vilniuje. Tačiau reikia tikėtis, kad i knygų, be mokslo, be jokios 
ir ten Lindhagenas šio to naujo rado.

Tai pilnai patvirtina ir paties Lindha- 
gęno pareiškimai grįžus iš kelionės, kuri tru
ko apie 5 savaites. Jis pasisakė, kad pasi
rinko medžiagos vietoje ir netrukus pradės 
rašyti apie Pabaltijo valstybių politikų. Jam, 
kaip senam politikui, kuriam visados rūpėjo 1

sireiškė dar jauname amžiuje. 
Beveik devynerių metų būda
mas sapnavo sapnų, kurio jis 
niekada neužmiršo. Buvo jam

pasipuošęs kunigyste, galėjo
jų pavartoti artimo naudai,

. . tada tasai želmuo pradėjo lei-
nurodyta dirva ir veikimo prie • , ,. ,* T , . , . sti savo sakas ir priglausti damones. Jonukas tuoj pradėjo

v . . .kinius, bet formuoja auklėto . Visa tai nėra paprasta. Ko-
, .» uzsigrū inęs i jus, kad iš tikrųjų pasidarvtų pia ypafniga proto dovana tu-

dorybėse, apsisarvavęs mokslu, pavyzdys kainienei. (I Petrą ; r5J° aP<iovanoti kunigų Bosko

ngaus paukščius. Išdygo Val
doko pievose Oratorija su mie.

.MW_ ganiaisiais, su mokyklomis, įsumedžiagines pagalbos, kliudo-, . ... . - A., r, studijų salėmis, su portikais,mas savo brolio Antano. Tik ,., .. . , v v.A. - . . . . .su dideliu kiemu ir bažnyčia,motinos drąsinamas ir rami- m . xv . .. . , .lai atžalos stiprio kamieno,namas, sukaupęs valios jėgas, 
prieš akis turėdamas pašauki
mo sapnų, pasitikėdamas Die
vo malone, turėjo viltį kada

Pabaltė, šios vasaros kelionė buvo ypatingai nors įvykdyti savo troškimų.. 
naudinga. Pabaltė, jo nuomone, tai yra ge
ras gjąbalas moderniškos istorijos. Jis visų1 imuosius Jonuko 
laikų stebėjęs Lietuvos, Latvi)d&.*ir? Estijos 
greitį vispusiškį pažangų, kurivkiekvienų už- 
jdbtnauja. Dėl lenkų santykių sutvarkymo,‘.j,, , i . .
Lindhagenas pareiškė, kad tikisi, jog per 10 
metų Į/tivęs konfliktas turės būti likviduotas.
Bet kalbėdamas apie Vilnių tų, “tautų ir tb

S^Įdųs žodeliai ir kiti užkulisiniai žygiai. • meniškai pasisakyti.

krovės, dabartinių ir senesnių konfliktų kati
lų” jis negalėjo tuč tuojau daug ko smulk-

10, 3). Dievas, kiek turėjo duoti jam

kuris maitinosi darbu, tikėji
mu ir Dievo malone.*9

Vadinasi^ kunigo Bosko au
klybos metodas negimė po šve-

Kas dėmingiau stebi tuos pi- ntadienio oratorijų, mokyklų, 
bandymus, dirbtuvių, žemės ūkįo mokyk- 

mato, kad tas garstvčio grtt-’ lų, misijų ir kitų saleziečių vei 
das, pasėtas šalia namų esan- j kimo rūšių įsikūrimo, bet, prie 
čioje pievoje, jau įleido šak-'šingai, visa tai gimė iš to nie- 
nis ir jau sužėlė, ir savo laibu todo. s
stiebu rodo busimojo medžio! Kas manytų, kad kunigas 
rūšį, kuris išaugęs Žydės ir I Bosko auklybos darbų pradė-

Kunigaš Bosko pirmose Mi
šiose buvo Dievo prašęs sėk
mingumo kiekvienam savo žo
džiui. Ir Dievas jam tai sutei
kė nešykštėdamas. Šventasis 
tuo pasinaudojo perduoti savo

malonių, kaip jis turėjo būti 
atsidavęs UieVo valiai, jei, ka
ntriai, bet drąsiaį rengėsi įka
rti šitų veikimui

— Aš esu pasiųstas jaunuo
liams — buvo pasakęs kunigas

dvasių- savo sūnums ir tasai ; Bosko. \ isame savo gyvenime
brangus palikimas dar ir šian
dien gaivina abi kongregaci
jas, iš kur nuolatos išeina pa

jis laikėsi šito principo; visi 
jo veiksmai, žodžiai,, būsena 
siekė tik to.

siruošusių darbininkų pulkai Savo knygose kunigas Bos-

Tad “Tėvų Žemė” daro išvadą, kad šia
ndieniniam lenkų veikime Lietuvos atžvilgiu 
juri slėptis dar didesni spąstai, o tų svečių 
Vizitais norima vien dumti akis, kad niekas 

^Aeįiuatytų jų klastingų “vienybės ir broly
bės” idėjų. Jei norime, kad istorinė Lūblino 

laida nepasikartotų, privalome iš pat pra- 
/ diių visomis pjiemonėmis išblaškyti tuos dū 

Oms. š »<• i
Siaš iš “Tėvį 2emCs” ištraukas padavė

Iš šio Lindhageno pareiškimo galima 
spręsti, kad j'is ir Lenkijoje bei Vilniaus kra
šte būdamas šio to naujo girdėjo dėl lietuvių^

nokins šventus vaisius.
Jis dar palyginamai jauna

me amžiuje, jaiįsdgeba suval
dyti be ypatingos drausmės 
būrį vaikų ir pusbernių, jt$
juos pritraukia panaudodamas ' sėjama sėkla, kad želtų, 

medi

jo tada, kai -galėjo atidaryti, 
pirmąsias įstaigas, lyg dai^da
rydamas pirmuosius bandy
mus, smarkiai klystų. Jo įstai
gos ir institutai nebuvo lyg

lenkų 'santykių sutvarkymo? Mat kol nebus i savo nepapraslų protų, savo j buvo vaisiai, kuriuos 
_ ___________ :xi________ rmna ..m/rr.' i;,. r><>55 tr'nnlrinrt rT«Hnšie santykiai sutvarkyti, jo iškelta Baltaskan- 

dinavijos' valstybių sųjunga negalės niekados 
būti sudaryta. Lietuva į šių sąjungų, kurioje 
būtų ir Lehkija, prie dabartinių sųlygų nie
kados neis,, ir lieposeJžiaus už bendro stalo 
su bavo sostinės pagrobikais. Tokia sųjunga

gana gražiu balsų, jis užvaldo; n?šė ir nokino. Tada auklVJjos 
jų širdį ne jėga, bet morali-1 metodas jau buvo nnsistovėjęs 
niu autoritetu. Jau tada bren-Įir subrendęs, pereidamas per 
do jame tas gyvenimas, kuri pigų mėginimų Merijų, susikau- 
turės. gyventi vos už dvidešimt
metų. ■ / , f

Toliau dekretas 
kaip tasai veikimas trumpu 
laiku išsiplėtė ^o vįsų .pąsąii 
lį. Tfe^^rfettKrišriplSbbS 
liudija, kad mokėjo nugalėti 
valstybių, rafeiųn civilizacijų 
sienas, prisitaikyti prie įvai 
raus gyvenimo visai nepraran
dant savo prigimties, įsigyti 
pasitikėjimų, pritraukti prie 
savęs jaunuolius, įspėjant jų 
palinkimų ir skonį. Jaunuoliai 
pamilo šitų naujų sistemų, ir 
Štai saleziečių gyvenimas bu
joja sekant Apaštalo progra
mų: visas visiems atsiduoti.

Deltrctas pastebi dar ir ki 
tų faktų: kad tasai veikimas 
klėstu' Tuo nekalbama vien

. I kc stengiasi ųušvie^ti saugo- 
pazynu,; auklybos sistemų;, pavy-

zdžiais nurojo kaip pritaikyti 
gyvenime; aiškiia jos sėkmių-' 
gumų ir svarbumų. Reikia skai 
tyti jo raštus šitoje šviesoje, 
norint nuodugniau panagrinėti 
prasmę ir vertę šito auklėji
mo metodo.

Įstaigos nuostatai rodo auk
lėtiniui kaip jis turi elgtis stu 
d i jų salėje, bažnyčioje, miega
majame, valgomajame, kieme, 
leatre\ Jie lyg geležinkelio 
bėgiai, kuriais rieda visa auk-/S 4 “' tA F • •
lėtinio diena. Čia gali reikštis 
visokia tiek auklėtinio, tiek 
auklėtojo, .veikmė, gabumai ir 
iniciatyvos.

Tat dekretas teisingai paša* 
kė kalbėdamas apįe kunigo

į lenkų katalikiškas dienraštis “Dziennik l susitvarkius Lietuvo/Lenkijos santykiams,
^dnočenia”. Jis neturi jųkių argunierRų, kad | Būtų stipri atrama ir apsauga Baltijos vala-

K. Rude’s g«i neužtruksiu... Likit sveiki. (Kori iš- / KALJPURNIJUS: Tai žinok, kad mes 
pagaliau paliuosavom kankinamų vergą, 
kuris mažai arba ir visai būyo nenau
dingas. , 'y
•' OKTĮviAuŠ: A^ie kų tu kalbi f 

KALPURhJUUS: Virginijų tavo tar-
' .3^ 'TeM '*■ y,' < '

% ' • 1
OKTAVIJUS: Kaip! DelkoT Ar tu 

nori vii iį parduoti!
KAlį*URNUUS:Taip, ir už brangių 

kainų... Jis yra daug ieškotas prokonsulo 
sūnus, kuris tuojau ateis ir jį išpirks.

OKTAVIJUS: Ar Virginijus Emili
jaus sūnus!- \

KAtPURNIJUsV Taip. Ar tu tuo 
nepatenkintas, kad (avo draugas surądo 
■Mya UVųT i • T -

. OKTAVIJUS: Labai patenkintas.

KAIfPURNIJŪS: Dabar pažįstu tavo 
jausmus. Šių žinių pranešk jam ir pa
puošk, visa šios dienos puotai.

OKTAVIJUS: ęerai, ir aš galėsiu 
gėriku tavo pareigų atlikti.

KALPUBNU.US: Tik įsidėmėk kad 
tai yra nedideli'uždaviniai. Emilijus, tie-

EMILIJUS
ARBA SAVO SŪNAUS PKRSEKIO 

TO JAS

A

(Iš yokiečių kalboAAertė i. Navickas) 

(Tęsinys)’f ‘ ' i' f v • / .
SATUKNIJyAS,: Šios malonės' dabar 

nėgaliu tau neleisti, bet tik praėjus po 
krikštui nekuriam laikui: r^aike mano ne
buvimo, Oktavijus tave pamokins ir kili 
aš sugrįšiu, tavo noras bus išpildytas. Aš 
tau prižadu, kad kovos valandoj nepri
truks tau sustiprinimo ir pagalbos, kurį 
(kovos va) turi padaryti tave tvirtų ir 
jiugnlėtojų. Būkit sveiki, mano sflnėlial; 

eilių, bet mano širdis pasilieka su jn-' 
Jei nelauktų manęs sielos, tikrai jas 

ftenplųisčiau, o ypatingai šiame momente. 
Bet Dievas to nori, tebūnie jo valia!
* VIBU1NUUB: Tėve, ar.grritai grįši!

SATUIIN1NAS: Aš tau sakiau, kad 
aš to nežinau; bet turėkit viltį... Aš il-

OKTAVIJUS: Dar palaiminimo, o tė- 

vsl ' ,
SATUBN1NAS: Taip,i (Aliu-jmimikai- 

I'čia i klaupiasi). Telaimina jus Bieyaūa? Tė

vas, Dievas Sūnus, Dievas Šventoji Dva
sia, kaip ir aš iš širdies jus laiminu. v

OKTAVIJUS i? V1KGINUUS: A- 
rnenl ; s. - .

(Gyvas paveikslas) "
1 J 't'
\ •. Uždanga \

ANTRAS tZIKMUS
Didelė salė Kalpurnijaus name.

I SCENA
Kaipumijos (ridi) Ir Oktavijus

OKTAVIJUS (įeidamas): Ko reika
lauji, tėve!

KALPURN1JUH: Klausyk 'Oktavi
jau; aš turiu tau šį tų pasakyti, jei tu 
myli savo tėvų tas tau tikrai patiks.

OKTAVIJUS: Neklausyk, ar aš-tave 
myliu. Tu žinai kokia meilės liępsna pla
ka ši širdis... G '

Daug kartų yiennr ar kitur

apie materijalinį plėtojimąsi' 
pbnas, ištvermė, tikėjimas, ! kaipo tokį, bet apie gyvų p!?- 
malda ir pilnris 'atsidavimas «j tojimąsi t. y. tas veikimai ne-, Bosko auklytę, 'kad jisai tarp 
l>ievo valiai sudarė J^irtų me- pritaikomas tik vienai aukly- f kitų šventų žmonių iš tikrųjų

kunlgo I bos formai, bet visoms,-skaitėme ar girdėjome ne vie-! todo pamatų. Todėl 
nų anekdotų iš’Jonuko gyve-1 Bosko įstaigos^augo ir vystėsyjventųdienio oratorijoms, mę>-

kaip pakilo kaip milžinas bėgti sa* 
v o keliu. 2.” .

sa, mums už visa gausiai atlygins; bet Virginijus nebus, tada aš neleisiu jam
taupyti vistieįc yra geriau... Ar tu njane 
supranti! s

OKTAVIJUS: Taip, taijx Bet kaip 
išridkšti, kad Virginijus yra Emilijaus 
sūnus! • • 7 x

KALPUBNUU8: Tuo tuo nesirūpink. 

Tu turi tik tuo rūpintis, kad raapo įsakys 
mas būtų Spiidytas. Puota turi būti ypa
tingai puiki. Taigi eik ir paruošk, Virgi
nijų prie didelės šventės. •>« ' » ž

OKTAVIJUS: Būk, be bajinės, tavo 

noras bus patenkintas. Aš einu. (Pkts 
sau). Kaip džiaugsis'Virginijus šitto pa
simatymu. z

' II SCENA ?

KaJpurnijus vienas 
KALPURNUUS: Mano sunūs tikras 

perlas. Kad jis tik nepataikautų taip ver
gams 1 Jis elgiasi su jais per daug SvųJ- 
niai. Man vergai — no žmonės. Oktavi
jus tokia bičiulyste per daug save žemina. 
O blogiausia, kad jis juos glamonėja ir 
pajk'da daria*. Kiek kartų jam sakiau, kad 
jis su jais taip draugiškai nesielgtų, kai

taip dažnai su jais draugauti. Virginijus!., 
beveik būčiau ir užmiršęs, kad manė ka
sa šiandien bus pilna. Kas per gerutis 
pelnas parduodant šį vergų! Jo tėvas yra 
labui turtingas ir nežiūriu ant pinigų, jei 
tuk gali atsiimti savo sūnų. Jis turi nž 
jį man brangiui sumokėti! O kiek aukso 
nš šiandien gausiu! O aukse... kaip džiu
gina.mane tavo žibėjimas! O palaimintas 
aųkbe! Koks malonumas, kad aš galiu ta
ve saugoti tavo .skryniose... į tave dažnai 
pažiūrėti ir skaityti. Kokio turiu džiaugs
mo tave beskaitydamas!!! O pagarbintas 
aukse, tu esi mano dievas!! 1... Gali garbin
ti kvailiai savo Jupiterį,’ Neptūnų ir Sa
turnų... man gi nėra kito aukštesnio die
vo kaip auksas!!! Kų padės man Jupiteris, 
Saturnas, Minerva ir visas sambrūzdis 0- 
litniK) dievų! Nieko, absolidČiai nieko. Su 
pinigais aš viską jiadarnu. Delko nerei
kalauju aš jokio kito dievo, tik auksas 
yra tikras dievas ir tas laimingas, kuris 
yra geriausia juo aprūpintas!

(Daugiau busĮ
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oi PARAPIIA ;kų, kurie piknike nedalyvavo, ji Vidutiniai ir biednesni taivi rfyiftlIJ^i Jįe sėdėjo namie, arba kur ki j geriausia pasirodė. Garbe
REMIA I tur ieškojo “good time’’. Vie-' jiems.

- nas klūbas šeštadiepį vakare •Mokykla klebono pastango-
t j ,v •- prieš pikniku surengė naktini mis ir parapijom; darbu grabor, Ind. — Itugpiu- F., ® , , J.......... i - * . i »-t . ...... i piknikų. Gal norėta pakenkti ziai išdažyta. Jau sulaukėme

2 . .. . parapijai. Žinoma, atsirado to- n seselių, visi džiaugias, >pa
• VJP* ii^ ^aiuPl kių, kurie dalyvavo klubo na- tingai vaikai, kad tos pačios
i, Kovalskio darže. . .
•k i . ktiniam piknike, o ant' ryto- sugųzo.

•1 ji • jaus visa diena gurėjo ir vftn Darbai eina nebiog/ausiai.įkdi. Didžiausių an- • . . . * 7 a. - x deni gere. Katalikai, apsiziu- Daugelis dirba o dienas i sapaskyrėJtažancavos . . .. •. „ .. , , ., .. rekite, prie kokių draugijų i vaite. Iš lietuvių mažai yruja. Kitos draugijos, - I, * .-t ttj i' - priklausot. t be darbo. Ilganosisįsgalep, skyrė nia- ' . _
ivanėles nemažiau Turime keletu taverninkų, ga
. Garbė katalikiško- kurių tarpe yra ir katalikų. RENGIASI VtSlUVĖMS
joms, kad supranta Kai kurie gražiai piknike pa •> -----------*
gas. sirodė. Kiti gi namie sėdėjo Cleveland, Ohio. — P. F.
., M. ' . Gal įio naktinio pikniko gal- Kundrotų dukrelė Teresytė re

‘rU,.U’ mOin®’. H vas skaudėjo! . ’ ngiasi vestuvėms su T. Lase-
kalių, t .y. tok., ka- vičiu.n iš DuBois, Fa.
draugijų drauginiu- 1 ur.u.c kelio ik„ ir k.toa rj lskihlli 51ifll)as įv kB r„
------------------------- siesz biznierių, kurių keli pik- . ...x ix* m- .. ... . - gsejo 1 <£, Neperstojančios Paįstebėjo: Šv. Te- nike pasirodė, kozyrom palošė, .. .. - , v ... ,..... — . . ’ . . . S. galbos P. B. «bazn venoje, kurio-įemęs maldininkų iš truputi pasisukinėjo ir isdumt ... • * v-

. ji* ... . . .... Je klebonauja kun. A. Karužiene šukele dar keis- namo. Kiti namie sėdėjo. Ki «. . „,, , ................ ” skiss Per Misjas ir skuba gie-
8U tų šakų biznieriai ir profesijo- , „• f.. .. c, ~ .... . r . uos žinoma artiste S. Greieie----------- nalai nežinia kur buvo. O vi- _ ,r , . ‘ ,
18 metų tarpų, ku- si šaukia, kad lietuvis pas- lie- Ve»tuv1'' P”“ta bns “>8 K“
inolgs Mundelein y- tuvį. Gi kaip katalikiškos .Ir- ' “į' pa™p’ eJ’’ .

... Jaunosios tėveliai džiaugia*s arkivyskupu, tojignos rengia piknikų, tai jie .... • . ,. . , zjnn , , ,r . .. si, kad jų vienturte pasirinkupastatyta 600 baz- akių neparodo. Vadinamieji! v , ..A • x. qt • ' „..r, . . . .. sau uz gyvenimo draugu lieįteigta 87 naujos pa- bagočiai, kurie turi po kelis ,... , tuvj vaikinų. Gražus pavyzdvi
„amus, parapijai po kehol.kų kUomg lie,„vaitsi,]S 

A. Miciūnas (L. K.) centų praleidžia, o vadinamie- Jaunavedžiams laiiiiimro sv

ja. Tačiau offęieęius H. L. 
(iiank) Muile ris iš Leonia, N. 
J., puikus jūrininkas, skaistus 
dievobaimingos motinos sūnus, 
prišoko ties Popiežiaus sųstu 
ir pakėlęs rankas prabilo: “Na 
Vyručiai, užtraukime keturis 
kartus N, sykį Nay-vee ir tris 
kart Šv. Tėvas, žiūrėkite, kad 
tai būtų padaryta pilna gerk-

vo mufoniu apsiėjimu bei nuo
širdumu teikusi publikai gry
no pasilinksminimo.

Sakomtr, ji pradėjusi kilti 
kuomet apleido teatrų (stagė), 
kurioj jau ėmė reik&tis'nėpa- 
dorunras ir pasileidimas.

netais “dfi- ******* įvyk° Ubai
4. . • įdomus atitikimas Romos prie
i sep ynių , mj,esĮyje Annapolio (J. V. 
ur praleisti laivininkysts8 akademijos) jū-
XX) elektros'* . . . . . .. . . . -ALi. . i rinmkai (nudshipmen), baltai
ainas kros-1 ... ... , •. ' apsirėdę, apleido savo laivus 
įa mas, Pn‘ M-^ynming” ir “Arkansas” 
m rūšių ma. , ilga procesija nuvingiavo permirjau pa „ . v r. . , ... Romos gatves, pro pnosnius
įai kitiem^ . -• x - i, r, Šveicarus sargus ir atsidūrė ų reikalams. ... ,. . . . ..,Vatikanan. Jie visi atsiklau- 

■ X pė prie žibančių marmorinių
mėnesių, vi- trepu, ilgaan, žavinančiam Ivo- • ... • « ' - * ač kinų pat- nsistorijos koridoriuj, kur Šv.
) netekę ŽV- Tėvas paprastai priima savo 
sios kinų ar- kardinolus. Sv. Tėvas atsisėdo 
ressller, kuri savo sostan, pasveikino jflri- 
skaisčia bei ninkus, trumpoj kalboj pažy- 
šiuo atviru- mėjo, jog ir-plačiosios marės- 

inksmino tu- daug kuomi prisideda prie bū- 
rėtojų minių, do išauklėjįrųo ir pereidamas 
:uomet artis- per koridorių, visiems suteikė 
įpleidžia šių Apaštališkų palaiminimų. Pi- 
populiarumo jus XI, kaip paprastai, manė, 
zisgi tęsė sa- jog tuomi ir baigėsi audienci-

Tuotarpu kai Sv. Tėvas nu
stebęs mirkčiojo akimis ir
“Hank” Mutler savo rankas • • * • • visaip ore mostagavo, pasigir
do nežmoniškas reiksmas:

N N N 'N I MARTINAS PANAVAS ’
Mirė rugpiūčlo 23 d; 1934 , 

tn. 7:20 vai. vakaro, aalaukęa 
puses amžiaus. Kilo iš Bresla-' 
vos apskričio. Kimštų par&p., 
Mstleiftių k kaimo.

Amerikoje išgyveno 24 me< 
t us.

l’oliko dideliame nuliūdime 
tris pusbrolius: Aleksų, Igna
cų ir .Mykolų Panavus, pusse
serę Zofljų Martinktenę ir Svo- 
gerj Vladislovų šalnų ir gimi
nes, o Lietuvoje tris brolius: 
K&žimierų, Kastantų Ir Myko
lų. dvi seseris: Emilijų Ir An- 
tunlnų.

Kūnus pašarvotas 4606 8o. 
Hermitage Avė.

Laidotuves įvyks antradienį 
rugpiūčlo 28 d. Iš J. P. Eu- 
delkio koplyčios S vai. bus 
utlydėias j šv. Kryžiaus par&p 
bažnyčių, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielų. Po pamaldų bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visils 
gimines, draugus ir pažystamus 
dalyvauti šiose laidotuvCse.

Nuliūdę pusbroliu, pussese
re, Svogeris ir giminėis.

laidotuvėms patarnauja gra
bo rius J. F. Kudelkls. TelefO- 

.pag, YAftdų. 174L- . -------

NAY - VKE!
MOLY FATHER1 
HOLY FATHER1 
HOLY FATHKR1 
Pius XI greitai ir maloniai 

atsipeikėjo nuo nesitikėto 
“smūgio”. Pasišaukęs Mullerį 
jį pasveikino, o kitiems links
miems, paraudonavusiems vei
dams, šypsodamas r&nka pa
mojo. Po to jūrininkai pasi
trankė, jausdamiesi šv. Tėvui 
suteikę malonumo.

Vėliau vienas Vatikano ra-
LIETUVIAI D A K T A I 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARUI
Ofiso Tvl. CALumet 08*3

Ros. Tel. DKEielDR.A.MIS
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
. 2 lubos 

CfilCAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų fr nuo 7 iki 3:10 v&L 

vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dienų.

Telefonas 3tlDway 2880

DENTISTAS
1440 SO. 4»tb CT., CICERO, ILL. 
Utar., Ketv. Ir Pėtn. 10—9 vai.

»14l SO. HALSTED ST., CHlCAGO 
Paned. Sered. Ir SubabsJ—3 vaį

Rusas Gydytojas Ir Chirurgas
Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir 

visų chroniškų ligų
Ofisas 3102 So. Halsted St. 

Kampas lįst Street 
Valandos: 2—-t popiet, 7—8 vai. vak
Nedėliomis ir fivent&dienlafe 10—12

Dienoms Tel. LAFayette 
Naktimis TeL CANal 0402

DS.Lj.JW
Office: 2643 W. 47th Street
Vai.: 2 Ik: t popiet, 1 Iki 9 vaM. 

MedėUbje pagal sutarti
DENTISTAS 
<204 ARCHER AVĖ.

Comer Sacriunento 
V^al.: nuo 9 v. ryto iki 8 v. vak.

Office Phone 
TKIangle 0044

Res. Phone 
EN<Slewood 6041 Vienas blokas | rytos 

didžiulių vartų
OtDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
V«it: 2—4 Ir 7-—• vai. vakare

EėS. 2136 W. 24th St.
Tel. CANal 0402

Office Trt. RFPnblic 7000 
Rea. Tet anOvebUl 0017

7017 8. FAIRFIELD AVĖ. GYDYTOJAS, Ir CHIRURGAS

7850 So. Halsted Street
ROOM 210

V»l ! 9-4 i* T-9 vai. vakare

Phohe Hėmlock 2061

DK. JOSEPH KELLA
DENTISTAS 

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

Nedėliomis pagal sutartį

Trya telefonai:
R«. PENSACOLA gOll 

BELHONT 3480 
Officet HlLLsmB M«B 

Vlncent Roeellį aeer.

242> W.KARQLETFE RO?VD 
GYDYTOJAS Ir CHlRUROAS 

V&L 2-4* ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto 
NedėlfoJ siultarua

Rea. and Office 
H50 Sb. Latviu St 

. CA> Air 0700

Office Phone
PROspect 1«M

Bfi. G. L BUBiS
PHY8IC1AN and SUROEON

2403 W. 63rd St., Ohicago
oVnCB HOURS: 

t tn i 'and 7 to 9 P.Ht 
Bund&y by Agpolntment

Telefonas YARds 1138LACHAWICH 
IR SOMOS

LIETUVIAI GRABO&IAI

DENTISTAS
2201 W. Cerroak Boad 

(Kampas Leavltt St.) 
Vaiahdoa: NU o J IK. 11 ryto 

Nuo 1 Iki B vakare 
Seredoj pnfbl tutaftl

dirbtuve
ORABORIUS

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 

9819 Litnauica Avenue 
Chicago, BĮ.

Patarnauja laidotuvėse kuoplglausfa 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu būsite užganėdinti 
TA. CANal MtA art* M1ODR. STRIKOL’IS Pirkite tiestai iš dirbtnvša ir 

taupykite plnigua
Palengvina aklų 

ėsti prleBaatlmt | 
rvalglmo aklų ant 
mo. skaudamų ak 
trumparefyatų Ir t 
g»'a trialngat ak ibi 
Ūmuose egamolngi

*imų, kuria 
akaudėjlaeo,GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 So. Ashland Afe.
OFISO VALANDOS: 

ihM t ilt 4 it mm r n b vak. 
NedšnouUe (Agni atdaru 

Oftae tataf. BOClevard 7SM 
Namų TW. PROspect IBM

1489 B. 49th Ot Cicero, BĮ.imlmo, nervuotu-
IJgft
a Visuose atstu
mas daromas su 
mažiausias klal- 

A atkreipiama 1 
Kreivos akys atl-

,______ /nuo 10 iki S v.
NedOlfoj nuo 10 iki; 12. Daugely at
sitikimų aky* aritalaomoa be akinių. 
Kaiu... nlfflau kai* pirmiau.

4712* Ml ASHLAND AVĖ 
' Phoae tottleva/d 7589

527 N. WESTERH JWLGYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Rokd GRAB0RIUS
Koplyčia dykai

1410 «SO. 49th COTJRT
Cicero, Illinois

Phone Cicero 2109

GRABO RIUS ir BAL8AMUOTOJA8 
Patarnavimas geras Ir nebrangus 

718 West 18th Street
Telefonas MONroe 3877

Valandos 1—9 Ir 7—* vak. 
BercdOtnls Ir Nedaliomis pagal sutarti 

REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Telefonas iu*fob:ie 7MS

Telefonas SEEIey 6103
Cfakaao, Illinois

DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Val.; nite 9 iki I vakaro

Ine.
LIETUVIŲ GRABO RIUS 

Palaidoja už $25.00 Ir aukščiau 
Moderniška koplyčia dykai 

IOO W. totb St. /Tel. CANal 0174Visi Telefonai:Ofiso: Tel. LAFsryette 4017 
Rea: Tel. HEMlock 0200 Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo 4- 
kių ir pritaikymo akinių.

GRABO RIUS
LaidotuvOms pilnas patarnavimas 

galimas už 125.00 
KOPLYČIA DYKAI

1344 S. 50th Avė, Cičero, HLGYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
4142 AK0H1R AVĖ.

Ofiso valandos: 2-4 ir <-• vai. vak.
Kcxiilrarij,w ortMM: 20A0 W. OOth Kk 

Valandos: 10-12 Ir I-V vai. vak. 
Seredomls ir NedOllomls pagal sutarti

ORABORIUS Ir LAIDOTUVIŲ 
VEDĖJAS

1646 West 46th Street
Tel. BOt’levard 4201—O41S

Lietuvis Chirurgas Ir OydVtojni 
2515 WE8T 69th ST. -

Of. ir Bei. TeL KEMloek 6141

V 11 < n d 0'f:
2-4 popieti nuo 6-8 vakmb

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanka Avė.
. T«l. loulevard 4139Ambulance Patarnavimas Dienę ir Naktį 

Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!
O>T6METK1STA8GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
• Tel. VIRglnis OOSg 

Ofiso vai.: 2—4 ir 9—S P. m.
- NedOllomls pagal sutarti

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

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avė.
(Neturime sąryšių su firnu t 

tuo pačiu vardu). 1

Office Tdl. vfshtirorth <290

Res. Tel. Hyde POtk 9291
1801 R. ASHLAND AVENUE 

Platt Bldg., kamp. 18 st 
2 aukštas

Pastebėk i t mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki

8:30 vakaro. Nedėliomis nėra 
skirtų valandų. Room 8. 

Phone Canal 0523 1

LAFsjettr- SB72

J. Liulevičius
Grahnrtufl

Tel. Ofiso BO(Tx*vard 5913—14 
Rea VICeory 2243 (laisamimlnjM

Pat&Mauįa Chlca 
goję ir WpyihM|£

Dideli Ir graži 
Koplyčia dykai 

4093 Archer A»n.

MOTERŲ IR VĄIKŲ LIGŲ 
SP BC1A LISTlt

6900 SOUTH HALSTED ST.
Valondoe: 1 Iki 4 po plotų. 7 Iki t vok.

.. Išskyras Sorsdoms

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

)
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‘ ‘ DRAUGO
• • •. • ♦ . ■ ' - ’ . - . ..-• j.,..

L.alMMr
O

Rugsėjo 3 d. 1934 m.
VYTAUTO DARŽE

’ . s < * * * > ’ • > s *• - , a

115 Sta tarp Crawford ir Cicero Avė.
- r.

Dainuos dvylikos parapijų chorai, po vadovyste 
komp. A. POCIAUS.

1 ‘ Ir » ' ‘ ' •
Širdingai kviečiame visus skaitytojus, biznierius 

profesijonalVis ir visus mūsų rėmėjus atsilankyti į 
mūsų katalikų dienraščio “Draugo” Labor Day pik
niką. f

Dienraščio “Draugo” Leidėjai
5BBBMMMMMaBBBBBaBBBBIlBBBBBBBBBBBBBBBiaBBBaBBaaBaBaS«MSiaiaaaBBBBBBBBBBBBBBBBBMBSBBBBBIBBBBBaaaBBaaMBaBMlBBrf!

VIETINĖS ŽINIOS
$1,025.20 ANTRAJAM SKRHRMUI VAITKAUS 

ATSISVEIKINIMO BANKETE

LIETUVIŠKA MUZIKA
Rugp. 19 d. pasigįrdo lietu

viškos muzikos garsai iš Pa
saulinės Parodos per WGN ra
dijo stptį. Pirmoj daly Chica- 
gos simfonijos orkestrą, veda-

Praėjusį penktadienį, Chi- 
jgo Beech liotel įvyko ALT- 

centrfi' komiteto suruoš- 
atsis'veikinim’o su Lituani- 
II pilotu Įeit. Vaitkum ba

nkietas, kuriame dalyvavo 
virš 200 žmonių, daugiausiai, 

taip galima sakyti, Chica- 
gos lietuviškosios buržuązijos. 

bankieto tikslas buvo —

i gas ir tokiu bndn prisidedatį 
i prie Dievo Karalystės platini
mo ant žemės. ,

Negalime žodžiais išreikšti 
vis'ų padėkos jausmų, juos ne
surašytus sudėsime- prie Die
vulio altoriaus adoruojamos 
Jį Šv. Sakramente. Maldausi
me Jėzų, kad Savo gausiomis 
malonėmis atlygintų visiems

A. Zalatorius, A. Nausėdienė, j ma Eric De Lamarter, išpildė 
Abaravičius $2.00 J. Naujalio “Ruduo”. Veika-

las atrodė iš dalies it vargo- ’ mū8y Geradariams, 
nų preliudijų tema; smuikai -Jom8 dekingoS)
daugumoje žemam tone. Bet
veikalas gražiai skambėjo, nes 
ten sudėta rudens išraiška ir 
įpinta tautiško motyvo. Rudė

Kitos smulkesnėi&is.
Vakaro vedėjas buvo ALT- 

AS8 iždininkas J. Mockevi
čius, kuris iš anksto pareiškė, 
kad jis aukosiąs 10 nuoš. tiek, 
kiek susirinkusieji sudėsiu vie

ftv. Kazimiero seserys
T-------- -----------

Pranešimai

dėti netoli 100 dol. (Gailėjosi, 
išgauti dar iš cbicagiečių lie-j kad nesudėta $2000.00 ir dėlto

toje aukų. Taigi jam teko pri- ny girdima vėjas, lietus net

vių aukų Lituanicos II skri- jam likus dar viena šimtinė).

ir perkūno audra. Taip pat gi
rdimas it ^sielos nusiskundimas 
kad “sunku gyventi” ir tj.

ui aprūpinti. Tas tikslas . Plačiau apie bankietų para- j Bendrai imant, veikalas buvo
po pasiektas, nes aukų su- šysiu Tytoj. 

41,025.20 . ' jJ '
<V- Rap.

])ariaus - Girėno atsisveiki- 
nimo vakare sudėta, rods, a- 
pie $700.00.

il&nkiete aukojo šie:
SLA 200 kp. $185.00
Gustainis iš Mėlrose 

Park 100.00
lirab. Bagdonas 100.00
Valantienė 50.00
Metropolitan State 

Bank 50.00
Jalins Brenza 25.00
JJonas Brenza 25.00
Marijona Brenzaitė 25.00

SHORELAND VIEŠBUTY 
SKAMBĖS KOMP. 

POCIAUS KŪRINIAI

tinkamas.
Jokūbėlio “Simfonija viena

me judėjime” — tekniška, į- 
vairi.

J. Karnavičiaus “LietuViška 
Suita” iš pradžių suskambėjo 
galingai, be^ ąnt galo išrodė 
it susilpo. Lietuvišku posakiu, 
kalvis “kalė noragų ir nukalė 
šnirpštukų”

Antroj programos daly bu-

Town of Laka. — Susirinki
mas Labdaringos Sąjungos 1 

, kuopos įvyks pirmadienį, ru
gp. 27 d., 7 vai. vakare, mo
kyklos kambary. Nariai kvie
čiami susirinkti, nes yra svar 
bių dalykų ap’e išvažiavimų, 
kuris įvyks rugsėjo 2 d., sva 
rstyti. < Valdyba

Town of Lake kolonija 
sudėjo

Juška 
Norvilą itė 
Urbutis 
Kanter
Čepulis ,
Adv. Gugis / 15.00
Kartanaitė 15.00

Rūgs. 6 d., ShorelAnd vieš
buty (Crystal Ballroom) prie 
55 gatvės ir ežero, kur įvyks 
bankietas pa gerbi Inai komp. ivo tautiški motyvai. Šios da

lies papuošalas buvo Barbora 
Darlys.

.. Norėjau kų. tokio daugiau 
Juos išpildys Kudirka, Sabo- j pareikšt, bet neapsimoka. Prie 
nis, Janušauskienė, Piežienė ir. to; rugp. 21 d. tilpo “Draugo”

KAUNAS;:' Kamąjų dva • 
ro avys, kurios buvo laikomos 
lauke stovinčiam garde, iš vie
nos nakties raitos išpjautos. 
Tai vilkų darbas. ,

LIETUVOJE BUS VĖLIAVŲ 
PARADAS

Kaip jau žinome, šiais me
tais rugpiūčio 10 dienų Lietu
vos prezidentui Antanui Sme
tonai su^jo 60 metų amžiaus. 
Šioms reikšmingoms sukaktu
vėms paminėti, Lietuvoje yra 
sudarytas specialus komitetas, 
kuriam vadovauja dabartinis 
Lietuvos teisingumo ministeris 
Stasys Šilingas. Komitetas nu
tarė Prezidento Smetonos 60 
metų amžiaus sukaktį minėti 
rugsėjo 9 ir 10 dienomis. Ta
da visoje Lietuvoje bus labai 
daug iškiliryų. Tarp kitko 
Kaune numatytas didžiulis 
Lietuvoj kariuomenės paradas 
ir įvairinusių visuomeninių 
bei kultūrinių organizacijų vė
liavų paradai, 'tikimus!, kad 
šiame parade dalyvaus keli 
tūkstančiai vėliavų. Toks pa
radas Lietuvoje bus pirmų ka
rtų. Manoma*-, kad'jjąme daly
vaus visų pažiūrų ėtgani žari
jų vėliavos, nes jubiliejaus ko- 
mitetan įeina įvairių pažiūrų 
organizacijų atstovai Tsb

VINCENTAS
ALEKSANDRAVIČIUS

Mirė Rugpiūčio 25. 1984. 10
«U m. 49 metų' asnž. Kilo 19 
Bubilų sodžfcus, Kražių apskr., 
Kražių parap. z Amerikoje išgy
veno 30 metų. '

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Oną, du sūnų Prancifi- 
ky Ir Vincentų, dvi dukteria 
Oną ir Antaniną ir marčia 
Marijonų. Lietuvoje brolf Pran 
ciftkų ir seėerj Antaniną ir gi
mines. i

Kūnas patervotas 4505 So. 
Paulina.

Laidotuvės įvyks Trečiadieni, 
rugpiūčio 29. IA namų 8:30 vai. 
bus atlydėtas ) Sv. Krvžlaus 
pa.r, bažnyčią, kurioje (vyks ge- 
dtiiiiTgOB pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas ) ftv. Kasimtero kapines.

NuožirdŽtaV kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažystamus 
dalyvauti 9toee laidotuvėse.

Nuliūdę Moteris, SGnal, Duk
terys ir O'minės.

LaldotuvSms patarnauja gra
bo rins K. Ežerskis. Tei. Boule- 
▼ard 9277.

PLATINKITE “DRAUGĄ’

A. S. Pociui ir įteikimas D. 
L K. Gedimino ordine, skajn- 
bės Pociaus muzikos kūriniai. į M9.UO

k

BUDRIKO KRAUTUVĖJE

KURKLIAI. — Jau pradė
ti paruošiamieji senelių prie
glaudos remonto darbai.

PARDAVIMUI šešių kam
barių namas. Neatsakysiu nė 
vieno teisingo pasiūlymo. Dė

klei mirties apleidžiu miestų. 
Matykite savininkų bile po
pietį :

5214 S. Emerald Avė.

JOHN B. BOROEN •
Lietuvis Advokatas 

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

(Metropolitan -State ' Bank Name) 
Valandos Kasdien nuo 9 iki 6 

Panedėllo. Reredoe Ir Pėtnyčtos 
vakarafa I tktd

Telefonas OANal 1175.
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Telefonas REPubtlc MOO

P. CONRAD
FOTOGRAFAS 

Atsidarė n,uosąvą, mo- 
demttkų studio su Hol- 
lywoort žvlesomis.

420 WEST OSrtl ST. 
Englcwood 5840—5883

Grane Coal Co. 
5332 0o- Long Avė.

Chicago. 111.
TEL. REPVBUC MM

Katrie perkate anglis 19 
dpdverlų, siųskite Juos Į 
CRANE COAL COi 'Oaualte 
geresnes anglis, už mažiau 
pinfigų.

POPIERtJOJAM Ir PENTL'OJAM
Atliekame visus namų dabinamo 

darbus. Darbas pigus ir užtikrin
tas* 1934 m. popleroa rolė —■ 5c.

JOSEPH AUGAITTS 
1*08 S. 50th Avė. Cicero, IU. 

Tel. Imfayctte Al 19

PierŽinskienė. Andriaus Šnipo ‘ nupalfšuotas ’
qq Smuikininkė Lulu Raben, aprašymas visos programos, 

’^l smuiką paįvairins programų. »Su jo išsireiškimais nevisur 
“ ’ Bank i e te dalyvaus daug žy- Į sutinku. Bet tiek to. Bet Glenn

mių svečių, vyskupas O’BrienJ Dillktd Gunn, Cbicagos Her-

75.00

25.00
25.00 teisėjas Finnegan ir daug kitų. ‘ aid ir Ekaminer pareiškimas 

•’ 00| p0 vakarienės grieš rinktinė kur kas tinkamesnis. Tat, pa-
muzika.

Cbicagos lietuviai kviečia
mi dalyvauti iškilmėse. Rengl- 
mo komisija nuoširdžiai prašo

-c. , i visų atsilankusbi iš anksto i-Dr. Juška ir dr. K ela 11.00! . L- vr ♦ • «>dinnn a p i- * 1 ^’Kyti bihetūs< nes reikia SI- Po 4I0.0O. dr. Dūnduha, A. | Wek rWPn,uotj Bi. 
BomadiHias. P-otkoy.^o, Lle< gs|ima ki.kvienoj
tnvos Aero klubo įgaliotiniai.!, , •• •V. Rukčtoll. $B.00‘ko'n)O).pa'pa;S’>,'1OST»W-

p o» • i r-' n>“lnkQ ’r P*a komisijos na-Po »s.00: Stong.0, kuo. L.- rin„ Banki<.,0 pra(liĮia 9
nkus, dr. Bložis, dr. Juozaitis,'

American Nat. Ufe,Jns.
. Co. (keturi lietuviai 
darbininkai) 11.00

liksime taip, kaip buvo. 
Klausytojai, beabejo, įverti

na šio programo reigėjų pas
tangas. A. P. Stulga

PADĖKA GERADARIAMS

i

Ar Jūs Esate Supančiotas -
Ir tu •‘•nlnndals" nervųls — Jau čia- 
tėa Ir pavargus —- tik pualau žmo
gų*. Jeigu taip. 9taf yra geraa toni
kas, sutelkiantis gere«nsa dienas.

Nuga-tone

Šį vakarų, rugp. 27 <L, mū
sų namuose, 7011 S. Artesian 
Avė., 8 vai. vakare, įvyks ko- 
mp. A. Pociaus bankieto ren
gimo komisijos svarbus susi
rinkimas. Visi malonėkite at-

Nuoširdžiai dėkojame, šv. 
Kazimiero'Akademijos Rėmė
joms už surengtų Marųuette 
Parke pramogėlę. Ypač dėko
jame darbščiai pikniko rengi
mo komisijai’ O. Reikauskie- 
nęi, Vaišvilienei ir Junokienei, 
kuri taip uoliai darbavosi, kad 
piknikas būtų sėkmingas, e

Dėkojame visiems, kurie ea-

Specialiu Išpardavimas Skalbyklų a- V 1
Perkant Gerą Skalbyklą Pridedama Dykai Prosintmo Mašiną vertės

Riuirtko krpsM-včR «« rasite dkic | paMrlnklmą UKM1NIV RĖMŲ 
IR OIL BlVUrRRN, GBMKIV PfcrtV, BAD1O, KARPETŲ IH REF- 
RIGI.’H.ATORIV.

V

G R1 A N D OPENING 
(Sept 1). Rugsėjo 1 d., 7 vai. vakare

Šių savaitę bus užkandžiai ir muzika.-

KAUNAS TAVERN
3201 Lituanica Avenue

kampas 32-ros gatvės 
IZIDORIUS NAUSĖDA, savininkas

Importuoti gėrimai, užkandžiai ir “ valstybinė” iš Lietuvos. 
Mandagus patarnavimas. Prašom užeiti pas mus į “Kaunu.”

ALEX ALEŠAUSKAS and SON
Furniture and Piano 

Movers 1 *•
Seniausias Lietuvis
Moveris Cbicagoje
71(10 so. T ALMA N ST. 

7124 SO. ROCKWKI.L OT. 
Tel. Rl'.PubGc 5099-OOM
Mes parduodam anglis že

miausiom kainom. Pncahon- 
tas M. R. 57.09 tonus.

rm ažvardinimae toniko. kwj Gy-: silankvti nes artinasi rugsėjo V° auk°m’8’ paaidafcb&vimu^r 
lytojas Specialistas Ižrado. ir kuris, KIlanKyn’ »™nasi rugsėjo R*a:,anjcvmū narK,nA įtfa

huJ?rftsjf <J” !"■"?iT7k’

Jos. F. Budrik, Ine.

tikrų tonikų alteratlvų. kurios pugerbtUvės.
ImnSuoJa. atgaivina vlsua organus. 1 . .

nauia gyvenimą ir •"«’** ! Taipgi kviečiu viRus vargo-; Paremdami tokias pramogasLlgyWt« gertaus, — miegosite: • | . j ~
““‘tapo^iSrbėbT’ ?riatfe*n)tieš nininktl!’ atsilankyti. remiate ftv. Kazimiero Seseles
TkV^Kj?- Š^ftSUDo,erl'i \ 1 Lukošiūtė, kom. rast. mokytojas, jų vedamas įstai-

II. jj...j naMM

3417-21 So. Halsted St.
TeL BOUlv. 4705-8167tPasiklausykite Radlo Programą: 

vai. po platų. Ketvergata WHFC,
NedėUomts WCPT« 970 k. nuo 1 

1420 k. nuo 7:30 vai. vakare.

-------- -----

nrSURANOE
NOTARY

PUBLIC

PERKAM
LIETUVIŠ

KUS B0NU8

REAL E8TATE — STUNGIAM PINIGUS J LIETUVĄ 
. LAIVAKORČIŲ AGENTU RA

£riairalyki(e į Mūsų Spulkų. Teisingumu Pamatuotas

2608 WE8T 47th STREET
Bianit 

Tel. LAFayette 1083
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