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SĄMOKSLAS PRIEŠ IETUVA
VOKIEČIAI IR LENKAI PRIEŠ 

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĘ
TURI PADARU SLAPTĄ SUTARTĮ

Tai aikštėn iškelia prancūzų 
tautininkų laikraštis

\ R A RYŽI l S, rugp. 29. — | 4. Kad atsiekus pageidauja-
Pagaliau pradeda aiškėti, ko-'mus rezultatus taikinguoju 
kiais sumetimais Lenkija ir'keliu, ar kitaip, Vokietija pa- 
\’okietija atkakliai priešinasi'sižada remti Lenkijtj politi- 
prisidėti prie Europos rytu niai, diplomatiniai ir visomis 
valstylpų Lokarno, už kurį1 galimomis priemonėmis, 
daug dirba Prancūzija, kad | 5. Iš savo pusės, tą dieną,

PRIEŠ KATALIKŲ KARDINOLAS 
JAUNUOLIUS i

NACIAI IR TOLIAU VYKDO
KATALIKŲ PERSEKIO

JIMUS
BERLYNAS, rugp. 29. — 

Bamberge, Frankonijoj, are- 
| štuoti du katalikai jaunuoliai 
1 už tai, kad jie dalvvavo kata- 
t likų jaunųjų organizacijos iš
važiavime.

VYKSTA RYMAN
TENAI MINĖS SAVO 

VYSKUPAVIMO 
SUKAKTUVES

Jo Eminencijos Kardinolo 
Mundelein, Chicagos Arkivy-

NEKALTAS, BUS 600,000 DARBININKŲ STREIKAS 
PALEISTAS AUDIMINESE NEIŠVENGIAMAS

TOLI^iJKAiU'nN?NKAIKR^ Fabrikų savininkai nenori
KALTININKĄ . . . . . .

derybų su darbo vadais
Pereito balandžio mėnesį 

Cbok apskrities kriminališkain 
teisme prisiekusieji teisėjai 
pripažino kaltu plėšikiškais 
darbais James A. Long, 22

STREIKININKAI PUOLA 
DIRBANČIUOSIUS

m. amž., iš Chicago, ir teisė- 
skupo 2a metų vyskupavimo jas nubaudė jj kalėti nuo vie- 

A.reštuotieji išsiųsti j kon- ' sukaktuvės bus iškilmingai nerių metų iki gyvos galvos
centracijos stovyklą.

NEW YORK, rugp. 29. —
, f derybas VVashingtone buvo 
| pakviesti medvilnės audimi- 

________ jiiių savininkai.
MIIAVAUKEE, \Vis., rugp,.; Šiandien jie įvykusiam su- 

29. — Federal Emergency Re- j.si rinkime nusprendė, kad atsi- 
lief administracija (FERA) sako nuo tų taikos derybų, 
duoda darbo tūkstančiams be- kadangi planuojamas darbi- 
darbių šiame mieste ir apylin- j ninku streikas yra neteisėtas 

— priešingas tekstilių kodui.

Audiminių savininkai pažy
mi, kad audiminėse darbo są
lygos ir atlyginimas neiškryp- 
sta iš NRA kodo linijos. Dar
bininkai gi veržias streikan 
už trumpesnes darbo valan
das ir didesnį atlyginimą. Šių 
reikalavimų pripažinimas, sa
ko audimii ių savininkai, pa
neigtų kodą.

Vadinasi, 600,000 darbinin
kų streikas yra neišvengia
mas. Jei vyriausybės darbo 
•oardas norės tarpininkauti,

minimos Ryme rugsėjo m. 25 Jis tuoj paimtas į Jolieto ka
ti Per šias sukaktuves Jo Emi Įėjimą, ners visą laiką tvirti- 
nencija bus ypatingai pagerb- i n0’ ka(l Yra v*s>skai nekaltas.
tas — iškilmingose pamaldo- Dabar Chicagos policija su-Į $įo rugpįūčio 16 d. šių šel- 
se dalyvaus Šventasis Tėvas sekė, kaži tas nubaustas jau-. piainų darbu darbininkų dalis 
Popiežius Pijus XI nas vyras yra tikrai nekaltas. ‘ suUėlė streiką. Reikalauja,

Kardinolas Mundelein pir- Suln^as k,tas Ples,kas ir J1Rjkad vyriausybė skirtų jiems 
madienį vyksta New Yorkan. ,isPazino’ ka<l Long uz jį eina Į ^desnį atlyginimą.
Antradienį ir trečiadienį sve-1 ba.usmę.
čiuosis pas prezidentą Roose-1 ,mta tu°Jau riipintis, kad 
veltą. Rugsėjo 8 d. Ile de 
France laivu išvyks Europon,

Naciai tvirtina, kad pada- 
■nkų lietuvių politinė ,ytas konkordatas su Vatika

nu neapima Frankonijos ir te 
nai nėra leistina organizuotis

I kuomet
Prancūzų tautininkų laikra-Linija vienaip, ar kitaip bus 

štiš La Liberte iškelia aikštėn, I realizuota, Lenkija išsižada 
kad Lenkija ir Vokietija turi į Vokietijos naudai Dancigo ko i kataliku jaunimui, 
pamato priešintis rytinių vai-! ridoriaus ii' (Mynės miesto ir 
stybių paktui .los yra pada-1 nesipriešina paties Dancigo 
t usios slaptą sutartį, kuri nu-i grąžinimui Vokietijon, 
kreipta prieš Lietuvos nepri- Na, ir ko čia stebėtis, jei 
klausomyhę. [Lenkija taip arti susigiminia-

Laikraštis La Lilsute pain-Jvo su Vokietija ir abidvi prie- 
l'ormuotas, kad prie padnrv- išinasi Europos rytų valstybių 
tos lenką vokiečių ekonominės saugumo paktui — rytų Lo- 
sutarties yra prisegtas toks karnui.
slaptas penkių posmų priedas: i Seniau prancūzų laikraščiai

L Vokietija pripažįsta, kad iškėlė aikštėn ir pačiai Pran- 
Lenkijai yra gyvas reikalas elizijai kenksmingus lenkų vo- 
turėti išėjimą į Baltijos jūrą. kiečių sutarimus. Lenkai tai 

nuginčijo. Jie nuginčys ir šį

tuo keliu užtikrinus taiką. kėse.

LIEPIA VARTOTI PRIEMO- 
NIŠKAS MEDŽIAGAS

2. Vokietija iškelia mintį 
(paduoda sugestiją), kati Ijen- 
kija taikinguoju keliu siektų 
ir laimėtų jmlitinę uniją su 
Lietuva. Šiame atsitikime Vo
kietija išsižadėtų visų savo 
teisių prie Klaipėdos,.

3. Pasitaikius Lenkijos mili- 
tariniam konfliktui su Lietu
va, Vokietija nestatys jokių 
y pat i n gų r e i k ai a vi m ų.

BERLYNAS, rugp. 29. —
| Be daugeliu kitų daiktų Vo- 
' kietijai šiandien trūksta ir 
vilnų gaminti vilnones me
džiagas (audeklus).

Vokiečiai kemikai išrado 
priemonišką vilnonių audeklų 
gaminimą. Tas padaroma iš

sankalbj prie 
priklausomybę Ir nutverti žu
dikai lietini noro prisipažinti, 
kad jie yra kalti.

Dabar aišku, kokiais sume
timais Varšuvos ponai politi
kai šiemet taip gausingai pra
dėjo lankyti Kauną. Šiame 
atsitikime Lietuvai tebelieka 
nieko kita, tik budėti.

Lietuvos ne- 1 medžio ir vilnonių skudurių.

Šis audeklas pavadintas 
“vvoolstra.” Gyventojams 
liepiama vartoti šiuos audek
lus, kurie, sakoma, mažai kuo 
skiriasi nuo tikrųjų vilnonių 
audeklų.

BLOGAI SU UŽDARYTAIS NEBEŽINO TARPTAUTI-
ATIDAROMI FORDO 

FABRIKAI

BANKAIS (III) ĮSTATYMŲ
neša, kad kai kurie šios kom
panijos fabrikai, kurie buvo 

Ka.l su uždarytais bankais 2»- — Ampraan Bar ass'n su-| llžllarvti vasaros atostogomis, 
Cooko apskrity dalykai blog?-, važmrane dalyvauja ,r tarp,' ,mtraJienj is nanjo bus atida. 
ja taip, kad indėlininkai turės tautinio teismo, llaagoj, ame-
daug nukentėti. Politikieriai -rikietis teisėjas E. B. Kellogg, 
pasidalins uždarytų bankų Pakviestas kalK'ti, tarp kitko 
Imtus ir baigsis ši politiška pareiškė;
išnaudojimo komedija. ! “Kas link tarptautinių įsta-

Angliški laikraščiai rašo, MIL\\Al KEE, \\ is., rugp.

Laikraščiai įrodo, kad dide
lė uždarytų bankų turtų dft-j 
lis tenka advokatų firmoms, j 
Valstybės auditorius Barrettl
žmlėj.i, kati jis sumažins bau-Į

1
kų likvidavimo išlaidas. Ra- i 
sirode kaip tik atvirkščiai, j 
.Jam viršininkaujant išlaidos 
dar t langiau padidintos.

tymų, apie juos ne daug ką
nusimanau.

gubernatoriaus įsakymu būtų 
paleistas tas nekaltas vyras. 

Paleidimo procedūra ne-. 
Spalių mėn. Ud. laivft Rex trumpa. Ir paleistajam nie- 

sugrįš New Yorkan ir iš ten kas neatlygins už padarytą 
Chicagon. Čia gi kardino- skriaudą. Girdi, viskas 

lo vyskupavimo sukaktuvės t(.įsėtai įvykdyta ir nesama 
bus minimos lapkr. m. 20 d. į jokio legalio proceso šią klai

dą atitaisyti, vadinasi, nuken
tėjusiam atlyginti.ASMENIŠKA LAISVĖ DIN

GUS VOKIETIJOJ
BERLYNAS, rugp. 29. — 

Advokatas W. O. Thompson 
iš New Yorko pareiškia, kad 
Vokietijoje visiškai išnykusi 
žmonių asmeniška laisvė ir 
pats kraštas vis daugiau izo- 
liuojasi nuo pasaulio.

Nacių vyriausybės įsteigti 
savotiški “teismai” gali kiek-

DETROIT, Mich., rugp. 29. vienų žmogų bausti už menk- 
— Ford Motor kompanija pra niekius ir neteisėtai. Tačiau 

nėra apeliacijos. Nes tai to
kia nacių valia ir tvarka.

PRIRENGIA GYVENTOJUS 
SUNKIAI ŽIEMAI

BERLYNAS, rugp. 29. — 
.Vokietijos gyventojus laukia 
labai sunki žiema. Tad jie iš 
anksto prirengiami prie vie-

Suprantama, FERA nenori 
nė klausyti apie tokius Išdar
bių reikalavimus. Juk visam 
krašte milijonai bedarbių ne
gauna jokios pašalpos.

Dabar šie streikuojantieji 
bedarbiai trankosi su automo
biliais po apylinkes. Kursto 
kitus darbininkus, kad mestų Į turė, kd8ti |Mtj kwU () 
daria, ir neklausau,-lūs muša. j nPma|Oi„„ jr pavojingas 

precedensas.

Nežiūrint to, VYashingtone 
dedamos visos pastangos, kad 
sulaikius šį didelį streiką. 
Streiko komitetas gi mano, 
kad tos pastangos yra tuščios 
ir turi parengęs įsakymus su
kelti streiką vėliausia šešta
dieni.

AUTOBUSŲ DARBININKŲ 
STREIKAS

Šio streiko reikalu vedamos 
derybos, tačiau nedaroma pa
žanga. Savo keliu pradedami 
vis dažnesni užpuldinėjimai 
prieš autobusus. Daug auto-

ryti. Nežinia, ar bus dirbama 
pilną laiką.

NEPRIPAŽĮSTA INFLI
ACIJOS

NĖRA MOKESČIŲ WILL- 
IAMSONE

n ingo darbo ir ištvermės. Tuo Rusų grįžta į garadžius su iš
darini užsiima propagandos (daužytais langų stiklais, kai 
ministeris Goebbels. Į kurie su dvokančių bombų ke-

Sunki žiema numatoma dėl valais. Sužeidžiama ir šiaip 
blogo Vokietijos ekonomiško i žmonių, kurie važiuoja auto- 
stovio ir ekonomiško boikoto busais.
užsieniuose. Jau ir šiandien 
gyvenimas yra nepakenčia
mas. Vokietijai labiausia truk1 
sta žaliosios medžiagos (ža
liavos), o kreditan negali gau
ti. Neturint žaliavos, nėra 
darbo ir prekybos.

Naciai už šią padėtį kaltinti 
buvusias pokarines Vokietijos

NUSIŠOVĖ 11 METŲ 
MERGAITE

SAUSŲJŲ VIRŠUS

COLUMBTA, S. C., rugp. 
29. — South Carolina valsty
bėje įvyko gyventojų referen
dumas svaigiųjų gėrimų klau
simu. Laimėjo sausieji.

KURSAI KAILIADIRBIAMS

KALNAS. — Marijampolės 
apskr., Kazlų valse., Valaitiš- 
kių kaime rugpiūčio 9 d. apie 
18 vai. įvyko keistas jaunos 
mergaitės — Grigalavičaitės,

vyriausybes, lygiai ir tarptau-Į teturinčios vos 11 metų am- 
tinį nedraugingumą Vokieti- žiaus, nusižudymas. Tą vaka- 
jai.

KALNAS. — Žemės ūkio 
rūmai organizuoja 2-jų mėne- 

. šių kursus kailiadirbiams. Bus 
'dėstoma teorija ir atliekami 
j praktikos darbai. Manoma, 
j kursai duos galimumo nema- 
1 žam skaičiui pramokti šio 
: amato.

KDWARDSVILLE, Tik, 
rugp. 29. — ŠViIliainsono mie
stelio majoras A. Slahv pra
nešė apskrities klerkui, kad 
tas miestelis savo ižde turi 
pakankamai fondo iki 1935

IIYDE BARK, N. Y., rugp.
29. — Spaudos konferencijoje
prez. Rooseveltas pareiškė,1 m., gegužės m. 1 d. Tad pa- 

w i kati dolerio devaliuacija nėra vasarį nebus kolektuojami mo- 
* •’ 'infliacija, nors vyriausybe iš kesciai.

IEŠKO DINGUSIO OŽIO

Il„m„ gal.. n,„-.jo j Kacinn po dvjejų (|(>,
licijos stotį ir pareiškė:

“Prieš dešimts metų aš pra
Tad laikraščiai'ir puola ad- šiau jūsų suršsti mano dingu-

I .
vokatų firmas ir pat) audito-• sj vyrą. Joną Kovalskį. Jus
riu. to nepadarėte. Visvien esu I ------------

patenkinta, nes jau turiu kitą! FTREMONT, O., rugp. 29.— 
Sąryšy su italų gen. Bailio vyrą. Šį kartą jūsų prašau, Į Sandusky apskrityje pasirei- 

eskadrilės vizitą pernai CJil-i kad surastumėte mano dingu- Į škė “smagenų šiltinės” (ence- 
eagoj Italijos vyriausybė ordi-jsį gražų baltą ožį, kurio man ; pbalitis) epidemija. Mirė 8 
uais pagerbė 25 čikagiečius. labai gaila.

pelną ir paleistų apyvarton.

SMAGENŲ ŠILTINES” 
EPIDEMIJA

asmenvs.

1

Ministerio Goebbelso propa-
rą parašė atsisveikinimo laiš
ką tėveliams, namiškiams ir

, ganda bus vedama patriotizmo savo Tėvynei, pasiėmusi tėvo
į linija. Bus nurodyta, kad vi- 
• sa vokiečių tauta susiburtų 
I vieningam darban ir nugalėtų 

NEW YORK, rugp. 29. — visas kliūtis ir sunkumus be 
jokios pašalinės pagalbos. Tuo 
būdu tauta dar daugiau bus 
užgrudenta, protauja min. 
Goebbels.

DAUGIAU MOKESČIŲ

šiam miestui trūksta fondo 
Šelpti bedarbius. Miesto ma
joras La-Guardia pasiūlė, kad 
aldermonų taryba skirtų spe
cialius mokesčius įmonėms, 
ftios pastarosios protestuoja. 
Nežinia, kas bus daroma

“205 klube,” 205 No. Clark

revolverį, nuėjo į kluoną ir 
mirtinai persišovė sau galvą. 
Aį nelaimė apylinkės gyvento
jus labai sujaudino, nes ta 
mergaitė buvusi protinga ir 
visų mylima. Nusižudymo 
priežastis dar neišaiškinta, o 
atsisveikinimo laiške jį taip 
pat nerašė, kodėl taip padarė.

Šio mėnesio pradžią polici
ja suardė vagių ir plėšikų 
gaują, kuri terorizavo Mari
jampolės ir apylinkės ūkinin
kus.

ORAS
CHICAOO IR APYLIN- 

KĖS. — Šiandien iš dalies de-
gat., plėšikai nušovė žmogų. PLATINKITE “DRAUGĄ” besuota ir šilčiau.
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palto tankių.

Skelbtinai sekančiai dienai priimami iki 
. 5 vai. popiet.
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T h re* Months — 1100; One Month — 7(0. 
kfcttop* — One Tear — 17.00; Slx Months — 14.00; OS«z — .oio.

Advertlslng ln ‘DRAUOAS" brlnga bsst resulta. 
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A. L. R. K. TEDRRAGIJOS 
24 KONGRESO NUTARIMAI

vos per metus j užsienį buvo ratines pienines ir nugriebimo 
tk.-porluota tik 1000 stutinni- punktus peieitais metais pieną 

____________ . čiu sviesto. 'I’uo tarpu šieme- gabeno apie
Paskutiniuoju laiku vokie- spauda turėjo vieną tikslą, bū-; tmis vienos savuitės sviesto ūkininkų

ir šį t k'pie tus į užsienius tiktai iš Lit tavoje visi tinkamai .-upia 
ma visokiausių nesąmonių a-'kurtą kuo tlaugiuu Vokietijos granui koperatinių pieninių nta ir todėl stengiasi tą ūkio 
pie Lietuvą, priėjo net ligi to,' gyventojus kiršinti prieš Lie-jau jiasiokė iki 7,”00 statinai-
kad pradėjo savintis ir Vil-jtuvą. Jiems atrodo, kad lietu- čiu. Vadinasi, šiemet per vie
piu, vadindama jį grynai vo-Įv.-ų nė vienos pėdos žemės nė- ną savaitę septynis kaitas 
kiškų miestu. Ji sako, kati Vi-1 ra ir Kad visa dabartinė Lie- sviesto Lietuva eksportuoja 
luius savo išorine išvaizda pri-! tava yra vokiška žemė ir turi dauginu, negu 1924 metais, 
mena vokišką kraują. Čia už-1 vokiečiams priklausyti. Aišku,'per visus metus.
tinkama vokiečių gatvė, ku- , kad šita vokiška tulžis nėra. Pieno ūkio pažangą Lietuva į- j.jį

rioje matomas vokiečių staty-į be vokiečių vyriausybės žinios, Į taip pat apčiuopiamai jaučia. pOiiG,.įna į užsienį, rugsėjo 2 
visuomenę padidinti duosiiun.ą ir kiek gu|į. i’-oiinkų pastatytas gotiškas; nes vokiečių laikraščiai gali Per H) melų parduota į užsie >aak;^ pį.^įnįnkystės

bažnyčios mūras. Ten 13S4 me tik tą rašyti, ką jiems nurodo! nį pieno gaminių už 289 mi- sa pirmos rūšies
tais bažnytinių statybininkų, propagandos ministerija. Ma- lijonus litų. šie pinigai pasi- , )|<s susibūrimas Lietuvoje. 

i pastatyta gotiška Hv. Jono ba- tome, ko vokiečiai siekia ir 'skirstė tarp pieno tekėjų ii1 pc,. jį manoma suruošti piene
jžnyčia, ten 1500 metais pasta ko nori. I sustiprino jų ūkiškųjų padėtį.. llklo pi)1()t(a
tvta Šv. Bernardo ir Šv. Onos ....... • 1 vgiagreėiai su pieno ūkio kėNekalbant jau apie sius vo- • n n . ----------- ---------
bažnyčios savo stvliumi prime , .. . . . . linui Lietuvos ūkininkai page-
nan,--io» Dancigo ir Liubeko vi- ‘'‘^loa^pla'lv'aai >'i""-"'o galviju., alkroi^ Ii-, BYLA y, SIDZIKAUSKUI
duranižii.i bažnyčias. Dar net , ; ,.............,................... . jnkamą dėmesį ir išpildė anks-

Vokiečiai ir Vilnių jau Savinasipast kmingiau kelti išeivijos tautinę sąmonę 
gražiomis liaudies (luinomis ir lietuvių kom-; 
pozitorių kūriniais ir kad susidarytų geros-' 
nes galimybės rengti lietuvių dainų šventes.
Lietuvių katalikų visuomenė raginama tą /'*ų naciška spauda, klegėda- . tent, kaip visados, taip 
naują choru judėjimą remti.

XII.
' Dėl Dariaus - Girėno paminklo

Atsižvelgiant į tai, kati dar ligšiol nepa
statytas paminklas mūsą amžinos atminties 
didvyriams lakūnams — Dariui ir Girėnui, 
nugalėjusiems Atlantiką ir netoli Tėvynės 
slenksčio tragingai žuvusioms Soldino miš
kuose, kongresas ragina Amerikos lietuvių

1585 metais veikti vokiečiu e-
vru tiesiog i

70,000 Lietuvos 
Pieno ūkio naudą

-aną ateity dar dauginu išplė
sti.

Lū tūtos pienininkystės pir
majam dešimtmečiui paminėti 

Pienocentras” vieninteliame 
I mintos uoste per kurį dide-

sviesto gaminių CKS-

(Tęsinys)
X.

Diehraėėio "Draugo” jubiliejaus proga
Spauda mūsų tautos gyvenime yra suvai

dinusi labai svarbų vaidmenį praeityje. Ir 
šiandien, radijo gadynėj, spaudos reikšmė ne
sumažėjo ir nesumažės. Dėl to Lietuvių Ka
talikų kongresas pakartoja sąmoningųjų, or
ganizuotųjų lietuvių nusistatymą iš visų jė
gų palaikyti tautinės ir tikybinės krypties 
Spaudų, ją platinti ir visokiais būdais remti. 
Kongreso dalyviai gerai nusimano, kad mū
sų visuomenės gyvenimas nebus pilnas, jos 
religiniai ir tautiniai idealai bus pavojuje, 
jei bent į daugumos lietuviu namus neateis 
bent vienas katalikiškas laikraštis (“Drau
gas”, “Darbininkas", "Garsas“, "Amerika“, 
‘‘Vytis”, "Studentų Žodis“, "Laivas“, "Mo
terų Dirva").

Turint galvoj, kad šią vasarą (liejios m.; 
suėjo lygiai 25 metai, kai pasirodė pirma- 
“Draugo“ numeris, Ffctteraeijos 24 kongre
sas sveikina “Draugo“ Mdėjus, visą garbin
gą to laikraščio šeimyną ir organizaciją, lin
kėdamas geriausio pasisekimo ir ateityje taip 
sėkmingai informuoti Amerikos lietuvių vi
suomenę, jai vadovauti, kelti religinę ir tau
tinę sąmonę, kovoti dėl tikybinių, tautinių 
idealų ir dėl darbo žmonių gerovės. Atsime
nant, kad “Draugas" per 2-5 metus sėkmin
gai vedė griežtą kovą su tikėjimo priešais, 
tautiniu ištižimu, iki 1915 metą kartą į sa
vaitę, nuo 1915 metų kasdien energingai ra
gino Amerikos lietuvius dirbti Kristaus Ba
žnyčiai ir savo tautai, pasitikime, kad tos 
linijos laikysis ir ateityje ir, neidamas į jo
kius kompromisus, ves lietuvių katalikų vi
suomenę išganingais katalikybės ir tautybės 
keliais.

XI.
Dėl chorų sąjungos

Kongresas sveikina A. L. It. K. Vargoni
ninkų Sąjungą, pasiryžu.-ią visus parūpi jų ir 
bendrai lietuvių katalikų chorus sujungti į 
sąjungą, kad labiau praplėsti jų veikimą, kad

ma greičiau pastatyti jiems paminklą Cliiea- 
goje, kuris būsimoms lietuvių kartoms pri
mins kaip reikia pasišvęsti ir kelti savo 
tautos vardą.

XIII
3veikinimas Klaipėdos lietuviams

Amerikos lietuviai, sekdami savo ir Lit-7 Į
tuvos spaudą, pastebėjo nepaprastą Klaipė-i
dos krašto lietuvią atbudimą ir energingą)

, i , • a- * i . 'vangeliku parapija statosi Visavo krašto reikalų gynimą. Žinant, kad 1 n - 1 1 •’
vas tautinis
mas, yra geriausias atsakymas priešam 
kantiems užgrobti Klaipėdos kraštą, dėl to 
sveikiname Klaipėdos lietuvius ir linkime 
jiems sėkmingai vesti kovą su visokiais val
stybės išdavikais vokietininkais.

XIV.
Padėka Vysk. Schrembs , . , , . ,

A. L. K. K. Pederaeijos 24 kongresas, į-iJ * i
vykęs 1934 m.. rugpiūčio 21 — 23 dienomis,
CIcveland, Dilio, reiškia nuoširdžiausią padė-Į 
ką .J. E. vyskupui Juozapui Schrembs už at-j 
laikytas pontifikalines šv. Mišias kongreso 
atidarymo proga, už pasakytą pamokslą ir! 
paraginimą vienytis katalikiškam veikimui,' 
už parodytą palankumą h’ederaeijai, duodant 
jos konstitucijai užgyrinią ir teikiant palai-

šlykštūs. Vpač jie pasidarė ne 
pak'-nėia ui, kai Lietuva pas

ėjau užmirštą kiaulių ūkio ša-1
i ką, padidino šakniavaisių it

Ii.iuje vokiška bažnvčia ir pva- ... , Idirbtinu dalykų plotus ir 1.1,us veikimas ir tautinis susiprati- ’’ . . - t kutintuoju laiku pradėjo tva-: . . *
, • - . I šo Karaliaučiaus hercogą A1- , , • . • Žodžiu, plėsdami pieno ūk,geriausias atsakymas priešams, tv-■ . ' . . rkvli t- ., ilgais ir teisėtais na- . . . ...pa 

kraštąi blerbtą paramos. Miesto stei-1 - , • ......
! . i grimlais Klaipėdos
gėjai Ims vokiečių kolonistai, ... ..... . . 1{ Klaipėdos politikai pritaria ir1
nes 12,87 metais Vilnius gavo ...... . , ._ ri," didžiosios valstybes, las vo- 
vokiečių miestu priimta Ma- , - • . , ,... . kiemus tiai labiau pvkdo
kdelmrgo miestu teise. Voki.-

minima. Turint .1. E. v\sk. J. Schrembs nia-

! kasis karo menas Vilniuje taip i j 
I pat labai ryškus ir seniau bu
vęs labai aukštinamas. Toliau,' 1 
vokiečiui spauda nurodo, kad: 
voki'-čių gyventojų skaičiusi 
Vilniuje pasiliko toks stiprus,, 
kad vokiečių įtaka vėl galėjo į 
ii dabar gali plėstis, bes ji ta-i

• • I . ime mieste esanti labai ryški, i 
Šiai prie kokių absurdų pri- j 

eina hitleriška, tiesos nebeži-!
. ... ... , minti, vokiška spauda. Matv-
lonu i>'įtarumi, r ederaei los kongreso atsto ' . ,. .. . , , , ... . I ti. kad tokių straipsniu pasyvai, grize i savo kolonijas dar didesniu uolu-. ....... . ‘ '

į.*. .. . .. i tojai visiškai nemoka ar bent
imi skleis mūsų garbingos organizacijos obal-i . .. - . d • • , , ..... . . . į Tč;uh,A7 v ipaia-rsta istdiiją. Juk vist zi-
siiis ir dalvvaus katalikiškam .veiknue. . .inome, net ir amžini Lietuves 

(Si rezoliucija išversta anglu kalbon ir ..... . . . . .’pric.-iti lenkai neneigta, kad 
Vilnių įkūrė didvsis Lietuvos

E. Rudes

EMILIJUS
ARBA SAVO SŪNAUS PERSEKIO 

T0JAS

(Iš vokiečių kalbos vertė J. Navickas) 

t Tęsinys)
ARZEN'Ul S: Ar Emilijus žino. kad i 

jis yra krikščionis.'
BIU’TAS: Aš žinau, kad jum tai 

Įima įkalbėti, apie tai neabejok! Tada 
blis ir Oktavi jus pasmei k tas. nes jis at
vedė į krikščionybę Virginijų, ir tokiu 
būdu galiu atkeišyli Kalpurnijui, kuris 
jį taip labai myli. Kai šio šykštuolio uuk-

į Lietuvos ūkininkai pakėlė ir 
bendrą žemės ūkio kultūrą.

Lietuvoje kelia susidomėji-’ 
•; o buvusio Lietuvos atstovo 
Berlyne ir Londone, plačiai 
išgarsėjusio tarptautiniame 
i 'angos teisme, kaip Lietuvos 

Igvnėjas, Vaclovo .Sidzikausko
Žinoma, Lietuvos pieno ūkio'.bvla. Jis kaltinamas tuo, kad 

ir i pažangą paveikė ir ta aplin-! būdamas Lietuvos atstovu Be- 
jk šėlsta i.etik ant Lietuvos,'k-Ir-, kad pasaulinė pieno ii-ii lyne, pasisavino jam duotus 

ant Klaipėdos krašto kio gaminių rinka labai susiau ! pinigus, kuriuo? Lietuvos ko- 
Tsb., vėjo visų kraštų eksportui. ■ n-ulai Vokietijoje paaukojoigna,arų.

PIENO ŪKIS LIETUVOJE
Nilo to, žinoma, nukentėjo ir 

I Lietuvos pieno statytojai. Ta
čiau dabar tikiniąsi Lietuvos 
pieno gaminiams rasti naujų

Prieš 1IJ metų Lietuvos ūki- rinKL> Belgijoje, Čekoslovaki 
įlinkas norėdamas parduoti sa ' .iKP d‘ kituose kraštuose. la-; baelias.

Lietuvos labdarybės darbams. 
Jš'-.'so, sakoma, kad Sidzikaus
kas pasisavinęs apie 88,000 vo 
kiemų markių. Tardymą veda 
npdiacinių rūmų teisėjas Bal- 

Kaltinamasis aktas
vo pieno produktus, jiems ri-.da ir pieno gaminių kainos jau surašytas ir byla bus spru
nka rasdavo- tik paj,rastose Lietuvoje ilgi pakiltų. Lietu- ndžiaina rugsėjo mėnesį, 
turgav ietėse, pas taip vadina-ivos vyi iausybė, kokia ji he
mus, perkupėius. (trganizuote-' buvo, pieno ūkį visados, kiek
-nių pieno ūkių ir pieno ga-' J-galejo visokeriopai rėmė ii'

Pats Sidzikauskas sako, kad 
trvs Lietuvos konsulai Vokie-

ti joje, patys išgalvoję tariamą 
i jd p'i.’igų pasisavinimą ir kc- 
ršvįa jam užtai, kad jis labai 
energingai ir sumaniai gynė 
Dangos teisme Lietuv'ą Klai
pėdos byloje. Jokių pinigų Si-

I ...... ’ ■ • ■ (izikauskas iš ju nėra gavės.
taip ra daugiau, kaip 2<M>0 vietų L Jej„u |jfltlj lokjy stanibi?J sn.

telicreinia.
Dabar visoje Lietuvoje

minių eksporto Lietuvoje ta
da nebuvo. Tvarkant kitas ū- Dabar visoje bieluvojv voi 
kio šakas, 1924 metais Lietu-ji<iu 153 garinės, 35 motorinės 
v oje buvo pradėtus uoliau tva ir (>3 laukinės pieninės ir 1S25Į 
rkyti ir pieno ūkis bei pieno i gi lėtinės nugriebimo punktai., 
gaminių eksportas. Tačiau, i Va linas:, iš viso Lietuvoje v- 
kaip kiekvienas dailias.

pasiųsiu J. E. vysk. J. Schrembs — “Dr.” 
red).

XV.
Padėka kongreso rengimo komisijai
Federacijos 24 kongreso dalyviai nuošir-Į n' pieno

džiai dėkoja I'\deracijos 3(1 skyriui, jo valdy
bai, kongreso rengimo komisijai, jos pirmi
ninkei Dnai Milielieli, vietos klebonams — dciu-irmai rašydama vokiečių las, kad 1924 metais iŠ Lietu- gramų sviesto. į visas kope-
kuli. V. Vilkutaičiui ir kun. A. Karužiškiui 
ir visiems kuomi nors prisidėjusieins prie 
gražaus kongreso pri renginio darbo.

MŪSŲ ŽODIS

'Tokios tai Federacijos 24 kongreso re-

KIII (
kunigaikštis Gediminas. Vil
niaus vokiškumus daug ma
žiau rvškus, negu šiandien Bo tvarkymas iŠ kurias ūkininkai gabena pie . i mą gavęs, tai konsulai būtų 

iŠ jorlyno lietuviškumas. 'pradžių ėjo labai lėtu tempu.' ną ir kuriose per metus paga-Įj. j() relka|avv kvito. ir V|(
Suprantama, kad taip ten- Al ai aiškiai parodo ir šis lak-‘ minama apie K, milijonų kilo- į į,.;UV()S pU<lėĮ<()S. ']’ajp 

ingai rašydama vokiečių las, kad 1924 metais is Lietu- gramų sviesto. J visas kopi i paprastai, būna visados, kad 
tik Lietuvos garbės konsulai

, centrui vadovaujant, pasistengs juos vykinti 
į gyvenimą. Mes- nuoširdžiai sveikiname nau- 

ijąją mūsų veikimo centro valdybą, palinkė
dami geriausio jni pasisekimo vienyti lietu
vius katalikus bendram katalikiškam ir tau
tiškam veikimui.

Dienraštis “Draugas", minėdamas savo

tetas auga. kad jau turi aukštosios Kata- .
. . . ! aukota stambesnes pinigu su-kad jos, " ,

r.ias Lietuvos reikalams.

zoliueijos. Jos visos gražios įr reikšmingos.
j jas įtraukiama visi patys svarbiausieji ir gyvavimo sidabrinį jubiliejų, per dvidešimts 
aktualiausieji Amerikos lietuvių katalikų vi- penkis metus nuolat ir nuoširdžiai rėmęs niu- 
-uomenės reikalai. Keikia tikėtis, kad tie gra- sų v ienybės centro - - Federacijos darbus, 
žus nutarimai nepasiliks tuščiais, bet kad džiaugiasi, kad si garbingu organizacija kas j nint.dio tautinei-
lieluvių organizuotoji visuomenė. Federacijos kari labiau stiprėja, kad jos įtaka ir autori- j rascio Draugo

likų Bažnyčios valdžios užgyrinią, kad jo 
kongresuose dalyvauja šio krašto vyskupai. 
Tai n-iškia. kad Federacija jau įeina į pla
tesnį Amerikos katalikų gyvenimą. Mes ne
abejojame. kad Federacija ir toliau turės 
“Drauiio“ ir kitų katalikiškųjų laikraščių

ftio.’i? byloje liudininkais 
šaukiami: Lietuvos ministeris 
Be”!v ik dr. šaulys, karo atsto
vu Bei lyne pulk. Škirpa, bu-

pa|., ,,a vęs ministeris dr Zaunius, da-
“ Draugo“ vadov ybė dėkoja 24 kongreso bal tinis ministeris Lozoraitis,

Jaivv iams. kad jie nepamiršo pasveikinti vie-,' i<i Lys konsulai ir Lietuvos 
tikybinės minties dien-! pasiuntinybės Berlyne patarė-

niekšiška. Komai ir valstybei kenksmin
ga sekta.

AKZEXI.JLS: Aš neturiu pagrindo 
jų taip peikti. Firma pasakyk, ar jie bu
vo kada nors sugauti prasikaltimo vie
toj.' Jie atrodo visai nežalingi žmonės...

BRI TAS: 'Pu, Arzenijau, ir tu taip 
kalbi’ Ar nėra jokio prasižengimo, jei 
jie priešinasi v alstybės įstatymams T

ARZENIJFS: Bet juk gali melstis į 
Dievą; kokį lik nori... Ar jie tuo yra vnl- 

maištininkai.'
i esi dar didesnis l’ilo-

nenubaus kaip plėšikus ir Emilijuos sū
naus pardavėjus. Aš tavęs neprašau, ka i 
tu jį pats nuvestum į Emilijaus teismą... 
Tai prisiima ant savęs... Tu turi atsiųsti 
tik Romos prefektą.

ARZENIJl S: Kur galiu aš jį sutik
ti.' (Kareivių maršas skelbia Emilijaus 
atvykimą).

BIU TAk: O’ Artinasi Emilijus; mes 
nenustojom nė kiek laiko. Skubėk, lėk! 
Liucilijus bus su Emilijum... pralaiišk mi
nią... eik pas jį... Sakyk jam, kad aš jo 
čia laukiu ir noriu prieš Emilijaus jitvvBRI TAS: Tu

zolns negu aš... Palikim nenaudingus pie- j kinią pasakyti jam labai svarbu dalyką 
palus ir eikim prie praktiškesnių dalykų;: Rūpinkis ir tuo, kad Emilijus ateitų vi- I

-idabrinio jubiliejaus proga, jas Dymša. Tsl

sas Ims mūsų rankose. aš apskųsiu jo aš i
sūnų. Jie

AKZENIJl S: Kodėl krikščionys taip prie
labai neapkenčiami.’ Ar lie iii-ru žmonės be
kaip ir kiti!

BKL'PAS: Punia ir aš taip maniau: le i
liet imi to kai aš juo- ari' imi pažinau, ga llief
liu tau pu-al ytį, Ki,| jį, ■ yni begėdiška. d.is

kokiom misizeiigėm, viską perviršija. 
BKI 'I’AS: Ką’ Gražiausiam momeu 

neri mane apleisti.’... Be to aš jokia 
,švbe iicsjiirm... Tai yra v ienintelis bū- 
, kad mes neturėsim slap’-tytis įr mūs

laikas bėga.
ARZENIJFS: Kas mane stebina, kad 
•turiu drąsos kovoti prieš krikščionis, 
visuomet yra nugalėtojai, o visi ją

linu.
AltZEMJl Sf Klausau... jei...

, BRI TAS: N^ra laiko saviems pasi
kalbėjimams. Eikį (juistuinia).

ARZENMl’S^pats sau): Paslaptinga
jėga sulaiko man|. (Išeina).

IX SCENA
Brutas vienas

BRl 'PAS: Šis momentas yra svarbus 
ir galutinas. Jei Liucilijus nepaklausys

Arzcnijaus žodžių, tada aš žuvęs. (Pau
ža; prieina prie lango). Jis laukia Liuci- 
lijmis... Jis kalba sii juo... Liucilijus atei
na... Emilijau, Emilijau! Triumfuodamas 
ateini į šį namą ir tiki, kad galėsi apka
binti savo mylimą sūnų... Kaip didelis 
bus tavo skausmas, kada pamatysi savo 
sūnų ir negalėsi jo apkabinti, nes jis yra 
krikščionis!... Atsimink, kad ir Brutas 
negalėjo apkabinti savo sūnaus, nes tu 
barbare, pat* jį nužudei! štai ateina Liu
cilijus... Keik padnrvti ramią minią!

X SCEuNA 
Liucilijus ir buvusia

BRCTAS: Nuoširdus sveikinimus. Ko
mos prefektui!

LIFCILLD S: Sveikas Brute! Kaip 
tu taip greit čia idėjai’

BKI 'I’AS: Pildydamas Emilijaus pa
kvietimą čia jo laukiu.

Lil’CIIJJI'S: Arzenijiis man silkė, 
kad tu turi ką tai svarbaus pasakvti.

BIM 'PAS: Ji- tau sakė, tiesą.
UI Cl 1.1 JIS: Tai sakv k !
BRCTAS; Tu žinai, kaip a:' Emilijų

myliu, koks ištikimas ir atviras esu jo 
draugas. Taigi šventa draugystės parei
ga mane verčia pranešti, kad draugo ne
ištiktą nelaimė.

LIFCJLIJIS: Ar Emilijų ištiko ne
laimė {

BRUTAS: Taip ir dar didelė, Liuri- 
lijau! Aš norėčiau jam ją dar pranešti, 
ir jis gali jos dar išvengti.

LIFC1L1JFS: Sakyk, greit ir neduok 
man abejoti! Kokia tai nelaimė!

BKL'PAS: Romoje randasi begėdiš
ka sekta, kuri juo daugiau norima išimi 
kinti, juo leidžia gilesnes šaknis. 'Pu ma
ne supranti: aš kalbu apie krikščioniui se
ktą. kurios nekenčia kiekvienas tikras ro
mėnas.

LILCIlJdLS: Sakyk greit!
BKI 'PAS: Taigi žinok, kad ši pikta 

sektu mėgino, vieną savo pasekėją turėti 
iš Emilijaus artimųjų... Ar tu žiliai kelio 
krikši'mni- liks -iimamis.’

LH t'ILIJFS: Kas tai galėtų būti!
«

(Daugiau bus)
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Istorinis A.L.R.K. Federacijos Keigiesas Šaltis - Apkrečiama Liga
TRECIOJI DIENA Matulionio maršruto reikalais. 

Federacijos centro sekretorius
Rašo DR. S. BIEŽIS, gydytojas ir chirurgas, Chicago, III.

KAIP MAN PATINKA
Rašo Andrius šnipas

Vilniaus Posėdis

Trečioji kongreso <1 iena (ru
gpjūčio 23) buvo paskirta vien 
tik Vilniaus vadavimo reika
lams. Pirmininkas <lr. A. Ra
kauskas ,»osė«li pradėjo apie 
dešimtą valandą ryto. .Jis pa
kvietė L. Šimutį. Federacijos

Vargiai būtų galima
pranešė, kad garbingasis vvs-i žmogus, kuris vienu ar kitu 
kūpąs j kongresą neatvyko, metu suvo gyvenimo nebūtą 
nes nega’ėjo spėti kelionei pri
sirengti ir kitokių kliūčių su

rasti mas. Tai visos didelės ir labai 
pavojingas ligos, kurių išgy-. 
dymas nieko negali iš kalnoI

AŠ NEŽINAU.

sidarė. Kuomet J. E. vysku-1 
pas Matulionis atvyks, nutar
ta drauge su Kunigų Vieny
bės vablvba rūpintis maršru

tu rėjęs taip vadinamo šalčio, užtikrinti, l’žtat su šalčiu vi- 
šis nesveikumas yra taip ge- sados reikia būti labai atsar- 
rai žinomas ir paprastas, kad giam, nes juokavimas gali vi-

, „ .. . to surengimu ir iškilmingu prisekretorių referuoti apie Vu- _ kong- 
sk.

Matulionio atvykimas pas A- 
merikos lietuvius būtų labai 
naudingas ir reikšmingas da
lykas. Kongresas reiškė pasi
tenkinimo, kad Federacijos ce
ntro valdyba sumanė kviesti 
vyskupą kankinį.

L. Šimutis, b R. K. S. A.

, . i • • * • i ėmimu kolonuose. Visi koiniaus vadavimo akciją Amen- . .
, . reso atstovai taute, kad vvkos lietuviu tnrjie. Kalbėtojas •
nurodęs, kaip svarbu yra A-
merikos lietuviams dirbti be
ndrai su visa tauta Vilniaus 
vadavimui, pabrėžė, kad nuo 
dabar Federacijos skyriai ir 
apskričiai dar daugiau ir sis- 
tematingiau turės dirbti Vil
niaus reikalams. Jis pranešė, 

pd dabar A. L. R. K. Fede- 
icijos centras yra ir Vilniaus 

•vadavimo akcijos centru Ame
rikoje. Susitarta su Vilniur-Va 
duoti Sąjungos atstovais, be-

į tai dauguma žiūri kaipo į 
menkniekį. Ištikrųjų dažniau
sia taip ir esti. Vienok neretai 
iš šio nesveikumo kyla įvai
rių komplikacijų, kurios suda
ro labai rimtą padėtį. Užtat, 
bendrai kalbant, neprotinga 
žiūrėti į šaltį per pirštus.

Kad šaltis yra apkrečiama

rsti tragedija.

Tinkamas apsisaugojimas 
žinomais būdais yra už vis 
našiausia priemonė būti svei
ku. Kad ir susirgus, tačiau 
tinkamu užsilaikymu daugu
moj atsitikimų galima išvengti 
taip nemalonių komplikacijų. 
Pajutus šaltį reikia išgėrus 
karštos arbatos ar lenionado

šiai ilsėtis. Valgis turi būti 
visai lengvas. Šias paprastas

slankančiais Amerikoje, kad Į dabar eina tos organizacijos 
Vilniaus pasai ir ženkleliai' \ajus, jis karštai ragino Fede-

liga, kaip kad difterija, škar
lėtina ir panašios, tai nebėra! kuo skubiausia atgulti lovon 
nė mažiausios abejonės. Aky- bent kokiai porai ar daugiau 
vesni žmonės, tai iš patirties dienų šiltai užsiklojus ramiau- 
žino. Kuomet vienas asmuo

pirmininkas, padėkojo kongre-įSU8erga &ai(’įu> žiūrėk į tūlą. 
sui, kad jis priėmė gražią re-j^Į.^ jr j.jtj Į$ejmos nariai juo-• priemones vartojant, dažniau- 
zoliuciją, kurioj ragina lietu suserga> Mat, priežastimi į šiai šaltis apleis į trumpą lai- 
vius katalikus rašytis prie ;jos ijg0R p8tį tūlos bakterijos, j ką nepalikdamas jokių pėdsa- 
mūsų Susivienymo. Kadangi. ^ura>s radusios tinkamas ap-ikų. Gi nepasidavimas ligai,

l sieloje gimė prof. Pociuus kū- 
I riniai. Iš paukščių sėmė savo

_______ ! dainoms mcliodijas. čia pievo-
Pievoje ganosi gyvulini: kn- je ant kelmo tapo pasėta gru- 

rvutės žolelę ėda, avelės ieško dai komp. Antano Pociaus ko-

PIRMOJI MUZIKOS 
KLASE

bus platinami per Federaciją. 
Centrui ir skyriams reikės ve
sti apyskaitą, atsiras daugiau 
darbo, bet tas darbas yra la
bai svarbus ir reikalingas. 
Spaliij Devintąją (Vilniaus ge 
dulo dieną) reikia taip minė
ti, kad mūsų salės būtų pilnu
tėlės prigrūstos žmonėmis, kad 
lietuvių nusistatymą už Vil
niaus atvadavimą pajustų ir
kitataučiai, taip pat kad apie 
tuos minėjimus rašytų ameri
konų spauda. Kalbėtojas ak
centavo, kad akcija dėl Vil
niaus atvadavimo turi eiti ne 
tik spalių 9 d., bet per ištisus 
metus. Tą akciją palaikyti žy
miai padės Vilniaus pasai ir 
ženkleliai, dėl kurių platinimo 
detalių laukiama galūtinų ži
nių iš Vilniaus Geležinio Fon
do valdybos Kaune.

Po L. Šimučio kalbos kilo 
diskusijos apie tai, kaip ge 
riau Vilniaus akciją varyti ko
lonijose, kaip sėkmingiau pla
tinti pasus ir ženklelius ir 
kaip rengti spalių mėn. 9 d. 
paininėjipią, kad sudominti vi
są mūsų visuomenę. Diskusijo
se dalyvavo kun. V. Vilkutai- 
tis, J. Šaliūnas, P. Šukys, N. 
Kulys, K. Račkienė, O. Mibe- 
lieliieuė ir kiti.

Išvykus pirm. dr. Rakaus
kui pas vyskupą Schrembs 
(kartu su kun. Vilkutaičiu ir 

nučiu) padėkoti už parody-
Fpalankumą Federacijai, po-

racijos veikėjus stoti į talką 
ir pagelbėti šį vajų pravesti 
tikrai sėkmingai. Anot jo, da
bar yra pats laikas rimtai pa
dirbėti Lietuvių Katalikų Su
sivienymo augini muL

Kongresas atsistojimu pas
veikino vietos kleboną kun. V. 
Vilkutaitj, kuris šią vasarą 
mini kunigavimo 25 metų su
kaktį. Padėkojus kongreso re
ngėjams, prezidiumui ir komi
sijos už šaunų pasidarbavimą 
ir padarymą 24 kongresą pa
sisekusiu, atkalbama malda, 
sugildama Lietuvos himnas ir 
tuo baigiamas 24 kongresas. 
Atstovai išsiskirstė patenkinti 
kongreso darbais ir clevelan- 
diečių vaidingumu.

linkunias, sparčiai veisiasi ir kaip kad nekurie norėdami pa
to viso išvadą vadiname šfll- rodyti savo narsumą, greičiau- 
čiu arba kaip paprastai sako^-' šiai veda prie rimtesnių susir

gimų, kurie neva narsuoliams 
atima paskutinę drąsą. Liga,

me, jog tas pagavo šalti.
Asmuo sirgdamas šia liga, 

nes tai ištikrųjų yra liga, čiau
dėdamas ir kosėdamas palei
džiu oran daugybę bakterijų Į 
su mažulėliais seilių lašeliais, 
kurias sveikieji kvėpuodami 
įtraukia į nosį bei plaučius. 
Ir štai šitokiu būdu šalčiu ap- 
sikrečia. Ligonis kai čiaudo 
ar kosėja turi visuomet ske
petaite užsidengti burną, kad 
apsaugojus sveikuosius. Yra 
nesaugu lankyti susikimšimų

. 1

— Aš nežinau linksmų kraštų. 
Gal tu,
Poete grožio ir troškinių, 
Maldas gamindamas iš rimų, 
Kitų ir sapną supratai? 
Sakyki, kur linksmi kraštai?

— Ar ten, kur šviečia mums
rytai 

Už tai,
Kad jokis debesio šešėlis 
Tenai nebuvo pasikėlęs?
Kad jį jiasveikinti suspėjo 
Visų šalių giedra ir vėjai? —

saldžiųjų dobilėlių, kiaulės že
mę knisa. Kur nekur medžiuo
se >u. ii.iba linksniui paukšte
lis... Balselis išnyksta... V'-.’ 
tyku. Tik, štai, pasigirsta di
delė. Tonai mainosi: tai bal
siau, tai švelniau.

lupozieijoins: ••Leiskit . tėvy
ne’’, ‘ ‘ I )zie< I ūkas ’ “Gule so
do ryniavo”, “švint aušrelė”, 
“\ ai močiutė mano", etc.

Atvykęs j Ameriką komp. 
Pocius m pamiršo savo pirmo
sios kiasės pamokos, čia jau*

Viduryje minėtos pievos ant' nebe dūduoja, liet rašo niuzi- 
kcl iio sėdi piemenukas. Ran-1 ką, veda chorus, skambina pia- 
koje laiko kažkokį kotą, ku- nu, groja vargonais, įsteigia 
rio vieną galą lūpomis apėmęs. Bectliovcno konservatoriją, pri 
Šalę jo tupi rudas šunelis, ku-j ruošia savo žmoną, a. a. Oną 

| ris galvą j šoną palenkęs žiūri Pocienę, prie muzikalinio pa- 
į piemenuku ir alsuoja net jo sisekin;o operoj, etc.

kad ir menka, nemėgsta juo
kavimų. Su ja reikia apseiti 
kuo protingiausia, tai mažiau
sia priseis nukentėti.

ŠV. IGNOTO ATLAIDAI

Į ilgas, raudonas liežuvis issiki- 
I šęs. Piemenukas apučia savo 
'dūlią; šuniukas sutartinai pa 

— ‘‘Oi, ne. Yra skirti kraštai,! kaukui.

Kur žmonės mylisi karštai,
Kur bręsta idealo grūdas,
Kur nekrečia giežimo rūdas,
Kur sielos skelbia per teisybę 
Doros ir Viešpaties galybę”. - 

Faustas Kirša 
Šis Fausto Kiršos eilėraštis 

yra mėgiamiausias Šv. Myko 
lo parapijos, Nortli Side, Chi
cago, varg. N. Kulio.

Skaitytojai, prisiųskite sa
vo mėgiamiausius eilėraščius 
Lietuvos ir Amerikos poetų.

Bet jis niekuomet nepamirši) 
pamoki pirmosios muziko; 
klasės, kurioje mokytojai bu
vo paukščiai, o mokykla —- 

Dabar sučiulba lakštingalų., [pieva, kurioje ganėsi gyvuliai.
Piemenukas tuoj ant savo tri .Jis visuomet dainavo Lietuvos 
mito pagauna jos balsą, jos dainą!
dainą. Toji žemė, kurioje prof. Po-

\ olungė savo daina nori ko- (.jus jgavo savo pirmąją mu- 
nkuruoti lakštingalą. Piemenų /Jkos pamoką, po ilgu metų ir

gražiai ir iškilmingai baigės 
Šv. Ignoto atlaidai.

Eks-Amerikietis

kas savo trimitu tuoj mutuo
ja.

Yi-ų paukščių dainas, juo
kus, vaitojimus, šauksmus, kle 
gėjimus šis piemenukas pagau 
na savo dūdele. Savo instru
mentu jis užniūniuoja daineles 
dainininku, pasaulio giesmini
nkų — .lanksčių.

Tui kiekvieno Lietuvos sii 
nn.us pirmoji muzikos klasėj

Čia. ant į ievos piemenuko

jo neužmiršo. Lietuvos respu
blika jį apdovanojo D. L. K. 
Gedimino ordinu.

Ar Jūs Esate Supančiotas -
Ir su “suirusiais" nervais — jaučia
tės ir pavargęs — tik pusiau žmo
gus. Jeigu taip. štai1 yra geras toni
kas, sutelkiantis geresnes dienas.

Nusa-Tone

Skaityk Kelionių Aprašymus Tų, 
Kurie Yra Toli Keliavę

i.

yra užvardinimas TONIKO, kur) Gy
dytojas Specialistas išrado. Ir kuris 
dabar parduodamas visose vaistiny- 
člose. NUGA-TONE yra kombinacija 
tam ti"krŲ tonikų alterativų, kurios 
stimuliuoja, atgaivina visus organus, 
duoda naujų gyvenimų ir energijų. 
Jūs valgysite geriaus, — miegosite 
saldžiau. Tūkstančiams vyri/ ir mo
terų tapo pagelbėta. Trisdešimties 
dienų treatmentas už '•'fenų DolerJ, 
gaukite tikrųjj — garantuotas.

Želva, Ukmergės apskr. — 
Lietuvos žmonės labai brangi 
na atlaidus. Į juos visada la 
bai skaitlingai suvažiuoja, net 
ir iš labai toli. Tai labai gra- 

vietas, kaip tai: teatrai, įvai-ijus reiškinys, kad Lietuvos
rus susirinkimai ir t.t. kame xmon^s garbina savo bažnve- 
daug žmonių kosėja, nes šaltį (».jų globėjus šventuosius ir my- 
veik tikrai parsineši iš ten. . jį j)įeVą.

Šaltis, kuomet jo eiga vv-j aivoje rugpiūčio 5 d. buvo

IIIIKIA ”1 ITIlANKfK II” kSta paprastai’ į Ppnkia8’ ŠV. Ignoto atlaidai, į kuriuos 
LAUMA Ll IUAHIAUO II šias dienas savahni apleidžia suvažiavo daug žmonių iš vi- 

“ j ligonį, kad ir prie menkos prie ' apylinkių parapijų. Buvo
Susidomėjimas “Lituanikos žiūros. Tačiau nevisados taip' dang ir kunigų su dvasine pa- 

II” skridimu Lietuvoje yra laimingai klojasi. Kartas nuo ga)ba jr septynį klierikai. Vo 
labai didelis. Diena iš dienos ( karto pasireiškia . gana sta-
lauttinma vis naujesnių žinių mbių komplikacijų, kurios

prarečiai sudaro ypatingo pa
vojaus net pačiai gyvybei. Iš 
jų dažniausia, tai esti įvairūs 
įdegimai nosies anglį, ausų

galba ir septyni 
tivą su įstatymu Šv. Sakrame
nto laikė kun. J. Zabulionis 
(buvęs amerikietis) Bijutiškio 
klebonas.

Iškilmingą sumą su asista 
laikė kun. A. Deksnis, nese

Don’t 
neglect 
Colds

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

IT.
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.

IT1.
Begalo įdomūs Kun. J .A. Pauliuko “KELIONĖS 

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

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

Kitas taip gražiai ir brangiai išleistas lietuviškas kny
gas begu kam teko 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 tuejaus siųskie mums.

Ola nuplėšti

Šaltis krūtinėj arba gerklėj gali biltl 
pavojingas. Palengvinkite j( j 5 mi
nutes su Musterole, “erzinimo stab
dy loju"! Vartojant vienų kartų va
landoje per penkias valandas, atne
ša palengvinimų. Vartotas milijonų 
per 25 metus. Rekomenduotas gy
dytoju Ir slaugių.

pūliaviraai, plaučių .iždčffimaa, nia| grį.ęs į. Amerikos ir (!a. 
ir kartais net smegenų jdegl- ,(Rr j E RaiSedorių vyskupo 

paskirtas į Želvą klebonu, ku
rioj pareigas užims nuo 1 d. 
rugsėjo mėn. Buvęs Želvos kle 
bonas kun. P. Bakšys paskir 
tas į Kaišedorių gimnaziją ka 
pekonu.

įspūdingą pamokslą pasakė 
kariuomenės kapelionas iš Kati 
no kun. K. Juška. Iškilmingus 
mišparus laikė Liduokių kle 

Tab.į l enas kun. P. Pauliukas. Taip

iš Amerikos. Lietuvoje Vait
kui priimti susiorganizavo ir 
tebesiorganizuoja visa eilė ko
mitetų, ne*’-: Kaune, bet i • pro 
viūcijoje, ypač Klaipėdoje.
Nors ALTASS skridimui pini
gų nebeprašo, tačiau jie Lie
tuvoje dar renkami ir į Ame- sidomėjęs lietuviškas kaimas, 
riką siunčiami. Lietuvoje yra kuris ir šiems sunkiems lai- 
tokia nuomonė, kad nesvarbu, | kams esant, aukoja savo pini- 
kas skrenda ‘‘Lituanika IT”,-gus, kad tik pavyktų Atlanto 
bet svarbu, kad laimingai iš-, nugalėjimas. Žmonės jau da- 
tiestų sparnus Amerikoje irįbar tebekalba tik apie “Litu-sėdžiui pirmininkavo kongre-! . , . .. x . , .. TT,, ....; [pasiektų tėvų žemę, tuo lietu- .anika II’, prisimindami tuos

so vice pirm. Ona Mihelich. i • . . . , . . . . .
T . ... . . . V’V tautai nupelnydama naują1 jausmus, kuriuos lietuvių tau
ro visų diskusijų prieita is- , . ... * J . v. ... . ., , . . . . I garbes vainiką. , ta taip nuoširdžiai pareiškėvados, kad visomis jėgomis' Reikia pastebėti, kad Vait- tragingai žuvusioms didvvria-

varyti Vilniaus akciią, plati- , , ... » i u • ■ . . . ... .i kaus skridimu, vpac labai su- ms Dariui ir Girėnui.
nti Vilniaus pasus ir ženkle- _________________________________________________
liūs, rengti spalių mėn. 9 d.

Gerbiamai "Draugo” Administracijai:
Siunčiu su Šiuo lalSku $.................. už kuriuos praSau kuogrrfčlaiisla

atsiųsti man sekančius Kelionių knygas-
VYSK. P. P. BOCIO KELIONES — $1 00 
KUN. P R J. VAITUKAIČIO — 1 50
KUN. J. A. PAULIUKO — 2 00

arba:
Siunčiu $3.50 už kuriuos atsiųskite man visas tris Kelionių knygas. 
Mano adresas:

Vardas. Pavardė ........................ .. ..............................................................

.......... ..................................................................... Street

Buy gloves with whaf 
it savęs

Nerelk mokėti 60c. ui ; 
dantų moatj. List erine To- 1 
oth Pute gaunama po JSo. , 
TAmyk. kaip gerai jl vėl- ! 
kle. Jų verto tad e m a« per 
metus sutaupei $1 #•.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE 

25*
paminėjimą, garsinti Vilniaus I 
vadavimo reikalus lietuvių ir 
amerikonų spaudoje.

Nutarta, kad netrukus po 
kongreso išleisti atsišaukimą į 
tisnomenę su praktiškais nu
rodymais, kaip sėkmingiau di- i 
rbti tą svarbų tautos darbą.

Į šį posėdį atvyko ukrai
niečių tautos atstovai pasvei-1 
kinti kongresą ir nufilmuoti 
dalyvius. Tas filmas sakė ro
dysią visose ukrainiečių kolo
nijose .Jungtinėse Valstybėse ! 
ir Konadoje.

Baidus svarstyti Vilniaus 
reikalus, pasitarta pakviesto
jo Amerikon J. E. vyskupo T.

w OUX OFFICE
I UC. D. A03OD

CAN'T TALK

-TALKE D NOU IMTO
ASALAR.V

OF f»ME TROUfAND, 
A NEAR.

«t

Z

t
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PinSBURGH’O LIETUVIŲ ŽINIOS
K E 1) A K C 1 J O S A D lt E S A S : 

Pittsburgh’o Lietuvių Žinios 
P. O. Box 542, Bridgeville, Pa. 

KOSTANTAS J. VAIŠNORAS, generalis agentas 
2013 Carson Street, S. S. Pittsburgh, Pa. 

Telephone Hemiock 2204

LIE1UVIŠKUM AS AMERIKOJ
Referatas, skaitytas Šv. Pran- Sąmoningas lietuv is žino

tiškaus Seserų mokytojų 
r eime, rugp. 11, 12 ir 13 
d., Mt. Providence, Pa.

Aiškiausias yra dalykas,! 
kad visi žmonės myli Ameri
ką. M v Ii ją svajonėse tie, ku
rie apie ją tik girdėjo. Daug 
daugiau myli ją tie, kurie ją 
pažino, joje juigyveno. Už vis 
labiausiai myli ją tie, kurie 
yra joje gimę. -Myli Ameriką 
visų tautų žmonės, o lietuviai 
nei kiek nemažiau už kitus, 
gal, net daugiau. Iš tos lietu
vių meilės prie Amerikos ir 
aiškėja lietuviškumas Ameri
koj. Lietuviai, ką turi bran
giausio savyje, tą Įneša į A- 
nierikos gyvenimą: savo krau
ją ir sveikatą, savo būdą ir

ino ir neatsakomybės už save llinsdale, III. Kada kun. Yait-į

darbus. kevičius kalba, yra ko pasi-
Sųmoningas lietuvis žiną 'klausyti. Gilios mintys ir gra-į

kad slėpimųsis ar tui su savo ži pamokslų lomia visus ža . 
į kilme ar tautybe yru melagy-, vėtė žav’■ ja.
ste, kaip ir kiekviena melagy- J las iškilmes teikės pribū-Į 

'stė, yra žema ir biauri, savai-, ti dur šie kunigai: pralotas M. J 
1 me bloga ir velianti prie di- Krušas ir kun. A. Skiipka iš 
! dėsnių blogumų, IJetuviška ! Chicago, lik, kun. K. Skrip
mokykla privalo savo auklėti- I ka iš Binghampton, N. Y 
niuose lietuviškų sąmonę iki kun. .t Vaišnoras iš

KONGRESĄ PRISIMINUS Clevelandiečiai

• Žilieji)
skaitlingas Pedera-1 įį(i ražu

rijos kongresas Cleveland, ().,

žmonės, los, daktarų rezidencijos, fu-\
svetingi. Delegatus vaišino, va'neral komes ir 1.1., bet Lietu 

po miestą (Kultūros vos trispalvė niekur neplevė-
) ir rodė daug miošir -avo. Delegatas

luino. Tik apie \ ieną dalyką1
i Pittsburgbo apskričio dėle-'•* 1 11 f i v isai pamiršo; pamiršo papilu-1
gatus padarė gilaus įspūdžio. C 
Turiningi, pilni kilnių minčių 
referatai, bažnytinės iškilmės 

pamokslai paveikė dalyviui

SOUTH SIDEIi savo j-taigas Lietuvos vė
liava ar kitais tautiniais ženk
lais. Be bažnyčios ir kleboni

jos niekur kitur nesimatė tau
J
tūlių spalvų, č'ia pat lietuviš- 

bankiis ( Building and ! 
) reni estate ofisai?

mes savo kolonijose naujos laikraščių redakcijos, valgyk-i

n
r j | protą, valią ir sužadino pusi 

iiyžimą energingiau darbuotis
I aukščiausio laipsnio išvvstvti. , įmigti, La., kum J. Misius iš i * . . . i |<as baI ..... .? .. . ; ‘ .. ... „ . . .'Bažnyčios ir lautos gerovei. |
' laivi, seseles, sis darbas v- Bentlev, ille, La., kum ,1. Pi- . . , . , , i v.,i . ’ , . - • . likime, musų atstovai daliui ''
ra musų. Mums pavesta išauk- į kutm is Briglitvvood, l’a, n 1 . . i. i • • . . ■ ikad šalę bendros kilmės per

Adomą, jis dar turi giminiu-j 
* * • • • Igumą su kitomis tautomis, y- i 

> puč Amerikoj gyvenančiomis,j 
per artimus ar taikingus ar į
karingus bet visgi santykius, 
km it
amžiuose (9-16). . ..

niu-ų lietuviškoji kalba nei 
Sąmoningas lietuvis ž.ino, j j<įek neprastesnė už kitas, u

kad per nedorą gyvenimą ir' l(ž, Rį.į kurias dar ir gražesnė, . 
pačių savo tautiečių bus ne-j jleSi labui senu, skambi ir žo i 
pakenčiamas, varinėjamas ir dingą, išmoksta tų savo gra- Į 
peisekiojanias. O per dorą,' žiųją kalbų taisykliškai varto Į 
šventų gyvenimų net ir svetini- jį. Anot v;cno rašytojo, kuris ; 
taurių taps mylimas, gerbia- ■ pasakė, maža garbė svetimo 1

lėti pasauliui tuos sąmoningu; kum J. Skripkus, vietinis ka 
lietuvius. pelioiiiis.

Bet, kaip galima tą milžinė į Visi gėrėjosi sesučių švelniu 
šk t <ia*bų atlikti? Stropumu jausmingu giedojimu. Įkalėsi.

Jš Lede racijos kongreso vi- 
i delegatui purvyko sveiki,

I linksinūs ir kupini gražiausių 
minčių ir pasiryžimų įgytų 
kongrese. Dabar tik planuoja 
ma. kaip sėkmingiau Katuli-^ 

(Tąsa j pus!.)

ypač buvo gyvi senuose

savo darbe. Pirmiausiai, rei- j kad paėių angelų choras ati 
kia įdiegti jvasididžiavimų sa-i duodu garbę Visagaliui Die-

, 11 <iit irsi ii 1 n 1.- ii dvo kalbos. 'I'egul supranta, kad v m. įgai.

dvasios ir didesniu užsispyri- i 
i įų pradės organizuoti Lede 
racijos skyrius.

V isiems labai patiko konce
rtas. Nežinojome, kad Gleve 
landas ir (’liicaga turi tiek 

lajegų. V.
• choras. Ša

rkos, Greičienės ir 
Rakauskienč

daug muzikaliu
Greičiaus vedama- 
..... . K,,

Igai skambės dai 1 
mūsų ausyse “Gloria”, “Cr<>-' 
do ’ ir kitos giesmės 
tos sosi-'ni koplyčioje.
Amžinus įžadus sudėjo šios I 

seserys:
L Seklio Marija .Joana — ' 

Zdanavičiūtė.
2. Sesuo -Marija Carissima - {

LIETUVIAI DAKTARAI:
! AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:

ma-. pageidaujamas draugas. n,įs kalbomis kalbėti, didele 
Sąmoningas lietuvis žino, ..ąda savosios gerai nemokėti

.:us yra priežastimi visų ne- nciinsiskundžia. k nu
limių lietuvių praeityje: pro-; šv Pranciškaus seserų moki

charakterį, savo galvojimų irllna'"’ 0 priežastimi visų pasi- 
logikų ir savo žodžius. Ir A-'?eki‘nU buvo išmintingas pri- 
merika viską priima, nes jau ^Laikymas prie Dievo valios 
nuo pradžios savo susiorgani-j11 immas kiiksčioniško-
zavinio (tautinio ir vaistyki-|Se dorybėse.
nio) pasisavino sau visokių Sąmoninga 
kilmių žmones ir mokėjo juos 
dėl vieno bendro tikslo suvar

tė tamsumas ir valios žiauru-Į nįuį nemoka lietuvių kalbos.
Atpasakokime senuolių gar

Milinkev ičiūtė.
3 Sesuo Marija Jmioceiita

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 SO. 49Ui CT., CICEKO, II,L.
L'tar., Ketv. Ir i'tln. 10 — 9 vai. 

S147 80. HALSTED ST., CHICAGO 
Paued. Sered. Ir Subut. Z— 0 vai.

išlav inti balsai, I Dlenoma Tel. LAFayette 6783 
... Naktimis Tel. CAN'ul 0402 launojo Greičiaus virtuoziška., i

i smuikavimas kuteno mūsų jau DR. A. J. JAVOIŠ
simis ir teike estetiškų pas.'! Office: 2643 W. 47th Street
gerėjimo. e Vai.: 2 Ik: 5 popiet, 7 Iki 9 vak.

Nedėliojo pagal sutarti

i Paionylč. ,
J 4. Sesuo .Marija Salczija —1
I
Jagminaitė. I

1 5. Sesuo -Marija Barbora — Į
(tingus darbus, Lietuvos lira į Kiscrauskaitč. 
eitį, kad jie žinotų, kaip se- j 6, Sesuo Marija Cariuelita- 
niau I etuvių gyventa ii- apit Da'gylė. 
las skriaudas, kurias lietuvia I 7. Sesuo Marija Aū.abilis —

\\’liat’s vv rong vvilli Litis
Įbargli.’ Kodėl lietuviška daina i Office Tel. kepuIiIIc 7«86 

! ncbe-kamlia mūsų svetainėse!
Mėgstaii e tituluotis “profeso- 
ikiis", bet iš tos profesores- 
lės i eišeiria šnipšt...

lies. Tel. GKOvchiU U«17
7017 S. FAlltElELD AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2423 VV. MA.RQLETTE ROAD 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

I Vai. 2-4 Ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto 
Nedėlfoj ausltarua

Tel. CANal 0257
Kės. PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

1821 SOUTH HAJ.STED STREET 

Rezidencija 6600 So. Arteslan Avj
Valandos: 11 ryto lkl 4 poplt 

C lkl 8:30 vakare

Tel. LAi’ayette . 850

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Res. 2136 W. 24th St 
Tel. CANal 0409

Office Phone 
PROspect 1028

lietuv is žino. j nlS darė svetimų valdžia, už j Grafaitė, 
kiek dėkinga turį būti dabar 1 niaužtlama spaudą ir varžy S. Šono Marija Marcelina - 
gyvenanti lietuv ių tauta tiems į dama v isų .jųjų gyvenimų.

toti. Visos tautos įnešė šį-tą l,,a*,oeiams, kurie ir patys už- Nepamirškime ir dabartinu, 
į Amerikos gyvenimų. Lietu- ir toliau paliko ainiams didvyrių, kurie mūsų tautą
viai neatsilieka, bet su pasi- 11,10 *r <b'as‘0!ii proto ir va- dabina muzika ir poezija, me 
didžiavimu neša kų turi ge- ^los , nu.
liausiu savyje į benvlrų ameri- Sąmoningas lietuvis žino, Išmokykime tas daineles, ku

j kad užlaikymas lietuvių kal- Jias 
! bos nuo seniausių laikų iki

koniznio sandėlį.

lštautėjęs lietuvis, žinoma, 
yni kaip vargšas, kuris nieko
neturėdamas: nei fizinio, nei „1.,.^. • i-n - - •akvse ir dėlto yra priežastimi
psichinio, nei dvasinio, nei , • • .- . •r _ . . . lietuvių pasididžiavimo. Jei
kultūrinio nieko negali auko- * -• • . ■, , • ..svlimtauciai, kalbu tv mieto-.
Ii. U,-t ta.,,,, ir svarba yra. ka<|: jai> ....... . ,i(.,„viįka kaHia,
lietuvis, per ................. a .Iva-Įliatvs lic,llviai ........ .ikil.,-.jai
Simais vargšai.- „etapu., o; l||mti |)avvzi|j „t.,iausio
priešinga,, kad iš .............. .. Į, al tus ka,bos kas.
sau toki l,etuv.škum,. kuris• ,,it.nįl,-la,u<. gvv, 
ir juos pačios laimingais pa-, s;„„oningat lietuvis ži„0> 
darytų ir Amerikoj jiems ge.’ikad t6,ltini.w |ie,uviskose or. 
rų vanlų nustatyt,, ir užtvir-, _ ar tai parapi.

** j<>s“, ar draugijose, ar mokyk
Sąmoningas lietuvis pirm vi- lose, ar vienuolynuose geriau-

profėviai dainavo. Jos į 
yra mūsų tautos dvasios tur '

Benioiaitė.
9. Sesuo Marija Evangelistą

— Kalvinskaitė.
l(i. Sesuo Marija Bei Cora

— B u »\ a 1 < • • k a 11 e.
ii. Sesuo Marija Antanina 

-- Kalėdnitė. '
Liglaikinius:

feL I-AiayeU< 3057

OR. A. RAČKUS
OTDTTOJAJB Ir CHIRURGAI

X—SPINDULIAI
3051 West 43rd Str.

(Prie Archer Ata netoli Kedele) 
V«i<ndo»: ouo 1 Iki S vai- vakare 

■eredomla Ir nedAUomle >a«al n tarti

DR. A. P. GURSKIS I

Tel. CANal 6122

DR. G. I. BLOzIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavltt St.) 

Valandos: Nuo 9 lkl 12 ryto

Nuo i Iki S vakare 

SeredoJ pagal sutarti

nmsų dienų yra stebėtinu da-!lai? tai mūsų didžiausia 
lyku visų kultūringų žmonių

prie- Į L peslio Marija Kupliuele 
dermė jas išlaikyti. Nojūnai'ė.

Lapas.ikokime pasakas imi- , 2. Sesių; Mari ja Laura --
su šrliis, kurias pačios e>an.( 1 Ak'L-audruvičiūtė, 
gildi ją nuo savo tėvelių. Jos! 3. S'fuo Marija Pranciška, 
aiškiai piešia lietuvių kaimic- Dc Chanlal — Yailapalaite.

1 DENTISTAS
4204 ARCHER AVĖ.I

comer Sacramento 
i Vak: nuo 9 v. ryto iki 8 v. vak

cių gyvenimų ir papročiu.-

Supažindinkime savo moki 
nius su mūsų tautos rašyto 
jais ir jų veikalais. Ten rasi
me Lietuvą, jos gamtų, gyve- į 
r.ima, dėtuvių įvairius tipus; , 
bajoi ils, mužikus, inteligentus, | 
kaimi< č;us, jų paptečius, ją i 
nuveiktu.' darbus, vargus it

4. Si-uo Marija Gloria - 
j Puišyte.

5. Sesuo Marija .Judita - 
Leonai! vtė.

, Phone Hemiock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS 

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

Nedėliomis pagal sutartį

TeL CANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valandos 1 — 3 Ir 7 — 8 vak. 

Seredomls ir Nedėliomis pagal sutarti 

REZIDENCIJA

6631 S. Califomia Avė.
Telefonas RFPubUc 7868

Res. and Office | 
2359 So. IjeaviU

CARAI. 071

DR. J. J. KOWARSKAS
PHY8ICIAN and 8URGEON

2403 W. 63rd St., Ohioaffo
OFFICE HOUR8:

I to 4 and 7 to 9 P. M. 
gunday by Appolntment

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
ofiso valandos:

Nuo 1 iki 4 Ir nuo 6 lkl S rak. 
Nedėliomis pasai sutarti 

Ofiso telef. BOOlerard 78W 
Namų Tel. PROspect 1930

džiaugsmus

Seselės, mylėkime savo tau

šoko žino, kad visos tautos ki-i>:ai issivvsto visuomeninė sa- 
Ja nuo vieno žmogaus, Adomo,! monė — noras bendradarbiau- 
ir dėlto visos tautos yra bro-jti hi kitais, noras skaitytis su 
liškos; nei viena iš jų. taigi i Jdtais ir atsakoniingumas už tą ir gimtųjų kalbų, vartoki-
ir lietuv ių, nėra nei žemesnėj savo darbuotę. Bėgimas gi nuo i ie jų tarp savęs. Pačios per
nai aukštesnė, bet lygios sn : si vii jų ir maišyinąsis tarp ne- sičnię ta lietuvybės sąmone, 
kitomis, nes visas Dievas su- pa istamų yra atviru keliu uždegsi.ne tautos meilę jaunų- 
tvėrė. pri« savv meilės, nedrausmingu jų širdyse, o ši“ užaugę liepa

6. Sesuo Marija Čelesta — 
Nausėdaitė.

7. Sesuo Marija .Joana de 
Ale — Urlionaitė.

S. Si.'Uc Marija Xo:berta — 
Svirskat. 7.

9. Sesuo .Marija Genima — 
Šamefaitė.

Įvilktos į Sv. Pranciškaus 
vienuolės abitą:

1. Prani iška Voltervtė iš

DR. VAITUSH, 0PT.
LIETUVIS

OPTOMETRICALI.Y AKIU 
SPECIALISTAS

Psken^vlns akių Įtempime, kuris 
esti priežastimi (aivos skaudėjimo. 
sval(lmo aklų aptemimo, nervuotu- 
mo. skaudamą akių karėti, atitaiso 
trumparerystę Ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klal-

OfLso: Tel. LAFayette 4017 
Rea.: Tel. HEMlock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVĖ.
Ofiso valandos: 2-4 Ir 6-8 vai. vak.

Rezidencijos Ofisas: 2656 W. 69tli 8b 
Valandos: 10-12 ir 8-9 vai. vak. 

Seredomls Ir Nedėliomis pagal sutarti

Tel. BOVLcvard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Val.; nuo 9 Iki 8 vakar*
SeredoJ pagal sutarti

SKAITYKITE
ĮDOMIAUSIUS LIETUVIŠKUS KATALIKIŠKUS 

LAIKRAŠČIUS

| . ,, das. Speclalė atyda atkreipiama J'I itt.'IlUi'g ll, 1 ii. -- Sesuo .M. mokyklos valkus. Kreivos akys atl-1 
1 taisomoa Valandos nuo 10 lkl 8 v.1 imsanu. Nedėli'o] nuo 10 Iki 12. Daugely at-

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4157 ARCHER AVENUE

Tel. VIRginia 0036 
Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 p. m.

Nedėliomis pagal sutarti

; Tel. Ofiso HOUIievard 5913—14

tniiš, j„g lii'tttviais eSų. , A,nil,ta Vil,i„>kait,-. iš Ybciitimi
Sesuo Marija Josepha stiil.euv'.e. Dilio - Sesuo M. | 4712 S0- ASHLAND AVĖ. URi Ai Ji BtnTASH 

Phone Boulevard 7589

“DRAUGAS”, vienintelis Amerikos lietuvių katalikų dien-Į 
rastis, išeinąs 2334 S. Oakley Avė., Chicago, III. -Me-'- 
tams $6.00. '

APVAIZDOS KALNO 
IŠKILMĖS

24 <1. Šv. I’i an-; Imid, t filio
“DARBININKAS”, Lietuvių Šv. Juozapo Darbininkų Sųjun-| ‘ - ’ 0 ''( nu<>l>,,e K™-

gos organas, išeina dukart į savaitę, 366 \V. Broad-Į zi(».je koplveioje, Alt. I rov ide- 
vvay, So. Boston, Mass. .Metams $4.00. Pusmečiui $2.|rice, L r, įvyko labai įspudin-

“LAIVAS”, savaitinis Tėvų Marijonų žurnalas, 2334 So. Oak-! amžinąi ir liglai
ley Avė., Chicago, Illinois. Metams $2.00.

“STUDENTŲ ŽODIS”, A. L. K. Studentų organizacijos žur-Į 
nalas, 366 \Y. Broudvvay, So. Boston, -Mass. Metams 
$2.00.

Rugp. 23 ir

AnnunOala.
3. Matilda Žilinskiūtė iš 

Bedlord, Dilio — Sesuo M. 
Coronata.

4. Omu Vosiliūtė iš ('leve- 
Sesuo M. A>

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

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

Ofiso vai. nuo 1-3; nuo 6:30-8:10
756 W. 35th Street

sulupta.
r- Emiiijii Makevičiūtė IS

— Sesuo .MLlizabetli. X.
Presentiu

Sveikiname v šie Kristaus 
Mi/.ieibiotines ir linkime save

i

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Chirurgas ir Gydyt®

2515 WEST 69th ST. 
Of. ir Res. Tel. HEMlock

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

Office Tel. Wentworth 6330

Res. Tel. Hyde Park

DR. SUSANA A. SLAl
MOTERŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALIST«
6900 SOUTH ILALSTED ST.

Valandos: 1 lkl 4 po pfetų. 7 lkl 8 vak. 
laakvriu. HarMlnma

ĮVAIRŪS DAKTARAI:

“MOTERŲ DIRVA", A. L. R. K. Moterų Sigjungos mėnesi
nis žurnalas, 2334 So. Oakley Avė., Chicago, UI., Me
tams $2.00.

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

“AMERIKA" savaitraštis. Leidžia Lietuvių l ui Versalis Biu
ras, Ine. Kaina metams $1.50. 423 Grand Street,
Brooklyn, N. Y.

kiniu ;žddų sudėjimas ir įvil 
i kimus jaunų mergaičių į še
Pian- iškuus vienuolės abitą.! įiiisiuiiimąiiiii nalyti žmonijai 
'bos ap’ugos jaudina kiečiau-1 tiku. os.es laimės kelius.

* I • • I
šių žiūrovo širdį, žadina pra- Vilimas
kilniausias mintis ir skatina I ---------------- -
(Įauginu susirūpinti neiniitin-j Atminkime kad rūpinimąsi# j 
gos sielos reikalais. gera spauda ir platinimas jo

| C elei.raut u buvo kun. A. Ju- yra vienas iš geriausių darbų .
Irgutis iš Bridgeville, Pa., o Tik visas envo pareigas, ypa< i
1 pu.... ksl, sakė gei b. pi of. spaudos atžvilgiu, atlikdami į skirtų valandų. Room 8
| kun. Vaitkevičius, M. I. C, jš,pasieksime ir sielos išganymu J Phon© Ganai 0523

i
DR. JOHN SMETANA

0PT0METRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE 
l’latt Bldg., kamp. 18 st. | 

2 aukštas
Pastebėk it mano iškabas

Valandos nuo 9:30 ryto iki
8:30 vakaro. Nedėliomis nėra

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
3 lubos

CHICAGO. IEE.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 lkl 12 vai. ryte. nuo 2 Iki 4 
▼al. po pietų fr nuo 7 Iki 8:30 vai.

▼aka.ro. Nedaliomis nuo 10 lkl 11 
valandai dienų.

Telefonas MlDway 2880

Res. Phone
ENG1cW(Xh1 6641

Office Phono
TKImiRle 0044

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

7850 So. H&lsted Street
ROOM 210

Tai.; 1-4 U 1-8 rak Taknrt

Ofl.so Tel. CALumrt 6893
Res. Tel. DREicl 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir 
visų chroniškų ligų <,

Ofisas 3102 So. Halsted 84.
Kampas 31st Streat 

Valandos: 2—4 popiet, 7 — 9 vaL ▼**, 
Nedėliomis Ir iventadlentafs 10—13

DR. MAURICE KAHN
AVM,

GYDYTOJAS lr CHIRURGAM 

4631 SO. ASHLAND
Tel. YAIUla 0994

Rez.: Tel. rUAza 34M
Valandos:

Nuo 16-11 ▼ ryto: 2-3 Ir T-S v, c.
■ndėidit&igio nuo xi uų || MBta

J

%25e2%2596%25bcaka.ro


Ketvirtadienis, rngp. 30, 1934 n P A TT O A R

Pittsburgho Žinios 40 VAL. ATLAIDAI OLDTIMERIŲ VADAS

Homestead. Pa. Šv. l’et-i
SOUTH SIDE

(Tęsinys iš 4 pusi.) '
kišką Veikimą įvykdžius gy- 
veninum, ypač vyrai susido
mėję AU'aH.kiškuoju veikimu. ' 
Žinoma, motei y." il gi neatsi
liks.

Dieve d"o'', kad Federaei 
jos Kongrese patiektos mintys 
luitu kopji'i-k mingiausiai gyve! 
uiman ivvkdintos.

10 ir Povilo paiap. bažnyčioje,! 
rugsėjo 2, 3, 4 d. bus 41) va
landų atbulai Maloniai kvie- 
čiu visus pasinaudoti Dievo į 
malonėmis. Tikras esu, kad 
Houeslead ir apylinkių lietu
viai katalikai nepamils tos 
brangios dvasiškos progos; 
gilusiai laimys bažnyčią ir sti- 
prinsis savo sielos reikaluose.

Klebonas!

---------- - iriausias inžinierius statant di-1
J i Pji nosiniai prie atidary- j/iausius mieste namus.

1110 mokyklos ir pradėjimo au
kštesnės (lligh Seliool) moky-i 
klos jau užbaigti. Viskas tik i 
žiba, visur Švaru, gražu. Šie-

PITTSBURGHO IR APY
LINKĖS LIETUVIŲ 

ŽINIAI

ros iki Anbridge. 24 iš jų ne-į Muionekite čekius rašyti I.i«- 
dalyvavo lengitne. Bet da ne tuvių Kambario Fondo vardų 
pervėlu jums dalyvauti tuipj o siųsti i'in. sekretoriui: V. Zn 
kad tai būtų visų Lietuvių niblauskus, 31 Minooka St, 
Diena: atvykit visi į pikniką! Piltsburgl, (10) Pa.

Tegu 1’et. Diena duoda 200 L.K F.K. Fraudos Komisiia

1 giaiua, kad tinkamui sutikus 
I šias iškik- e,s.

Vedybos
j Užstojus vėsesniam orui, i” 
i vedybų daugiau atsiranda. Kle 
i Bonas jau užsakė net keturias
poras, liet tik viena pora gry-! Jau, turbūt, visiems Anieri-į įlok pelno, bus didžiausias re- 

1 nai lietuviška, tai A. (Jnaitis' kos lietuviams žinoma, kad1 kordas; tuojuus gausini kam- 
ir A. Mili.’iiūtė, Čia randasi l’ittsburglio lietuviai samani ' bario užrašus — Deed of Uift
nemažai lietuvių mergaičių ir i Įrengti lietuviškai vieną kam

GARSINKITĖS “DRAUGE’

I
'••v. ‘ha a iškaus vienuolyne; 
pas mi.Mt kleboną lankėsi i 

žymi viešnia iš Chicagos dr. 
nos, grindys ir sėdynes atimu- l’oši;a žmona, kuri taipgi 
jintos. Kambariai pertvarkyti j ))llvo ,ie!egale Federacijos 

ne r. se. t Jevemnle.

ir

JOHN BRENZA
Jonas Brenza, Metropolitan 

State Bank prezidentas vado
vaus Oldtimeriu baseball ty-

Į vaikinų ir būt linksmiau gir 
uėti užsakant daugiau lietu
višku noru.* *

Dalbai
C.i: n< g’e Steel Po. dirba sil

pnai. Šioj dirbtuvėj daug lie
tuvių dirba, daug yra ką var
gingai gy\ena iš priežasties 
kapitalistinio krizių — bedar
bės ir jais niekas nesirūpina. 
Mesta Masiiine Po. dirba ge
rai. Keli lietuviai gavo dar
bą. Prie oiiso prisirenka tlide-

barį l’ittsburglio universitete 
Taigi, darbas istorinis ir lie
tuvių vardas pasiliks amžinai 
Todėl, sukruskim! Kai vis’ 
stosim petys į petį, tai ir už 
baigsim. Proga gana visiems 
prieinama, nes Pittsburgho di
desnės draugijos rengia pikni

— iš l’ittsburglio Universite
to. Tai bus “amžinas” visų 
lietuvių rekordas... Būkit vist 
Lietuvių Dienoje!

O jūs, visos kitos lietuvių 
kolonijos, ruoškite pas save ką 
tik galite kambario fondui už
baigti.

Lietuvoje mūsų kambario

METINĖS MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

ką to kambario įrengimui. Pi Į piešinių konkurse įŠlaimėij

laukia studentų - mokinių, (le 
rb. seserys - mokytojos jau at-i 
važiavo praeitą trečiadieni; j 
jas auto’ labiliais parsivežė pa
tsai k’ebouas. Seserims gyve , 
ni'iui balas irgi atnaujintas 
bent dalinai, ant kiek suspė-į 
ta. Dabar tik reikėtų tevelia į 
ms prisitaikinti prie kun. 1111- 1 
sijoniei iaus Vaitkevičiaus pra-J 
21 tą sikmad'enį pasakyto pa
mokslo ir visus savo vaikelius 
leisti į liet avišką - katalikiš
ką mokyklą, kame gaus tikrą
jį mokslą ir išauklėjimą, kurio 
negali jokia nekatalikiška 1110- 

Tuo didesne

liuli, kuris stos prieš Chicagos j
'ko- jaunuolius kunigus “Draugo”! n ,)l|riai liar|w pra5yti Mažai 

Idilini- I)uy piknike. į kam pasitaiko giliukis gauti
Šeinis

! tų, kurie kai kada parašo, tai] 
Diego i e'iadieniais dar te- po kiekvieno uarašvino tie ne-1 

belošdama ir dalinama kaskart sv.sipratėliai net kriminališkai 
geresnės ir .Bangesnės dova- atakuoja ' įsus koresponden-j

dalbas.

kilikas dus rūgs. 2 d., šių ine 
tų, Lietuvių ūky (Lithuanian 
Pountry Club) Baldwin Town 
diip, liout 51. Todėl visiems 
prieinama proga dalyvauti ta 
me piknike, kad padarytumėn’ 
kelis šimtus dolerių pelno.

Kai kurios draugijos jau y

jaunas architektas A. Gudai
tis. Neužilgo tie projektai b is 
atsiųsti į Ameriką. Taip pri
neša Lietuvo- Pasiuntinybė iš 1 
\\asliingtono rugp. 20 d.

Amerikos Lt tuviai, po to vi
so, turi išlaimėt spartumo r3
kordą: užbaigt pilnai šita fo 

ra rengusios po vien, piknik.. | ,hjlJ j.||(| , Kal„,

KAZIMIERA 
PETRAITIENĖ

(Po tėvais Zakarauskaitė)
Jau sukuko vieni metai, kai 

negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylfcmą. nuiterį Ir 
motinėlę.

Netekome savo mylimos mo
teries - motinėlės rugpiūčio 30 
<1., 1933 m. Nors laikas tęsia
si, mes jos niekados negalėsi
me ulteliršti. Lai gailestingas 
1 'ievas suteikia jai amžinų, at
ilsi.

Mes atmindami tų jos liūdnų, 
prus.šalinimų iš mūsų tarpo, y- 
ra užprašytos gedulingos šv. 
Mišios ir egzekvijos už jos sie
la i apsėjo 3 d.. Nekalto Pra
sidėjimo Pan. šv. Marijos pa
rapijos bažnyčioje, Brighton 
tark. 7:30 vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, 
apaugus, kaimynus ir pažysta
mus dalyvauti šiose ptlmaldose.

Nuliūdę liekame: Vyras, Dū
kti, Žentas ir Glmluės.

40 VALANDŲ ATLAIDAI
tam tikslui, bet didelių sek į
mių nebuvo. Todėl, visos drau
gijos susidėjusios padarykim
kas mums pripuola padaryti;
nelaukim kitų, bet visi stokim 

ventei įvairūs pa I , • , ,1 1 1 11 remknn darbą.
Juozas Virbickas

Biv'geviPe. Pa. — Rugsėjo
uos. Daugiau, iai svetimtaučiai 1 tus. Ir taip, <• r rašęs, ar nėra-1 (Sept.) !), 10 ir 11 d. mūsų ba- 
lanko; i ir naudojasi lietuvių, šęs, prLeina nukęsti daug ne- žnvoioje įvvks didelės iškilmės 
dovanomis. Nepasiduokim, ei-'malonumų nuo tų ypatų, ypa-j — 40 vai. atlaidai. .Jau yra 
kini ir mes i savo parengimus 1 tingai kmnm t prisipila per ge-!daromi tai
•remkime savuosius. įiklę daugiau proto. suuošimai:

1 šiandien dar turime spau- va'01,ia bažnyčia, puošiami ai-į 
senieji dar-!(los laj>V(., ,<as ky nori, toriai, rengiamasi priimti sve j

parašvti. Visokių žinių laik-|clus 
I’ipe Co. dirbtuvę. Sakoma,! raS-iaį jMlg(?i(lauja ir jie lun,

mokomasi giedoti.

būti užbaigtas greitu laiku, -• 
taip ap'c klius metus.

Dabar., a? naujiena, bet, a- 
not P'ozol'o Šopenauerio, yra 
tiesų, kurias pravartu kartoti, 
tai kai to ii —-

Praeitą savaitę
biiptil ii nuėjo j thirbą Byersl .-

Praeita sekmadienį Moterų 
vra, kad žinias iš draugijų ir ... - ‘

-'tik nežinia ant kaip ilgai. Ki-1 T, ,o|.-|o ve,kimo talpint,L jeį.|AllOnaUS .
kati mes turime Į tur la,,di s I‘nai te<lllha’ J<0'! gu žinia Tilptų neteisinga, taL "i ->l" • ‘ JI t/rtv I

n.uiiistai vis gundo streikuoti. • gerialtsia< ,„a!as pa,-ašyti kadiJe S,k ‘ ‘ 1 ‘ >'
Mat, jiems labai giažu, kaip ,las a). i |Įas korespondencijoj j

kad ten darbai “pasitaisė”,

kykla duot 
mums garnė 
dabar netik pradinę, bet ir 
aukštesnę mokyklą. .Ją turė
tumėm rieti visomis pajėgo
mis.

augi jos susirinki-j

parapijos naudai.

LIETUVIU KAMBARIO 
REKORDAI

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

8pecl.ll.UU IškAllme ir IMtrM- 
me vlsokiq rūAiij paminklu, te 
rrabiMunlus.

Mūsų Šeimyna speclftllzuoja Sia
me darbe per šešta, kartas.

Veskite paminklų reikalu, dm
•lai su pačiais Išdirbėjau

MOUNT GARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas J rytus nuo 
didžiulių vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Rez. PENSAGOI.A 9Otl 
BELHONT S485

, Office: IUI.LSIDE SMAK 
Vincent Roselll, secr.

I.it tuvių Kambario projek
tai „au pabaigti, priimti Lietu 
voje. Tai greičiau atlikta, ne 1 
gu mes tikėjomės. Spartumo' 
rekordas tenai.

L?

Alfred Ronelll, prM.

žmoįv's \aig‘la. Visgi yia na-|yra neteis\hę rašęs ir redak-j line,p. 27 d. atsidarė naujas 
na žioplių, kuiie jų klauso irl(.į.a ,ie)|f,s užsipulti antĮbar.kas, The Bridgeville Na

ko nors, tai yra beprotiškas i tional Bank. kuris perėmė as- jvisur priekabių ieško.

“Labor Dav’ , rugsėjo 3 d.. | 
Šv. Kaziimero R. K. parapija 
rengia oa-kutinį išvažiavimą į 
Adomo sodą. Parapijos komi
tetas dūla \isas pastangas,' 
kad tasai išvažiavimas ki.oge-!

NESUSIPRATĖLIU
PUOLIMAI

oge-! Homestead, Pa. — II
riau-u i pasi.-ektų ir kad sve-; kolonijos mažai matosi žinių! Žmonių buvo nemažai. Bus pe-| 
čius atsakančiai pavaišinti). : !ai naščiuose. Turbūt, dėlto,Hilo parapijai. Piknike choras! 
Šia: .<• išvažiavime rengiamos 'kati korespondentai atsideda' padainavo 1. mtą dainų. Tas 
nepaprastos lenktynės, kurio-'ant vi<?ns kito. “Tegul kitas ■ paįvairino pif.niką ir padarė 
se žymiausią rolę loš inūįų vi-Į parašo”. <) k:ta priežastis, tai

-los

i’.’tTsburghe devynios drau 1 
darbus, nes šioje šalyje leisti j sets T babiliDes buvusio First gijos ir L. K. F. Komitetas I 
na paraš'ii .'.nios iš susirinki- National Bum: of Bridgeville,I rengia Lietuviu Dieną - pikni- 
mų ir visokių parengimų. Pa. pastarojo depozitoriams ką Liet"' ų Kambario nauda:. 

Parengimas 1 išmoka dabar 60 nuošimtį į<lė-i rugsėjo 2 dieną Liet. Ūkėjų
Rugpiūcio 19 ik, Smitli dar-dią. Likviduotame banke Im- \Villoek, i a.

že buvo paiitpijos piknikas. , vo labai daug lietuvių pinigų : Buvo 1 vieslos 33 draugijo;
V, iš visos apvgartlos, nuo Dono

geresn ū) VENEIIAN MONUMENT CO. .INC.
siei.is gerai žinomas dėdė 78 
metui senumo. Su juo galės 
eiti lenktynių kas tik norės ir 
jis visus pralenks. Už tai jam 
yra 'kil tos geros dovanos, ku-( 
rias pažadi įo mūši) krautuvi-i 
ninkas ėi i •-. Miklinkite visi 
kojas, nes tokių lenktynių 
nieks dar nei matė, nei girdė
jo. Tos lenktynės įvyks Ado
mo sotie maždaug apie 3 va
landą ji(»p eL Be to, dar bus 
ir kitokiu sporto žaislų, už- 
karidžių, gėrimų ir visokių ga- 
rduiiiė!ių. Važiuokime visi. Iki 
pusimat..ii.o Adonio sode!

yra keletas tamsių ir cariškų 
gaivai.), kurie norėtų viską ki-

Atlaidai
Pradžioje rugsėjo čia įvyk

G R A B O R I A I :

tiems užginti. Kadangi kolo- sta 40 valandų atlaidai. Baž- 
nijej randasi tik keletas ypa-’nyeia puošiama ir viskas ren-

Malonu pranešti, kati pas 
mus South Šitie Jonas Skis- 
timas atidarė naują lietuvišką 
krautuvę įvairią elektrikinių: 
leinpi), radijų, prosų, šaldytu
vu ir \ Kokių elektrikinių dai- 
klų. Jis pats era gerai paty
ręs dek!n1.m. suvedime elekt
ros į iimi i s. ’l'aip pat taiso 
visok ia' dek i t ikinės mašinas, 
motorus. Jo krautuvė įamiasi 
vardu J. J. ( hristian Electric, 
172S (ai si>u SI. Tokios krau
tuvės i • ‘ i ' i:.i dar neturėjo. 
Reikėtų ■< ui'
ta tiltą pa r 
ir daili-'.'! 
kmi, k.o'p r

Joną Skisti 
... Tai teisingas! 

' .tikinąs. Jis siin-j 
š!aiI akas. 1111 lala- •

ma- ba'gi e!, kilos mokslus ir' 
per daug :n Ii) dirbo Ihipliael 
Electric ktr.r.nnijoje, kaip vy

Važiuojam!
Jau prasideda įdomios, rudeninės ekskursijos j 

senąją Europą. Daug kas mano, kati šiuo laiku ke
liauti laivais per Atlantiką nepatogu, kad Lietuvoj 
nėra kas veikti. Tačiau tie, kurie yra keliavę rudens 
metu, žino, kad kelionėje tai nesudaro skirtumo, o 
Lietuva yra graži visais metų sezonais. Lietuvos mie
stuose rudenį prasideda didelis judėjimas, dėl to kas 
nori pamatyti savo senosios Tėvynės kultūrinį ir vi
suomeninį veikimą, dabar laikas yra važiuoti.

Dienraščio “DRAUGO” laivakorčių agentūra iš
rūpina visus kelionei reikalingus dokumentus ir par
duoda laivakortes ant visų linijų ir visų patogiausių 
laivų. Rašykite arba atvažiuokite.

Išdirbėjai aukštesnes rflšles Paminklų 
Ir Grabnamlų

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
f7hlca<oj

------- o------- '
Suvlrš 50 metų prityrimo

Pirkite tiesiai Iš dirbtuvės ir 
taupykite pinigus

Me. atlikome darbų daugeliui žymes
nių Chicagos Lietuvių.

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

Visi Telefonai:

Tards 1741-1742
LABAJAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

LACHAWICH 
IR SONOS

LIETUVIAI OKABORIAI
Patarnauju laidotuvėse kuopirlausla 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu būsite užganėdfntl
TcL CANal 3615 arba 5615

2314 W. 23rd PU Chicago

1439 S. 49th Ct. Cicero, UI.
TeL GICKRO 5M7

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS Ir B ALSA M UOTO J AS 

Patarnavimas geras ir nebrangus
718 West 18th Street

Telefonas MONroe 3377

J. F. RADŽIUS
Ine.

RIETUVIŲ GRABORIU8 
Palaidoja už |25.00 Ir aukščiau 

Moderniška koplyčia dykai 
858 W. 181h St. Tel. CANal 6174 

Chicago. III.

Telefonas YARds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 

3319 Lituanica Avenue 
Chicago, 111.

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS

Koplyčia dykai
1410 SO. 49th COURT

Cicero, Illinois
Phone Cicero 2109

I. J. Z 0 L P
GRABORIUS Ir LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS
1646 West 46th Street 
Tel. BOUlevard 5203—8413

Tel. CICERO 2»4

SYREWICZE .
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas už (36.00 

KOPLYČIA DYKAI
1344 S. 50th Avė., Cicero, DI.

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė. ,
Tel. Boulevard 4139

JUOZAPAS EUDEIKIS 
IR TĖVAS

Jeigu norite dailumo
• < 1 • 1 Tel. LAFayctte 3572ir nebrangumo laido- — , ,. , 1X, „ .£ „ . J. Uulevlčlua įj
tuvese... Pasaukite...

REPublic 8340
5340 So. Kedzic Avė.
(Neturime sąryšių su firną 

tuo pačiu vardu),

Grabo rlus 
Ir

I tai samuntojaa

T'stnrnauja Chlca- i 
gojo ir apyllnktje.

Didelė Ir graši 
Koplyčia dykai

Itltl Arebcr Ar«,

/
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Ketvirtadieni?, rugp. 30, 1934

* DRAUGO’ 
Labor Day

mm .4 <

*■

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

115 St. tarp Crawford ir Cicero Avė.

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

Širdingai kviečiame visus skaitytojus, biznierius 
profesijonalus ir visus mūsų rėmėjus atsilankyti į 
mūsų katalikų dienraščio “Draugo” Labor Day pik
niką.

B■Dienraščio “Draugo” Leidėjai
■■■■■■■■■■■■■mnMnniimHHHBiiiBumimHBmHHBiBimiHHBHBiunnniiiHniiMBunHnnnHNHkHtf

VIETINĖS ŽINIOS
KAS JUOS SUBY1INS
“Neprigulmingo” Cicero bi 

znieriai visu frontu eina pir
myn rėmime “Draugo” Labor 
Day pikniko, rugsėjo 3 d., Vy
tauto darže.

Antanas Petkus, jaunas gra-

mainė savo planus. Sako, kad 
palaikyti Cicero pirmoj vietoj, 
reikia važiuoti j “Draugo” 
pikirką.sijonalus su kvietimais į 

“Draugo” Labor Day pikni
kų, visi labai prielankiai atsi
neša: priima kvietimų ir pa
sižada dalyvauti piknike. Dau- ką nigs. 3 d. Tik nepaniirški-

ku, Pi. Pelruitis savo fordu ir prisirengsime prie visu tautu: Iš atostogų grįžo zakristijo- 
•I. Skrieki?, kuris savo troką šventės. Į kuopų įsirašė aptie-į nas Antanas Butkus. Sako, ge- 
gražiai nudažė. korius Rakštis. Irus laikus turėjęs Mason City.

K. Adomaitis ir J. Žurkaus- 
Valio, ciceriečiai ir hulvo- kas r,-i(, 25 ,t

liftai! Via, važiuosime |' gran(, o|)i,ning 
“Draugo” l.alior Day pikui- pava<li„„ K„myga]os

te užsiregistruoti, kad priklau 
sote prie Ciceras kolonijos.

Kvieslys

gelis biznierių duoda ir dova
nų.

Yra tokių biznierių, kurie
negali dalyvauti piknike; ne-i 

borius aukojo statine aiskri-Įturi 1<as JUQf! paIiuosuotų nuoį
tuo piknikieiiams vertės $6.00. pjznio '£< kį(. biznieriai duoda'

Di. I. Atkočiūnas, dentis- dovanu. Sako, jei aš negaliu 
tas, skanumynų prie aiskrimo ))f,f| piklllke> tai nors su do.

MARKETPARKIEČiy
DĖMESIUI

Šv. Vardo draugijos išvažia-_. ! Rugpiūeio 30 d. parapijos turėjo I . , , i
v.ivin P<omi^e^° sus'nias, knygyno ka Į y imas pavyko. Žmonių atsilan- , KUI bj 1

užeiga n,har^«le- į kė daug. Pelnas paskirtas pa-
Atidory.ie buvo daug svočiip! „ .... „ .. !rupijai. Širdingai ačiū visiem-.

Rugpiucio 31 d. parapijos į kurie kokiu nors bildu prisi- 
sus-mas. J šį sus-mą kviečia-Į dėjo prie išvažiavimo.Rap.

aukojo už $1.00.
Jonas Brazauskas, vedėjas

PaUor krautuvės, dėžę kvepia
nčių eigai ų vertės $3.00.

Kr. M liauskas savininkas 
lietuviškos kepyklos, iškeps 
lietuviškos, skanios duonos.'

J. Lipskis, pagarsėjęs muzi
kas, radijo krautuvės vedėjas 
suteikė Čeki $10.00.

vana prisidėsiu. Kurie norės važiuoti trokii
Ciccriečiuose jau įsigyvenus ! “Draugo” lrabor Day pikni- 

tradicija — visados būti pir-'kų, galės nuvažiuoti ir parva 
imoj vietoj. Visi šneka, būk ei-Įduoti už 2.5c. J. Jankauskis,

DIEVO APVE1ZD0S PA
RAPIJOS ŽINELĖS

Rugsėjo 4 d. iškilmingai šv.
Mišiomis bus atidaryta parap. 
mokykla. Visų katalikų parei
ga — leisti savo vaikučius į 
parapijinę mokyklų, kad sese-

mi visų draugijų pirmininką . 
raštininkai ir šiaip atstovai. 
Turime pasitarti apie būsimąjį 
bazarų, kuris rengiamas rugsė
jo pabaigoje. Kviečiame ir 
šiaip parapijonus atsilankyti.

Balandėlis

nigų J. Židanavičių — Seirijų 
.J uozų.

Taip pat lankėsi muz. Jo
nas Cižanskas iš Detroito, ku
ris dainavo M. Vaičūnienės pa 
gerbimo puotoj. Drauge su 
juo yra atvykusi ir dain. Ma
rijona Čižauskienė, Moterų S- 
gos pirmininkė. Ji turėjo ke
letą pasikalbėjimų su kitomis 
šios organizacijos centro vai 
dvbos narė.

LANKĖSI TOLIMI SVEČIAIs p, CONRAD
FOTOC.RAFAS 

Atsidarė nuosavą, mo
dernišką Btudlo su Hol- 
lywood šviesomis.

420 WEST 6Srd ST. 
Fnglcw<»otl 5840—5883

Šiomis dienomis “Draugo” 
redakcijų aplankė muzikas Ni
ekus, Amsterdamo lietuvių pa
rapijos vargonininkas, kuris Į 
praėjusių savaitę dalyvavo va-1 
rgoifninkų seime Clevelande. 
Muz. Niekus yra išleidęs lie
tuviškų šokių albumą ir kito-

Šv. .Jono Evangelisto dr-ja ki’l muzikos kurinių yra pa j 
nutarė suruošti rudeninį balių., ra“Vs* *',s >ra vargonininku 

_______ _ pa- žinomą mūsų rašytoją ku-

Miisų klebonas kun. Albavi- 
čius ir varg. K. Sabonis grį
žo iš Federacijos kongreso, 
Clevelande, kupini malonių į- 
spūdžių.ccrieč.ių daugiausiai būsią' ekspresininkas, 6750 So. Ca-1 rys įkvėptų jiems lietuviškos 

•“Draugo” piknike, rugsėjo 3 mpbell Avė., tej. Kep. 6251,! dvasios, kad katalikiškai iš-- 
d. Į savo dideliu troku patogiai siauklėtų. Mūsų mokykloje tei

nuveš. Vaikai be tėvų negalės kiama ne vien'pradžios moks- 
važiuoti, su tėvais mažiems Jas, bet ir lligli school. Abe- 
va i kam? kelionė dykai. Važiuoljose mokyklose mokytojauja 
jant tioku, kiekvienas turės i seserys. Kazimierietės.
mokėti 25c., ar kas turės ti-j -----------
kietų, ar ne. Už važiavimų rei-

Kad ištikrųjų sužinojus, iš 
kurios kolonijos daugiausiai

Buferiai žada skanių valgių '"ls •'vec’U piknike, pataieiau 
restoranui. ! renginio komisijai pa-

Į dėti bent . porų teisingų vyrų
Užeigų vedėjai žada impor-

tuoto pCuno iš 
Grabo’Ji? A.

Lietuvos.
Petkus

prie įžangos vartų, kad sure-
| gistruotų, kiek iš kiekvienos

/ ; kolonijos bus svečių. Betybos
“Draugo” pikniko žada įsira-Į 
švti j Kolegijos garbės narius, 
įnešdamas $106.00. Rap.

Rugpiūčio 30 d. įvyks labai 
arbus L. Vyčių 4 kuo] 

sirinkirnas. Reikės tartis, kai])

Ijftnkant biznierius ir profe-

Į jau eina: ciceViečiai bus pir
moj vietoj.

Daugelis per šventes manė 
važiuoti kitur, bet dabar per-

MflYOR VOTES 0. K. OORAMfl FLOflT

FORD J. CARTER, JR., of the 
VVrigley Co.; RARNET HODES, 
Secretary of the Chicago Home- 
eoniing Week Celebration and 
MAYOR EDVVARD J KELLY, 
chairman of the festi/al, look over 
the model for the VVrigley float de-

pieting the present VVrigley Tower 
and the building whieh originally 
occupied the site, the home of John 
Kimie, Chicago's first white settler. 
This float, vvith hundreds of others, 
\vil1 be secn in the Drama of Chi
cago on Parade, climaxing Home- 
coming VVeek, Sept. 9 to 1C.

kes užsimokėti. Tikietų kiek- , r , ,. . , . svarbus L. Vvčių 4 kuopos sn
vienas gaus prie t roko, kas tik] . . K .L_ b , •
užsimokės 25c už traką. Tro-1 
kas stovės nuo 12 prie bažny
čios. Išeis 1 vai. popiet. |

Šv. Kažančiaus dr-ja “Drau 
go” piknike darbuosis prie 
serijų ir kitokių darbų. Dar 1 
bininkės bus pirm. B. Lazdau- ' 
skienė. Gailienė, Stasiūnienė,
Damidavieienė, Goberienė ir 
kitos.

Gailins, V. Tatulis — prie 
gililikingo rato. S. S.

| TrimShampoo 
- 3et
vvith

Ona’s Pertnanent VVave
Beautiful, Natūral-looking 

v-ave, and soft Ringlet 
ends

Now only #1.49
EKSPRESININKAIĮ

TALKA
West Side. — Ekspresinin-' 

kai tariasi vežti visus “Drau
go” Labor Day pikniko dar
bininkus ir piknikierius: St. 
Fabijonas savo didžiuliu trn-

BANKAS
LIETUVIAMS

Taupykit savo pinigus
šiame banke

Į ’ ;

HALSTED E1CHANGE
NATIONAL BANK

Halsted St. ir 19th PI.
Narys FBDRRAL 

INSI’KANCE KlMPOkAUJOH

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

Cbtcago, III.
TEL. REPCBUC 8408

Katrie perkate anglis Iš 
dralverlų, siųskite Juos J 
CRANE COAL CO. Gausite 
geresnes anglis, už mažiau 
pinfgų.

Ivanauskų sūneliui Abertu 
kui padaryta gerklės operaci
ja. Operaciją darė dr. Jovai
šas. Ivanauskai yra stambūs 
parapijos rėmėjai.

VVEEKEND 
SPECIAL
FINGER WAVE 

MANICURE 

EYE BR0W ARCH 

OIL SHAMPOO

25c
ONA'S BEAUTY SHOPPE

4459 S. CALIFORNIA AVĖ.
VIRgmia 0835 Open 9 to 9

Gerkit ir Reikalaukit

Muktai LiąuorCo
4707 S. Halsted St

Tet. YARDS 080S •

J

JOHN B. BORDEN
Lietuvis Advokatas 

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

(Metropolitan State Bank Name) 
Valandos Kasdien nuo 9 Iki 6 

Panedėllo, Seredos Ir Pėtnyčlos
vakarafs 6 Iki 9 

Telefonas CANal 1175
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Telefonas REPufollc 9600

POP1ERCOJAM Ir PENTUOJAM 
•

Atliekame visus namų dabini'mo 
darbus. Darbas pigus Ir užtikrin
tas. 1934 m. popleros rolė — 5c,

JOSEPH AUGAITIS 
1608 S. 50th Avė. Cicero, III. 

Tel. Lafayctte 8719

S/

%

G RA N D O PE N I N G
RUGSĖJO (SEPT.) 1 D., PRADŽIA 7 VAL. VAKARE

Muzika ir užkandžiai
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 “Kauną.”

%

J

ALEX ALEŠAUSKAS and SON
F urui ture and Piano 

Movers
Seniausias Lietuvis
Moveria Chicagoje
7IOO SO. T ALMA N ST. 

7126 SO. ROCKimi, ST. 
TH. RFPiihilc 5099-6051
Mes parduodam anglis že

miausiom kainom. Focahmi- 
tas M. R. »7.00 tonas.

INSURANCE
NOTARY

PUBLIC

H ' H R 9 F>

nUKHiAbt KAI

PERKAM
LIETUVIS

KUS BONUS

RE AL ESTATE — SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite į Mūsų Spulką. Teisingumu Pamatuotas Biznis
2608 WEST 47th STREET Tel. LAFayette 1083
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