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HINDENBURG MIRĖ, HITLERIS VYRAU J
MINISTERIU KABINETAS PATAISĖ

KONSTITUCIJA HHLER10 NAUDAI
T uo tikslu paskelbtas Vokietijos 

gyventojų plebiscitas
MIRUSIO PREZIDENtO LAIDOTUVES 

ĮVYKS ANTRADIENĮ
Bh^BLYNAS, rugp. 2. — . Patirta, kad vokiečių kariuo 

Šiandien mirė Vokietijos pre- menės vadovybė jau pareika- 
zidentas fieldmaršalas Paul lavus, kad jei Hitleris norį 
von Hindenburgąs. Jani mirus būti prezidentu, jis turi at- 
kancleris Hitleris tuoj paskelb | sisakyti kanclerio vietos ir i

tas prezidentu. Tokiu būdu j nacių partijai vadovavimo.
Hitleris šiandien jau gali pa
sididžiuoti, kad jis tikras vi
sos Vokietijos’ diktatorius ir 
valdovas.

Hitleris gudriai užėmė pre
zidento vietų. Prieš mirsiant 
llindenburgui, jis sušaukė mi- 
nisterių kabineto posėdį, ku
riam nutarta priedu pataisy
ti (Vokietijos k-onstituciję. Tuo

PENKIOS PRIMI
CIJOS RYME

JAUNI MARIJONAI KUNI
GAI LAIKO PRIMICIJAS 

RYMO BAZILIKOSE

RYMAS. — Šv. Panelė®
Marijos Škapliernos šveūtė 
marijonų vienuolijos gyvėni- 

Ime yra ytin reikšminga. Tų 
dienų ir Amerikos jaugi ma
rijonai darė savo pirmuosius 
ar amžinuosius įžadus, gi pen-

I ki jų, naujai įšvęsti kunigais,
. laikė savo primicijas istorinė-

Vargiai jis norės tai padaryti.

BERLYNAS, rugp. 2. — 
Dėl mirusio prezidento Hin
denburgo Vokietijos vyriausy
bė yra gavus telegramų nuo i J 

visų pasaulo kraštų vyriausy
bių. Tarp šių telegramų yra 
nuo Popiežiaus ir net nuo bu-

i vusio kaizerio. Pavieniai žy- 
priedu pakeičiamas konstitu- Į mieji žmonės mirusį Hindun- 
cijos posmas, kuriam pažymė- burgu vadina didžiuoju genė
ta, kad įnirus prezidentui jo rolu ir savo tautos tarnu, 
vietų užima terminų baigti vy
liausiojo krašto teismo teisė
jas pirmininkas. Ši provizija 
eiabar pataisoma, kad prezi
dento vietų užima kabinete { 
skiriamas asmuo. Kabineto 
žygis yra teisėta^ 1933 me- { 
tais paskelbtas įstatymas, kad , 
konstitucijų tegali taisyti mi- 
ni8terių kabinetas. -Šis įstaty
mas pasirodė yra priešingas 
konstitucijai. Bet vyriausias 
krašto teismas nusprendė, kad 
kaip ilgai Hitleris pasilieka 
vadu, tegul ir šis įstatymas 
pasilieka galioje. Vadinasi, 
tuščias daiktas yra kovoti 
prieš Hitlerį.

SUSMĖ SU
gubernato-

rim

NUŽUDYTAJAM
PAMINKLAS

GUBERNATORIAUS NE
TAKTAS IŠJUDINO DAR

BININKUS

MINNBAPOLIS,

KARDINOLAS PAŠVEN
TINS “DOLLFUSSO” 

KOPLYČIĄ

VIENA, rugp. 2. — Pirma-' 
sis Dollfussni paminklas bus 

Minn į a^<*ar>^as sekmadienį. Jo

BOLŠEVIKAI GRASINA 
PASAULIUI

LENKU PREMJERAS APIE 
LENKIJOS PADĖTĮ

MASKiVA, rugp. 2. — Bo 
Ševikų spauda pradėjo minė 
20 metų sukaktuves, kaip pr: 
sidėjo pasaulinis karas. Lai 
raščiai apie tų Įvykį rasydai 
įspėja viso pasaulio kapitali

VARŠUVA, rugp. 2. -- Nau
jas lenkų premjeras Kozlow-
ski vakar kalbėjo per radijų Juškas valstybes, kad jos sai 

su guberna- ! * “ J v . . apie valsfevbės reikalus. Daug !fi°^us^ nauJ° Laro, ypač su s

dinpma Dollfusso koplyčia.

o . ouu... kardinolas Inmtzer,rugp. 2. - Streikuojantieji tro > . • •
i ,«i- x i x i Vienos arkivyskupas, pasven-kų vežėjai, kurie streiko metu! . .v. . T, . .;tins ir atidarys nedidelę baz
gražiai sugyveno su guberna-1T f

torium Olson ū, .pagaliau nusi
suko prieš šį pastarų jį, kuo-

Emin.

met areštuota jų unijos vadai 
se Rymo bazilikose, bfitent: . strciko v(<J-jal Kadongi 
kun. Jonas Voayliua, M.I.C, I trHklninkai p,|ikli vady> 
ir kun. Antanas švwhu, M.I..J j . ihai
C. — bazilikoje Maria Magio-1. * J
re, prie stebuklingojo Švč. Mg- 

Snieginės paveikslo;
• kun. Jonas Janeira, M.I.C.,—r
Šv. Petro bazilikoje, šv. Petro

POPIEŽIUS APSIGYVENO 
VASAROS ROMUOSE

Yra žinoma, kad guberna
torius paskelbė mieste karo 
stovį, kad pagelbėti streikinin-
kams, ir kad prispausti trokų 

karsto kriptoje; kun. Juozas, k„ karios ateisak,
Vaškevičius, M.I.C., ir kun. Al

BERLYNAS, rugp. 2. —' 
Vokietijos saugumo ministerio 
įsakymu vakar visa kariuome
nė prisiekė savo ištikimybę' 
Hitleriui.

Užėmęs prezidento vietų 
Hitleris nusprendė, kad gyven 
tojai plebiscitu patvirtintų mi- 
nisterių pripažintų konstituci
jai priedų ir tuo būdu jį pa
tvirtintų prezidentu. Dėl to, 
jis paskelbė krašto gyventojų 
plebiscitų šio rugpiūčio mėn. 
19 d'.

VokietijoR spauda apie šiuos 
visus Hitlerio žygius nieko ne
rašo, tik pažyrhi įvykstančius ' 
faktus. Nevalia paduoti jokių 
komentarų.

Mirusio Hindenburgo laido
tuvės įvyks antradienį. Bur 
palaidotas Tnnnenbergo kau
tynių lauke paRtatyto pamink
lo rūsiuose.

DIDELĖS IŠLAIDOS YRA 
PAVOJINGOS

WASHINGTON, rugp. 2. 
— Amerikos Darbo federaci
jos ekonomininkai patikrino 
pereito mėnesio krašto biznio 
stovį ir rado, kad vyriausybės 

i milžiniškos išlaidos įvairiems 
ūmiems reikalams ir pirkimo 
pajėgos dirbtinam sukėlimui 
yra kraštui pavojingos. Tuo

fonsas Jagminas, M.I.C. —- 
marijonų vienuolijos koplyčio
je.

Kun. Alfonsas Jagminas, 
M.I.C., 1 aikė giedotines Mi
šias, kurioms arkidijakonu b«-. z • *
vo marijonų generolas,, tėvas 
A. Cikoto, M.I.C., dijakonu —» 
neopresbiiteras kun. Juozas 
Vaškevičius, M.I.C., gi subdi- 
jakonu — naujai įšvęstas di- 
jakonas J. Čižauskas, M.I.C.

'Naujai įšvęsti kunigai pa
silieka dar vienerius metus 
Europoje gilesnių mokslų eiti. 
Liepos 18 d. visi-ųmerikiečiai 
marijonai studijozai išvažiavo 
iš Rymo atostogoms Lietuvon, 
vadovaujant Lietuvos kunigui 
Juozui Grigaičiui, M.I.C.

pripažinti taikos sųlygas. Vis
kas klojosi gerai iki guberna
toriaus nusistatymo pakeiti- 

įmo. Karo komendanto įsaky
mu leista važinėti trokų daliai, 
kas pirmiau buvo uždrausta, 
0 paskiau areštuoti unijos ir 
streiko vadai.

Šiandien streikininkai atvi- • ■ 
rai kovoja prieš gubernatorių.'

-NUBAUSTI PO 25 METUS 
KALĖTI
±

Trys vyrai, R. Pisani, 30 
m., A. Sway, 23 m., ir A. Sie- 
gak 30 m. amž., teismo nubau
sti po 25 metus kalėti.

•CASTBL 3OND0LF0, Ita
lija, rugp. 2. — Šventasis Tė
vas Popiežius Pijus XI vakar 
vakarų visiškai netikėtai at
vyko į šiuos savo vasaros rū
mus, už 17 mylių nuo Rymo. 
Pirmiau buvo paskelbta, kad 
Popiežius atvyks, čia penkta
dienį’ ar šeštadienį.

* ** */ y ' % k* ’
Apie greitesnį Popiežiaus 

atvykimų į šiuos vasaros rū
mus visgi žinia pasklydo žai
bo greitumu ir rūmų aikštėje 
Jo Šventybę pasitiko tūkstan
čiai apylinkės gyventojų, dau
giausia valstiečių. Iš rūmų 
balkono - Popiežius . suteikė 
jiems apaštališkų laiminimų ir 
susirinkusieji išsiskirstė.
* '2 *• * i • • ' r * •• . \ . *

Kaip sakyta, Popiežius ap
leido Vatikanu be jokios pom
pos. Popiežiaus automobilį 
lydėjo kitLtrys automobiliai. 
Nieko tikra nežinoma, kaip il
gai Jo Šventybė vasaros šiuo
se rūmuose.

dėtį.
Sakė, kad Lenkijos gyven- ’ 

tojai yra įpratę gyventi že
muoju gyveninio standardu ir 
šis standardas turės toliau pa
silikti. Nėra galimybės ■ siekti 
aakštesnio standardo, kadangi 
ir dėl žemojo palaikymo yra j 
reikalingas visų slinkus dar
bas.

Pranešė, kad vyriausybė ne
gali dirbti kiekvieno žmogaus 
naudai įr kiekvienas tegul 
pats rūpinasi pasidaryti gyve
nimų. Vyriausybė apdraus vi
sus bankuose indėlius

ran sovietai sugriautų visi 
kapitalistiškas valstybes i 
įvestų socializmo tvarkų, lw 
gia laikraščiai.

NIXON PRIEŠ GUBERNA 
TORIŲ HORNERĮ

Cooko apskrities mokesči 
patikrinimo boardo (board < 
appeals) narys G. F. Nixo 
pareiškia, kad Chicagoj ir k 
tose valstybės dalyse*1F tolis 
daug namų bus konfiskuojan

ir sų^ydėl didelių mokesčių ir už t:

Šių metų sausio m. 14 d.'
Birž. 29 d. Lietuvoje Jo į jįe pagrobė Chicagon atvyku- 

Kkscelencija arkivyskupas si drftbužių prekibininkų Har- 
I Pran. Karevičius, M.I.C., su- ’T Welch iš Toledo, O. Šį , 

būdu sukeliami dideli defici- (teikė tonsuros šventimus ame-|^rb°gU haisiki kankino, kadpno, I opiežius nekeičia savo 
tai, kurių padengimui yra tik rikiečiams klierikams: Kaži- |Kaut’ išpirkimų. Kankinama- kasdieninio darbo tvarkos, 
viena priemone — dolerio in-. miemi Vengrui, M.I.C., ir Vin kreipės pas savo motinų

Nepaisant šio “vasaroji-

ipažins ūkininkams 40 nuoš. |yra atsakingas gu-bernaforit 
skolas. Horneris. Gubernatorius n

Šiandien milijonai valstie
čių Lenkijoj alksta, kadangi 
žemės ūkią produktus priver
sti parduoti, ir tai kuo pigiau
sia, kad surinkus pinigų mo
kesčiams ir skoloms atmokėti.»- ' . > ♦ • .* -s - .
Šis žemės ūkio produktų pigu
mas labiausia spaudžia val
stiečius.

Kariuomenės išlaikymui ir 
toliau bus išleista 40 nuošim
čių visų pajamų.

Konceh tracijos stovykloje 
laikoma apie 200 teroristų, ku
rie išgaudyti po ministerio 
Pįerackio nužudymo. (

nori gelbėti namų savin! 
kams, nenori, kad pjlitikieri: 
sumažintų išlaidas. Jam bm 
pasiūlyta, sušaukti legislatūi 
sesijon. •.Gubernatorius atsak 
kad taip gerai, kaip. yra, t 
gul ir toliau Bus skiriami aul 
ti mokesčiai ir tegul žmoni 
netenka nekilnojamų turti, 
jei negali išsimokėti.

Toks yra Illinoiso guberm 
toriaus nusistatymas, sak 
Nixon. "

fliacija.V. W • -F . ' \
Šiuo įspėjimu turėtų 

susidomėti vyriausybės orga
nai. Dolerio infliacijos reikia 
saugotis.

cui Andriuškai, M.I.C.
giliai i VincaR Andriuška, M.I.C., 

uep. 16 d. Kaune sudėjo am- 
iinuosius vienuolijos įžadus.

Toledo. Piktadariams išmokė-
Šiandien suteikta audiencijos 

eilei aukštųjų Bažny-visai
ta 2,000 dol. ir po to jie greit čios prelatų, tarp kurių buvo
suimti. keturi Amerikos vyskupai.

Vakar pasaulinėj parodoj, 
Chicagoj, kalbėjo NRA admi
nistratorius Johnson. Ragino 
pramonės kodų sąlygas vykdy 
ti ir pildyti.

KAUNAS. — K antonte 
tingų sluoksnių “Rlt<” ;pari 
rė, kad Lietuvos užsienio m 
nisteris, p. St. Lozoraitis 
SSSR užsienių reikalų k. 
miaaro, p. M. Litvinovo^ pa 
kviestas, šių metų rugpiūčio 
d. lankysis Maskvoje.

\«
PAMALDOS UŽ 

DOLLFUSSĄPLANUOJA KOLONIZUO
TI ALASK4

ANCHORAGE, ' Alaska, 
rugp. 2. — Iškeliamas su man y 
mas, kad J. Valstybių vyriau
sybė imtų kolonizuoti Alaskų, 
kurios milžiniški derlingi plo
tai reikalingi žemdirbių. Yra 
planas, kad Alaskoj Kblonisuo 
ti nuo sausrų nukentėjusius 
J. Valstybių ūkininkus.

ORAS
CHTCAGO IR APYLIN

KES. — Numatomas gražus 
oras; vėsiau.

SUKTYBĖS SU VANBEN- 
i SAIKIAIS CHICAGOJ

Areštuoti du vyrai, kaltina
mi už padarytas suktybes su 
vandensaikiais (vandens mete- 
rais). Jiedu susitarę pakeitė 
vanden saikius 43 skalbyklose 
ir pieno kompanijų įmonėse, 
kad mažiau būtų įregistruota 
suvartoto vandens.

Apskaičiuojama, kad tuo bū
du Chicago vandens biurui

Vakar Chicagoj 2:00 (,topiet padaryta apie 60,000 dol. nuos 
buvo 88 laipsniai šilumoi. Pa-1 tolių. Vienas areštuotųjų yra 
skui per vienų valandų fti lum a ‘ vandens bįuro darbininkas.

| KIEK KAŠTAVO PACIFIKO 
STREIKAS

LONDONAS, Tugp. 2. — 
Europos valstybių vyriausy
bės ir spauda pareiškia, kad 
mirus prezidentui Hindenbur- 
gui, reikia laukti naujų įvykių 
Vokietijoj. Hitleris norės dar 
daugiau įsigalėti ir suvaržyti 
tautai laisvę. Daugeliui tas 
nepatiks.

PORTLAND, Ore., rugp. 2./ 
— Dokų darbininkų streikai 
Pacifiko pakraščiais tęsės 84 
paras ir kaštavo daugiau kaip 
300 milijonų dolerių. •/

Verslininkai dabar galvoja, 
kokiu būdu bus galima a/tsi- 
gauti po to “karo,” kur^i vis 
gi jau pasibaigė. j

VIENA, rugp. 2. — Kiru 
bergo, už 30 mylių auo Vie
nos, mažoje parapijos bažny
čioje vakar įvyko pamaldos 
ui nužudytų kanclerį Dollfus 
sų. Toj parapijoj kancleris 
gimė ir toj bažnyčioj krikšty
tas.

Per gedulo Sv, Mišias baž- 
1 nyčioj buvo nužudytojo seni 
(tėvai valstiečiai, visa eilė gi

minių ir vyriausybės atstovai.

pakilo iki 96 Įsipeniu, y Vedami tardymai.

‘PARYŽIUS, rugp. 2. — Šier
met Prancūzijoj jau nubausta 
17 “šnipų,” dirbusių svetimų 
kraštų naudai.

. Du sparnuotieji lietuviai — Darius ir Gi
rėnas, kurių atminties pagerbimui organizuo- 

' jama Lietuvių Diena Harlem aerodrome rug
pjūčio 5 d. Visas pelnas skiriamas jų pamink
lo pastatymui. A.a. Darius ir Girėnas stovi 
prie savo lėktuvo “Lituanica,” kurios sparnai 
sudužo netoli tėvynės slenksčio, nugalėjus At- 
lantikų ir mūsų didvyriai tragingai žuvo Sol
dino miškuose.

_______
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DIENOS KLAUSIMAI

HINDENBURGO MIRTIS

PIRMOJI DARIAUS IR G IRANO DIENA 
LIETUVOJ

Lietuvių tautos vaikai yra išsiblaškę po 
visą pasaulį, šiandien“ lietuvių rasi netik 
Šiaurės Amerikoje, Aaglijoje, Pietų Ameri
koje, liet net ir Ceiloue, Kinijoje, Pietų Af

rikoje, Ugnies žemėje ir kitu/. Tai vis dau
giausiai vadinamoji Lietuvos išeivija, kuri 
šiandien sudaro daugiau, kaip 40 nuoš. visos 
lietuvių tautos. Taip rašo “Tsb.”

De išeivijos užsieniuose dar gyvena ir
apie 60 nuoš. dabartiaije nepriklausomoje
Lietuvoje esančių lietuvių. Tai Prūsų, Vii- •
niaus krašto ir kitų valstybių ribose esantie
ji lietuviai. Šie lietuviai nėra išeiviai, nes jie 
niekur iš savo tėvų žemės neišėjo. Tik nedė
kingas likimas taip lėmė, kad jiems* teko bū-

Vakar ryte mirė Vokietijos prezidentas 
indenburgas, sulaukęs 86 metų amžiaus, 
okiečin tauta jo liūdi. Viso pasftulio spau- 
i plačiai rašo apie vokiečių tautos karžygį 

vadų, darydama visokių spėliojimų apie 
ii, kas galės atsitikti po Hindenburgo mir
ęs. 7 - ♦ • .

Hindenburgas neabejotinai buvo didelis 
ėogns. Jis vien savo arnžį tautai tarnavo 
lipo narsus ir ištikimas kareivis, o vėliau 
|?ipo krašto vadas — prezidentas. Karo ine- 
h svarbiausia figūra ka/o fronte vokiečių 
Usėj buvo Hindenburgas. Jo žodis, buvo įsta- 
yiuas. Jo vardas — akstinas milijonams vy
li ginti savo faterlandą. Jo pasukimas karo 
jgų į kurių nors pusę, sudarė didžiausių 
riešams baimę. Suprantama, kad karo metu 
riešai jo nekentė, pajuokė, niekino. Tačiau 
raėjus karui, visi Hindenburgų aukštifto kai
to vienų gabiausį karvedį, pajėgusį per ke
ltų metų atlaikyti frontų, kurį laužė beveik 
iso pasaulio karo jėgos.
/ Daug metų Išgyvenęs karo fronte, savo 
adovanjama kariuomene išžudęs šimtus tūk- 
tąnčių žmonių ir matęs kaip krintu jo va
itaujamos armijos, vis dėlto jis žmonišku- 
RO ir savo žmonių akyse pagarbos nenustojo. 
Tauta apsirinko jį savo vadu. Ir užėmęs pre- 
lidento vietų, jis stengėsi palaikyti taikų ir 
trašto viduje ir su kaimynais. Jis buvo vie
tas iš tų, kuris per kurį laikų laikė pažūbo- 
ęs visus tuos karštuolius, kurie vaduoda- 
ntes kerštu stengėsi iššaukti naujų karų. Jei 
je Hindenburgas, nacių vadas Hitleris būtų 
lanv daugiau1 nelaimių užtraukęs Vokietijai 
iT labiuu sukomplikavęs tarptautinę politikų.

Kaip nekalbėsime, Hindenburgo mirtis 
pra didelis smūgis vokiečių tautai. Dabar 
ijitleriui paliekama visai laisvos rankos bis- 
lariškai švaistytis po visų kraštų, persekioti 
jam nepatinkami s žmones, kovoji su Bažny
čia. Prezidentas Hindenburgas ligšiol jį vis 
dėlto vartė. Jo nebėr. Hitleris yra ir prezi
dentas ir kancleris, žodžiu, visa ,valdžia. To 
fkyvHizdojf Europos valstybės dar labiau 
gfakluosis ir taikai dar daugiau pavojų su
tirta rys.

Carl J. Mullaly, S. J.

Bsroliaus llzstatytss Kilpos 
i, Jam Padam Klm

' ’ , Sulietuvino A. P. Bandys

l (Tęsinys)

\ I hi limfai l’rovrnstono biznierių susi 
imk" Eikš salėn ir laukė Tėvo Roberto. 
Majorns I ,< ngas sėdėjo ant rtcoflftK
draug su biznieriais; pasipūtęs žvalgėsi 
im vi«a svetainę. Jis buvo pramintas oro 
suaukite, re m- tik koks nors {lolitiška.' 
vėjas jį kreipė, ten jis ir kripo. Majoias 
nem rojo dalyvauti tame susirinkinm. bet 
bizni'•. m privertė. Jie tiesiog reikalavo, 
kad lot’p nors atiiiainiias tų kvailų Įiailėi'.

• Tėvas Robertas atėjo penkiolika mi
liniu v "Imu. Martyno sūnus laivo pasių
sta-- pašusiUi 'l"\ų RoImtIu. ftis pasivė- 
lavi'iiii turėjo psichologiškos it ikšmė . 
Aiškini pe "<lf, kad Tėvas Robertas bu

.v / tu. t

Kun. Pr. J. Vaitukaitis

Popiežius Pijus VII ii Napoleonas I
Napoleonas I,. Prancūzijos, jo iš.grovų šeimos, priklausė į

mų, bet kelionėje savo nusimi- ngių mozaikų, vaizduojančių 
nimui matė, kad didelių mies- j Šv. Petro bažnyčių, Romoje, 
tų gyventojai Popiežiui davė • prisiartinęs prie ramiai sėdin- 
didesnę pagarbų, negu pačiam ; cio Popiežiaus, jų trenkė į gri- 
iinperatoriui, į ndis ir-sutrupino tų gražų me-

niškų arkiveikalų, paskui per- 
kūnuojaučiu šauksmu užriko: 

Lengva suprasti, kad Popie- “Matai, taip sutrupinsiu tū
žmus atsilankymas į Paryžių ve, tavo sostų, tavo Bažnyčių 

Napoleonas 1 suprato, kad 1804 metais nebuvo prįelankm ir tavo valstybę! Mano rūsty-
popiežija dar nepasibaigė, kad ** malonus, tuo labiau, kad be kris ant tavęs!’’
Prancūzija, sunaikinta revoliu Napoleonas nuolatai Popiežių “Tragedija!” tarė Popie- 
cija, valstybiniu Aėžiniu nuul- įvertė pi įimti savo sumanymus, zius ramiu, iškiliu, didingu

garsus imperutorius, didenybę šv. Domininko Ordenui, buvo; Popiežiaus kalba su ciesorium
ir karžygiškiunų priskaitė sa
vo nepaprastam charakteriui 
ir vyriškumui'. Tačiau, iškilęs 
ir atsiekęs aukščiausiojo ga
lingumo, jis negalėjo pakęsti, 
kad žmonės pripažintų kokių 
nors viršesnę galybę, negu 
kad jo buvo.

Ta didesnė ir viršesnė negu 
jo galybė buvo Popiežius. Dėl

skirtas Tivolio vyskupu ir nuo 
17/5 melų buvo kardinolu.

to Napoleonas I pasiryžo tų 
ti plėšriųjų kaimynų pagrobtiems ir atskir-1 galybę sutriuškinti, įkuriant 
tiems nuo savo motinos Lietuvos kūno.

Lietuvos išeivija ir visi užsieniuose gy 
venantieji lietuviai šiandien sudaro savo skai-Į nuo Popiežiaus, gyventų Pa- 
čiųmi antrų lietuvių tautų. Gi turtingumo1 ryžiuje.
žvilgsniu gal šiek tiek ir praneša nepriklau-1 Kad taį padarįUSj pįrmiau- 

#somoje Lietuvoje gyvenančius lietuvius. Dar 
ir dabar apie 50 nuoš. užsieniuose gyvenan
čių lietuvių moka lietuviškai, myli savo tė
vynę ir tautų ir, reikalui esant, jie visoke- 
riopai padeda. Juk niekados nebos užmirš
tas Jungtinių . Amerikos valstybių lietuvių 
pastangos tais laikais, kai Lietuva kūrėsi ir 
kai jai buvo reikalinga visokeriopa parama.

Tačiau užsieny gyvenančių lietuvių ir 
nepriklausomosios Iietuvos lietuvių'lig šioli-

tautinę bažnyčių, kurios gai
vu ir vadovas, nepriklausomas

sinta ir verčiama neduoti gar
binimo Dievui, reikalavo ra
mybės, dėl to imperatorius su 
nauju Popiežiumi padarė kon
kordatų. Be to, Napoleonas I 
Popiežių pakvietė į Paryžių, 
kad jį vainikuotų. ciesoriumi. 

Nemandagus Napoleonas

Popiežius Pijus VII priėmė 
imperatoriaus kvietimų, nors 
daugelis kardinolų jam nepa
tarė tai padaryti. Ir Popiežius 
iš Romos į Paryžių leidosi su- 
nkion ir vargingon anais lai-

žalingus pačiai Katalikų Baž balsu, ir lengvais žingsniais iš- 
nyčiai. Tuo atžvilgiu Napoleo-' ėjo iš kambario.

.no visas viltis nupuldė įvykęs į
asmeniškas pasikalbėjimas. -

Ciesoriaus užsispyrimo

sėkmėsKamerdineras pasakoja, kad 
Napoleonas, neramiai vaikščlo Napoleonas I matomai no- 
damas, nekantrią! laukė pasi-'r^j° savo rūstybę išlieti ant 
rodant' Popiežiaus. Pagaliau Popiežiau^ Pijaus VII, nes ne
pasirodė Popiežius romus, iš- liovė daiyti naujų ir skaudžių

šiai reikėjo panaikinti popie- 
žijų, kas dėl didelio galiūno, 
kaip Napoleonui I, išrodė la
bai lengva padaryti. Taigi, jis jtaįg kelionėn, kurioje katali- 
pradėjo kan, sn Popiežium K- kai suliko didžiausia paga-
jum VI. 1798 jautais Napoleo-į rj)a, priklausančia Katalikų
nu.s 1 įsuke Komų paskelbti re- , pa£ny£įos Galvai. Kai apie tai nę iš Romos į Paryžių ir kad 
spublika, pasavindamas tris , nUgįrdo Napoleonas, apimtas epsigvventų viename iš cie- 
provincijas, kurios priklausė pavydu ir neapykanta, užsi. • —t---
bažnytinei valdžiai, gi Popie. ., .... . ... - ir ■ t .miršo apie priklausomų gar-

n,ai palaikomi saitai nėra laba, stiprus. Kar- ži, Kjų VI, <80 motų senolį, Į bę Popiežiui ir jam uždraudė 
įsako ištremti į Valoncijų, kur Į lankyti |,ažnvfias paryžiujc. O 
1799 motais jis mirė, kaipo ■ graodžio 5 dien^ 1804 metais> 
tikrasis kankinys ir tremtinis. kni i5puold jo vainikaviln0 

Visiems Katalikų Bažnyčios diena Napoleonas T užvyl6 
priešams išrodė, jog popieži-
jos gyvenimui išmušė jau pas
kutinė valanda, nes Roma ir 
kitos bažnytinės valstybės jė-

iais dėl vieno ar kito asmens pasielgimo tie 
santykiai sugadinami.

< Jąu praeitais metais, ypač pradėjus ne
priklausomoje Lietuvoje daugiau lankytis už
sienių lietuvių ekskursijoms, buvo susirūpin
ta tuos tautinius saitus kuo daugiausiai iš
plėsti. Šiuo labai rimtu reikalu tada ypač
susirūpino žymesnės Lietuvos organizacijos.
Užsienių lietuviams remti draugijoms vado- jo į respublikų, Popiežius mi- 
vaujant, pernai buvo surengta užsienių lietu- rė, o pats Napoleonas darba- 
vių diena. NoVs ji buvo siauresniu muštu or-įvosi apie naujo Popiežiaus iš- 
ganizuojama, tačiau nepraėjo nepastebėta ir sirinkimų, pačius kardinolus į-
davė, pageidaujami] vaisių.

Šiemet taip pat tos pačios organizacijos
liepos 17 dienų Lietuvoje surengė pirmųjų 
užsienio lietuvių Dariaus ir Girėno dienų. 
Dariaus ir Girėno vaidu ši diena pavadinta 
todėl, kad jie abu, tie mūsų tautos didvyriai, 
taip pat buvo užsieny gyvenantieji lietuviai 
ir viską, kų tik turėjo brangiausio — gyvybę 
paaukojo ant lietuvių tautos garbės aukuro.

Liepos 17 dienos tikslai buvo platūs ir 
prasmingi. Pirmiausiai norima, kad tiek Lie
tuvos visuomenė, tiek užsieny gyvenantieji 
lietuviai vieni apie kitus kuo daugiausiai ži
notų, savo širdyse gaivintų tėvynės meilę ir 
nuo Lietuvos atskirtų brolių pasiilgimų. Juk 
ištipsų dabar tiek Lietuvoje gyvenantieji lie
tuviai, tiek užsieniuose gyvenantieji vieni a- 
pie kitus nepakankamai žino, dažnai net vie
nų svarbiausių dalykų.

Toliau, Lietuvoje keliama mintis, kad 
dabartinė mūsų tautos išeivija yra nepakan-

kalinęs ar išsiuntinėjęs į ki
tus kraštus su neva svarbio
mis pasiuntinybėmis

Tačiau, 1880; metais Veneci
jon suvažiavo 35 kardinolai, 
kurie išrinko kardinolų Barna- 

: bų Liudvikų Chiarmontį būti

nemalonumų. O Popiežius pa
liepė jam atsakyti;

“Gal jūsų ciesoriška galybė 
jaučiate ar manote, kad turi
te didelę galių, mes gi žino
me, kad Dievas yra gal i ilges

kilų?, didingas. Napoleonas 
jam priartino puošnių kėdę.
Popiežius atsisėdo. Dabar pra 
bilo monarka, neseniai vaini
kuotas ciesoriumi, pradėda
mas iškiliai plėsti savo planus,
maloniu balsu kalbėdamas, pa-ln’.s už .visus monarkus”. % 
tardamas, maldaudamas, kad 181)9 metų pradžioje Napo- 
Popiežius perkeltų savo sosti Ikonas 1 įsakė Prancūzijoje į- 

kūnyti bažnytinę valstybę, Ro
mų paskelbė laisvu ciesorišku 
miestu, o Popiežiui pripažino 
du milijonų frankų metinės 
pensijos mokėti. O birželio 10 
dieną, 180^ metais, Napoleonas 
I paskelbė PrAncūzijos vyriau
sių valdžią, būtent, kad baž
nytinė valstybė visiškai neeg
zistuoja. Tos pačios dienos va
kare Popiežius Pijus VII me
tė prakeikimų ant Napoleono

sau ant galvos, o kitu vainiku! Popiežius VII, ramiai įgl tO juokesl ir
apvainika\o savo žmonos gal- įklausęs tų prašmatnių prizą- 
vų. O Popiežius turėjo- v’en dėjimų, pagaliau tik tarė:

“Komedija! Komedija!”
Tie žodžiai įžeidė ciesorių

soriaus palocių. — Tada, — 
kalbėjo Napoleonas I, — mes 
abudu iš Paryžiaus valdysime 
šventųjų, apaštališkųjų, Romos 
katalikiškųjų Bažnyčių, padvi 
gubinsime jos įeigas, o tau 
duosiu puikių apsaugų"ir val
džių viešpatavime, o mano ga- 

ir tavo majestote —
Popiežių, nes nelaukė iki Po
piežius jį apvainikuos pašvęs
tu vainiku, bet pats jį uždėjo i būsime broliais!

taikintis prie patepimo cere-; 
monijų.

• I
Sekančiais metais Napoleo

nas paėmė Popiežių su savim 
į Neapolį, kur katedroje vėl 
pats save vainikavo Lombardi
jos karaliumi, o- paskui tarė:

“Dievas man skirė tų vai
nikų, ir vargas tam, kurs jį

Popiežiumi. Naujai išrinktasis palytės
Popiežius prisiėmė vardų Pi-Į Napoleonas I su savo lydo- 
jaus VII, kurs savo gimimu ė-' vais Popiežių nulydėjo į Ro-

vęs. Visame pasaulyje yra lietuvių, kurieSš- 
sisklaidę mažomis kolonijomis. Tiesa, kai ku
rios jų yra gana didelės, bet tokių labai ne
daug. Neturėdami didesnių lietuviškų kolo
nijų, Lietuvos išeiviui negali nei dvasiniai, 
nei medžiaginiai stiprėti. Juk ne vienas atsi
tikimas, kad dėl lietuvių kolonijų negausumo 
ir neorganizuotumo, skaudžiai nukenčia pa
tys Lietuvos išeiviai, o su jais drauge — ir

kainai sujungta dvasiniais ryšiais tarp sa-1 visa tauta.
1 <7-

vo reikšmingas asmuo. Majoras Tomas į inonė; miestelis turi augti ir turi būti 
Dongas šiuo laiku vos buvo pastebimas. ' toks svarbus, kaip jo majoras.
Vienas kunigas laikė rakti) visos tvarkos. Majoras Tomas nerimo savo kėdėje.

Šv\ Marijos parapijos klebonas pa
galiau atvyko ir jo parapijonai sutiko jį 
dideliu šauksmu ir rankų plojimu. Net ir 
biznieriai, ir ;>ats majoras, plojo.

Majoras Tomas Izingas, raudonu vei
du, pasveikino Tėvų Robertų visų biznie
rių ir žmonių vardu. Tyla užviešpatavo, 
kada scenos priešaky Tėvas atsistojo. Pa
žvelgęs į visas puses ir patenkintas, kad 
mato tuos, kūrinos jis norėjo matyti šia
me susirinkime, pradėjo savo kalbų rim
tai, gražiai ir maloniai.

— Atvažiavus Į Brovnstonų prieš dvi 
savaites, jūsų miestelis džiugino mnne ne
paprastu gražumu, žaliuojančiais kalne
liais, besivingiuojančiais upeliais, gražinis 
namais, užimtomis gatvėmis, ankštais di
rbtuvių kaminais. Daug esti važiavęs, daug 
mokinęsis ir domėjęsis ekonominiais rei- 
kalais. Kada aš pažvelgiau į jūsų bėgantį i

— Aš pramatau 'ateitį iš istorijos fa
ktų ir iš savo patyrimo. Matau gražų, vie
ningų miestelį, pasididžiuojantį savo vei
klumu, siekiantį kilnių tikslų bei prin
cipų, arba čia Tėvas pažvelgė į Tonuj 
LongųJ — miesto suirutės, pranešanti val
stybei ir tautai, kad jo vadas netikęs ir 
negarbingas, kad jo vardas išnaudojamas 
saviems tikslams, o ne piliečių naudai. Pa
vydas gali tapti geiduliu, o geidulys gali 
suteršti Brounstono miesto vardų. Aš gu
liu nubausti visus Brownstono biznierius. 
Užtenka tik pranešti Amerikai per mfąni 
katalikiškų spaudų apie jūsų nežmoniš
kus ir fanatiškus darbus.

Tėvo Roberto akyse degė pasiryžimo 
ir nusistatymo ugnis. Publika sujudėjo. 

‘Martyno Kelio balsas pasigirdo iš galo 
salės.

— Tomas Dingas pirmiau pateks į

“Dėl to prakeikimo ginklas 
neišpuls iš mano kareivių ra
nkų”.

Tačiau, praslinkus trims me- 
isblaškė jo sumanymus, jog tams, kai Napoleonas I turė

jo nugalėtas grįšti iš Mask
vos, ginklas iškrito iš jo ka
reivių nušalusių ir suledėjusių 
rankų.

Popiežiuj Pijus VII Vati
kane randai ir šventai mirė 
praėjus dviem metams po mi
rties Napoleono I, kurs, kaipo 
engiu nelaisvis, ištrėmime mi
rė Šv. Elenos saloje.

prarado susivaldymų ir pakv 
lusiu balsu pašaukė;

“Aš, komedijantas! Popie
žiau, viskas tarp mūsų baig
ta! V

> Užsidegęs nepaprasta rūsty
be, Napoleonas I neramiai vai
kščiojo priimtuvių kambaryj, 
staiga nuo stalo pagriebė bra-

Iš to, kas čia pasakyta, aišku, kad Da
rius ir Girėnas pasidarė mūsų tautos vienv- 
tojai. Dėl to jų vardai taip aukštinami, jų 
žygis giliai įvertinamas.

Būsimųjį sekmadienį tūkstantinės minios 
susirinks į Harlem aerodromą Chicagoje •— 
į Lietuvių Dienų, kad tinkamu būdu pagerbti 
tuos didvyrius ir padėti pastatyti jiems gra
žų paminklų.

Tėvas Robertas tyliai žiūrėjo ir stu
dijavo «avo publikų. ^Palaukęs truputį tę
sė savo kalbų toliau.:

— Man daug maloniau yra pavartoti 
ramesnes priemones,} kad atsiekus savo 
tikslų. Aš matau Mairylando katalikus ko
lonistus 1634 m. ginant tikėjimo laisvę, 
ir gyvenant santaikai gu savo kaimynais. 
Juos vėliau pasekė mūsų federalė vyriau
sybė. Katalikai visais balsais buvo išti
kimi savo tikėjimui ik savo tautai, visa
dos gynė teises liečiančias tikėjimo lais
vę. Mes, katalikai, kovosime visus tuos, 
kurie tax teises, tuos principus neigia.

— Pone Majorai, jūsų mokyklos val
dyba yra neainerikoniškA Mes reikalau
jame, kad jos nariai būjų prašalinti ir 
į jų vietas būtų pastatytą teisingi žmo
nės. Jeigu jie nebus pašalinti, mes nemo
kėsime mokyklos taksų ir įvesime tardy
mų į aukštuosius teismo rūipius. Jūsų lai
kraštis ncužlaiko amerikftniiškų principų 
bei idealų. Patariu, kad jo\ vedėjai būtų

up'lį, į jūsų patraukiančius kalnelius, iš- pašalpos namus, o įje senato rūmus, Va i pakeisti ir laikraštis būtų \kontroliuoja- 
vydau kad šioj vietoj turi gyvuoti pra šingtone. ' I mas miesto biznierių. Banka^ jūs valdo

Pirmutinis J. A. Valstybių 
katalikų hierprkijos vyskupn 
buvo John Carrol, Baltimorės 
vyskupas ir arkivyskupas. Gi
męs 1735 m., Upper Marlboro, 
Md., miręs 1815 Baltimore j.

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE “DRA UG A'*

mas fanutikų. Jūs esate šėrininkui. Aš 
išanksto jus įspėju, jeigu jūs morgičio lai
kų sutrumpinsite ir pagalios mėginsite 
mūsų bažnyčių pasisavinti, tai saugoki
tės!!!

— Ir jūs, rakandų gamintojai, ir ta
msta majorai, kaipo vienas iš dirbtuvių 
valdininkų, prašau apsvarstyti ir pažiū
rėti apie ateitį. Aš dirbsiu išvien su ju
mis, kad Brownstono miestų padarius mie
stu principo, amerikoniškumo ir brolis-A
kos meilės. Aš mėgstu ypač kovoti už 
Amerikos idealus. Jeigu jūs norite išvien 
kovoti su manim, darykite kaip aš pata
riau; jeigu ne...

Tėvas Robertas atsistojo visu savo 
šešių pėdų, keturių colių aukštumu ir pa
žvelgė į visus. Martyno Kelio skardus bai
gas baigė Tėvo Roberto kalbą;

— Jeigu ne — tai Tomas Longas ir 
jūs visi galite pasakyti: sudiev, ir ant 
rytojaus kiekvienas iš jūsų turėsite pavo
jingų galvos skaudėjimų.

(Daugiau busį $ ’
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DIENA
Tai Sasnausko vyrų choras, kuriame yra 12 chorų vedėjai - vargonininkai. Jų sujungti chorai dainuos Lie

tuvių Dienoj, Harlem aerodręme. Chorij chorui vadovaus komp. A. Pocius.

Sekmadienyje

Ruop. - August 5 d
Harlem Aerodrome

87th STR. !R HARLEM AVĖ.

Programo Pradžia 1 vai. popiet 
PROGRAMA:

1. 1,000 dainininkų choras.
2. Lėktuvų lenktynės.
3. Triksai orlaiviais ore.
4. Šeši parašutų šokėjai.
5. Aukštų valdininkų kalbos.
6. Komp. A. Vanagaitis ir Co.
7. Ristynės.
8. Kumštynės.
9. Mažosios Birutės grupė.

10. Armonikų duetas.
11. Pasivažinėjimas lėktuvais.
12. Visokios įvairenybės.

r'

Visas Pelnas Eina DARIAUS-GIRĖ* 
NO Paminklo Fondui

Žymiausi lietuvių sportininkai rodys savo jėgą 
ir apsukrumą Lietuvių Dienoj.

Prašome šias dainas nusivežti į Lietuvių Dienų (Harlem Aerodromų) rugp. o d., kad drauge su didžiuliu 
chcru galingai užtraukti:

DU BROLIUKAI KUNIGAILIETUVA TĖVYNĖ MŪSŲ

Lietuva tėvyne mūsų, tu didvyrių žeme,
Iš praeities tavo sūnūs te stiprybę semia.

Tegul tavo vaikai eina vien takais. dorybės, 
Tegul dirba tavo naudai ir žmonių gerovei...

Tegul saulė Liėtuvos tamsumus prašalina,
Ir šviesa, ir tiesa, mūs žingsnius telydi;

Tegul meilė Lietuvos dega mūsų širdyse. 
Vardan tos Lietuvos; vienybė težydi.

STAR SPANGLED BANNER

Oh say, can you see by the dawn’s early light; 
What so proudly we hailed at the tvvilight’s 
lašt gleamingf

Whose broad strlpes and bright stars, tlirough 
the perilous fight

O’er the ramparts we watched were so 

gallantly streaming?
And the rockets* red glare, the bombs burstiųg 
in air,

Gavę proof tbrough the night that our flag 
was štili there;

Ohl say, does that star—spangled banner yet 
wave,

O’er the land of the f ree, and the home of the 
bravet

Francis Scott Key.

ANT KALNO KARKLAI SIŪBAVO

1. Ant kalno karklai siūbavo,
Ant kalno karklai siūbavo,

Ant kalno karklai siūbavo, 
Pakalnėj .vanduo liūliavo,

liūliavo, liūliavo.

2. Tenai vaikščiojo mergelė (Dukart)
Ten vaikščiojo mergužėlė,
Balta, graži lelijėlė,

lelija, lelija.

3. Štai ir atjojo bernelis (Dukart)
Ir atjojo bernelis,
Baltas gražus dobilėlis,

dobilas, dobilas.

4. Mergele mano jaunoji (Dukbrt)
Mergele mano jaunoji,
Kur šia naktelę nakvoji,

nakvoji, nakvoji?

5. Aukštoj tėvelio-klėtelėj (Dukart)
Aukštoj tėvelio klėtelėj,
Margoj močiutės lovelėj,

lovelėj, lovelėj.

1. Du' broliukai kunigai, 
Du broliukai urėdai,

Tik aš viena vargo dienai n,. 
Grėbiau lankoj šienelį. -7 J

2. Man šienelį begrėbiant 
Kirtimėlį bekertant

Ir nulūžo'grėblelis, 
Naujo grėblio kotelis.

3. Bėgau'greitai tekina 
Pas brolelį verkdama

Randu brolį berašant 
Gromatėl^ beskaitant

4. Mesk broleli, rašyti 
Imk grėblelį taisyti

Užkyl juodas debesėlis 
Sulįs lankoj šienelį.

5. Nei aš mesiu rašyti,
Nei aš imsiu taisyti

Tekyl juodas debesėlis 
Telyj lankoj šienelį.

KAŲAPĖ

1. Pasėjau kanapę 
Ant marių krantelio,

Ei vija kanapija 
Ant marių krantelio

- 2. Išdygo kanapė
Ant marių krantelio

' Ei vija kanapija 
Ant marių krantelio

3. Užaugo kanapė ir t t
4. Nurovėm kanapę ir t. t.
5. Snkavom kanapę ir t. t

. 6. Pamerkėm kanapę ir t. t.
7. Ištraukėm kanapę ir t. t.
8. Paklojom kanapę ir t. t.
9. Isroynėm* kanapę ir t. t.

} Dukart

I Dukart

'•f

V r*“* PjSftviSi

j- Dukart

} Dukart

Dukart

Dukart

Dukart*

VILNIAUS KAUKELIAI

Jau aušta aušrelė, netoli diena.
Rengias jau į kovų visa Lietuva.

f Vilniaus kalneliai! sveikiname jus. 
i Ruoškite drąsuoliams tinkamus kapus!

Priešo mes nebijom, nebaisi kova;
Karžygių brangesnė yr garbė šalies!

Vilniaus kalneliai, ir t t.
Šimtų metų pušys čia mus apraudos, 
Siūbuodamos vėjo mums dainas dainuos.

Vilniaus kalneliai, ir t. t 
Čia sena močiutė mūs’ neapraudos,
Tik raiba gegutė kartais užkukuos.

Vilniaus kalneliai, ir t. t. x

■
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Vysk. M. Valančios - Blaivybes Apaštalas
Stud. Ad. Br. Šukys

(Tęsinys)
Žmonėms tapus blaiviems, 

kad šie turėtų vietoj degtinės

kurių valdžia juk nedmudžia- 
nti, o prievartos priemonių

klausė autoritetingo jo balso, 
ir blaivybė sėkmingai tebepli- 
to.

Tačiau užėjęs 1863 m. vie
sulas, sukeldamas ir Bažnyčios 
persekiojirfių, skaudžiai pala u-

n n A tt nL1. ■.■■■ = A' *

KAIP MAN PATINKA
Rašo Andrius šnipas

Sekamas eilutes už savo mė
vartojimas daugiuusiai esųs įį blaivybes medį. Generalgu- pasiiinko Jonas

doresni pasigerėjimų, Valan- blaivybės priešų pramanytas, bernatoriaus Muravjovo 1864 ' 
čius ryžosi išleisti laikraštį, Bet tas nieko nepadėjo. 1839 m> balandžio 18 d. įsakymas,

pavadintų, simbolišku vardu 
“Pakeleivingas”. Savo prašy

lu, kovo 7 d. Kauno guberna-j kuriuo griežčiausiai užginta 
platinti ir palaikyti blaivybę, 
o nusikaltusius įsakyta aštriau 
šiai bausti pinigais ir, be to,

torius Cbominskis," vįdaus rel
ine 1859. 11. 21 vidaus reika- kalų ministerio liepiamas, iš- 
lų ministeriui jis nurodė tokį i siuntinėjo policijai įsakymų,
motyvų: “Žmonės, išsivadavę1 kad blaivybės brolijos esančios jar atiduoti karo teismui, — 
nuo labiausiai pažeminančio uždarytos, o naujų kurti be buvo tarsi atnaujinamos gir- 
geidulio, girtybės, reikalingi
kitokios doros įtekmės, kuri

Kasalukas iš Long Beach, Ca
lifornia:

Panevėžys
Ten užsluiąslęs tamsus Nevėžis,

. Kaip juosta juosia žalias pievas

Banguoja vagą giliai lžrėžęs;

Jo gilią dūmą težino Dievas.

Malruuls

valdžios leidimo negalima. tybės dekliaracija. Visos blai-į 
Tikrieji blaivybės draudimo vybės brolijos buvo apšauktos 

palaikytų juos blaivybėje ir, faktoriai buvo visai kiti. Bu- politinėmis. Valančius perspė- 
vieton senojo kenksmingo pa- fmansistams gėlė širdį ma- jo kunigus, kad šie būtų at- 
sigerėjinio, teiktų kokį nors tant> kaip gra„dijoziškai nia «argūs ir tik ramiais pamoky- 
prakilnų, duodantį maisto pro1 ž-ja akeįzo peinas įg svaigalų u,ais palaikytų parapijiečių

Lietuvos Miškas

gaudžia.

Penktadieni.- i'iiL’p 3 d . 1'rii

tai mūsų literatūros deimun- sdintas auksinėmis raidėmis? 
tai. į (Ar rundasi amerikietis, kuris

. ------------------ *— J turėtų šį retų egzempliorį?)
ŠIŲ DIENŲ VEIDRODIS KAD viename kino filmų 

veikale, kuriam vaidino Four

maus Chicagos daktaro mote
ris, Jungtinių Valstybių vaka
ruose zbuvo pagarsėjusi daini
ninkė, solistė/ (Už šių žinutę 
padėka Paliliūnaitei).

Greitu tempu keičiasi šių' Marx’ brolliers, vienas Murx’ų KAD mėgiamiausia Lietuvos 
laikų įvykiai. Neseniai Aus-j šeimynos brolis vaizdavo, kaip' konsulo Cbicagai Antano Kal- 
trijų valdė Dollfussas, šiandie J lietuvis pianistas skambina, iri vaičio kaklaryšis yra “bow- 
jis jau nužudytas. Banditas' kad visi tie žydeliai paeina iš, tie”! (Ir labai jam pritinku!)

tui ir širdžiai”. Deja, prašy
mas buvo atmestas. — Valan
čius jau prieš tai buvo išleidęs 
pirmųsias lietuviškas knygas
‘Apie biostvų blaivystės ,. kunįg^ įr skelbiamos blai-

prekybos. Jie drebėjo dėl gre
siančio valstybės iždui bank-

blaivumų.
nesigėdijo

Valdžios atstovai1I
brutaliai kamnotiį

rfito ir dėl kylančios lietuvių negeriančių: nno krūtinės nn- 
gerovės bei šviesos. Nekentė piošę rūbus, klausinėjo, kodėl į

nešioju škaplierius, tai esųs 
kurias, deja, rusų valdžia ▼*- 'vybės taip pat ir dvarininkai, blaivybės ženklas. Buvo skcl- 
liau konfiskavo. Yra žinoma pnsjstačinsiejr beveik ldekvie- j biaina net tokie absurdai: esu, 
iš viso 17 ganytojiškų Valan- noj kryžkelėj mūrinių smuk-į Liew<w k“mata» reikalingu 

čiaus laiškų, rašytų blaivybės (iUj ir žyjai> nuomavusieji tas Nežiūrint griežU
reikalu 11358 — 1862 metų lai- smukles", įF) paaak kun. Jan-I draudimo^ Valančius dar be- 
kotarpv. Manoma, kad jų bū- kauJko <‘ug degtinę ginusieji' veik mėtus, vad , iki

AHA kaa ūžtu, verkia,

Vėjas žalią medį laužo;

Nuliūdimas Širdį spaudžia

Lyg kad replėmis ją gniaužo.

Maironį-.

Tėvynes dainos, jūs malontfos,

Jūs širdį žadinat saldžiui!...

.Maironis

Skaitytojai, prisiųskite An
driui Šnipui savo mėgiamiau
sias eiles Lietuvos poetų.

Dillingeris medinio “revolve
rio” pagalba išbėga iš kalėji
mo, apvagia bankus, kulko- 
svaidžiuis šaudosi su policija, 
šiandie jis jau kapuose. Po 
didžiojo karo visas pasaulis 
džiaugės taiku, progresu, bet 
štai šiandie Europos padangė
je vėl pasirodo karo šmėkla.

Alės tuos įvykius pergyve
name, bet laikraščiai mums 
juos atvaizduoja.

Dienraščiai atvaizduoja ka 
sdieninį mūsų gyvenimų be- 

i veik tokiu pat tempu, „kaip 
keičiasi pasaulio įvykiai.

Ištikrųjų, dienraštis tai pa
saulio veidrodis.

Lietuvos? (Už šių žinutę pa
dėka mano aštriausiai kritikei, 
Onai Piežienei).

KAD ponia Ilačkienė, žy-

GARSINKINTES
"DRAUGE”

AR ŽINOTE...

LIETUVIAI DAKTARAI:

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 SO. 401U CT., CTCJEHO, ILL.
'-•Utar.. Ketv. lr Pėtn. 10—9 vai.
8147 HO. HALSTED ST., CHICAGO

Paned. Sered. lr ųubat. Z—9 vai,
‘ e*.. - - - * -- • -v e

Dienoms Tel. LAFayetto 8793 
Naktimis Tel. CANaI 0403

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street

Vai.: 2 Ik: 6 popiet, 7 tkl 9 vak.
Nedėh'ojo pagal sutartį

Tet CANaI 0257
Res. PROspeet 0859

KNYGA APIE AMERIKOS 

VAIKUS BASTŪNUS

ta daugiau. Pažymėtina, kad 
Valančiaus ganytojiški laiškai 
yra bene pirmieji lietuviškai 
rašyti oficijalūs vyskupų raš
tai. Taigi platindamas blaivy
bę, Valančius dėjo, anot jo pa
ties žodžių, “tvirtus pamatus 

būsiančiai valstiečių gerovei”.

Deja, tik kų pražydęs tas 
gražus blaivybės žiedas rusų 
valdžios pačioj pradžioj buvo 

■ žiauriai nuskintas. Mat, joks 
naujumas, anot Valančiaus, 
nors būtų ir geriausias, neiš
vengs pasipriešinimo. Jau 
1858 m. pabaigoj Vilniaus ge
neralgubernatorius Nazimovas 
užklausė vyskupų, kuo reinda-

stačiai iš jaujos javus, ir pas
kutinį kųsnį”. Valstybės Tur
tų Rūmai net nesidrovėjo iš
leisti cirkuliaro, kur verste

pat mirties, slaptai tebepalai-' 
kė blaivybės brolijas. Mylėda
mas savo tautų, jis tiesiog iš
pranašavo jos nepriklausomv-

vertė žmones girtauti. Del b?: “praslinka persekiojimai
to Valančius 1860 m. skundė
si gubernatoriui ir pridūrė:

ir vėl su džiaugsmu giedosite 
bažnyčiose jūsų žemaitiškai ir

Tokie Rūmų įsakymai gali Į lietuviškai šventas giesmes
išklibinti valstybinės tvarkos 
pamatus ir iššaukti baisiau
sias pasėkas”. Valančiaus pra
šymas uždrausti degtinę vary
ti finansų ministerio buvo pri
pažintas priešvalstybiniu išsi- 
š<4įimu. Policija ir akcizo val
dininkai su žydais net perdaug

Po didžiojo vyskupo mirties 
ir žiauriausia rusų priespauda 
nebegalėjo visai nuslopinti pri 
gijusios blaivybės. Plačiai ži
noma Šventoji Lietuva, būda
ma blaivi ir dora, pamažu ė- 
mė tautiškai atgyti ir atkak
liai kovoti dėl savo laisvės.

masis lietuviškai atspaudęs bent pasakysiu prješ gir-

stropiai pelsekiojo blaivybę ir1 Jei šiandien džiaugiamės ne
grasė: jei kunigai pamoksle

Thomas Miheban, vieno A- 
rnerikos Universiteto profeso
rius, prieš kelis metus Suma
nė patapti bastūnu. Jis susi
bičiuliavo su Amerikos vai
kiais, nuo 15 iki 20 metų, ku
rie yra pabėgę iš namų ir ba- • 
stosi po Amerikų geležinke-! 
lfais ieškodami pastogės, val
gio.

Jis tai darė ne tam kad ta
pti bastūnu, bet kad patirti tų 
Amerikos vaikų gyvenimų, jų 
būdų, dorų, tikėjimų ir t.t.

Profesorius rado, kad Ame
rikoj bastosi netoli dū milijo-

KAD 1905 metais, tuojau po 
atgavimo spaudos, Vilniuje 
pradėjo eiti ‘Vilniaus,Žinios’ 
Pirmasis numeris buvo atspau

LIETUVIAI DAKTARAI:

Office Tel. REPubllc 7690
Res. Tel. GROvehUl 0817

7017 S. FAIRFIELD AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2423 W. 8IARUUETTE ROAD 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Vai. 2-4 lr 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto 
Nedėltfoj ausltarua

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJA8 lr CHIRURGAS 

1821 SOUTH HALSTED STREET 

Rezidencijų 6606 So. Arteslan Avė.

Valandos: 11 ryto Iki 4 popiet 
6 iki 8:30 vakare

Tel. LAFayctte 7650

DR. F. G. WINSKUN AS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4140 Archer Avenue

Vai.: 2—4 lr 7—9 vai. vakare

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

Offtce Phone 
PROspeet 1028

Res. and Office 
2350 So. Leavitt SU

CAN1L 0706

priklausomybe, tai tam’tikru "ai bc j°Wos
dalimi turime būti dėkingi ir namų, palikę susirūpinusius

leL LAFayettc 3067

DR. A. RAČKUS
OTDTTOJAS ir CHIRURGAI

X—SPINDULIAI 

3051 Woat 43rd Str.

(Prie Archer Ava. netoli Kedale) 
Valaudoe nuo 1 lk» 8 vai. vakaro 

tferedomls lr oedėllomja pagal 
»utarti

DR. A. P. GURSKIS
DENTISTAS 

4204 ARCHER AVĖ.

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

Tet CANaI 0122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Oermak Road

(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 8 Iki 12 ryto

Nuo 1 Iki 8 vakare

Seredoj pagal sutartį

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago

OFFICE HOURS?

2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
8unday by Appolntment

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4645 So. Ashland Avė.
OFI8O VALANDOA:

Kuo -8 Iki 4 lr nuo 8 Iki S vak. 
Nedėliomia pagal zutartl 

Ofiao telef. BOCievard 7823 

Namą Tel. PROspeet 1930

Tel. CANaI 612*

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
2201 W. Cermak Road

Valandas 1—S Ir 7—8 vak. 

Seredomla lr NedSUomis pagal sutartį 

REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Telefonas RFPub-ic 7808

garbinga  jam blaivybėj- lSvus- Ne ® PhoDe Hemlock 2061
1 bastosi ir mergaitės. Ištvirkę pR JOSEPH KEI .1 A

O jei šiandien norime sa-’ ™na»- vagystės, b.aurios kai- 
1 bos, slapstimasis nuo valdžios,

pop. Pijaus IX patvirtintusdavimų, būsiu traukiami į ka-janain a „ iuu •• ... vt '
blaivybės brolijų įstatus ir/u-iro teismų. Tie grasinimai ne- apaštalui '"bei tautos žadinto- .stOsi ir mergadės.Mstv ir ka-
organizavęs pačių brolijų. Tuo'PasiIiko tuščiais žodžiais. Vie

nas kitas klebonas dėl smukli
ninkų neteko vietos, o Anykš-

nešdamas iš Vilniau^ apie tai 
Valančiui, kun. Al. Beresnis 
pridūrė: “Iš to reikia spręsti,

pat metu konfiskavo 2,500 egz. 
knygelių apie blaivybę. Pra-

kad žydų, smuklių laikytojų,

čių kleb. Stulginskas net į Si
biru pakliuvo. Nors blaivini-- 
mo akcija buvo perdėm suvar
žyta, tačiau Valančius nenu-

pastangos laimėjo pas kariŠ- leido ranM ir neuždarė .įkur- 
kųjį gubernntorių... Tos broli
jos gynimas, tai tautos gyvy
bės gynimas ” Valdžia ėmė 
“tyrinėti” ir pagaliau kons
tatavo, kad blaivybės brolijos 
kurti "beleistinos dėl šių mo
tyvų: 1. jos esančios grynai 
pasaulinės draugijos, o kurti

tųjų brolijų, o tik užgynė ves
ti nariij sųrašus, kad tuo būdu 
išvengus didesnių nelaimių. 
Dėl blaivybės jis atkakliai te
bekovojo, nore buvo likusi ši 
vienintelė viešos kovos prie
monė: rašyti blaivybinius cir
kuliarus ir skelbti juos baž-

jui.
v o jau laisvoj tėvynėj matyti 
geresnę materijalinę būtį, gra
žesnes ir įdomesnes tradicijas, 
pažangesnius ūkininkus ir są- 
žiningesnius valdininkus bei 
darbininkus ir, apskritai, au
kštesnį visų tautinės kultūros 
niveau, — tai negaišuodaini

tų jaunų bastūnų ir bastūnių 
“kasdieninė duona”. Prof. Mi- 
nehan tais vaikais pasipiktino 
ir išleido knygų, kad Ameri-j 
kos civilizacija pastebėtų tų 
socialį pasibiaurėjimų.

I\n/ga vadinasi “Boy and
turime eiti it Valančiaus pra- Giri Tranips of America”. Iš-

DENTISTAS 
6558 So. Western Avenue 

Valandos: 9 A. M. 'iki 8 P. M. 
Nedėliomis pagal Butartį

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMEfRICALLY AKIU 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo aklų aptemimo, nervuotn- 
mo. skaudamą aklų karėtĮ, atltatocr 
trumparegyste Ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius y Įsuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
da*. Specialė. atyda atkreipiama į 
mokyklos valkus. Kreivos akys atl- 

V.
tokias d jas be vyriausybės nvčiose. Todėl jis ir ragino 
leidimo draudžiu įstatymai ir ni.: ‘-"bartų pažinę dva- 
2. blaivybę skrisdami kunigai ir kūniškų blaivybės pe- 
vartojų prievartes priemones, i tnrėkitės anos ligi galo,

mintu blaivybės keliu. Nes tik 
blaivybėj esama dulce eum u- 
tile — ir malonu ir naudinga.

Naudotasi literatūra:

1. Prof. kun. A. Alekna, Že
maičių vyskupas Motiejus Va-

leido Earrer ir Rinehart spau
stuvė.

Ofiso: Tel. LAlayette 4017 
Res.: Tel. HEMIock 6386

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVĖ.

Ofiso valandos: 2-4 lr 8-8 vai. vak. 
Rezidencijos Ofisas: 2656 W. 601 h SU

’ Valandos: 10-12 lr 8-8 vai. vak. 
Seredomla ir Nedaliomis pagal sutartį

TeL BOCLevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Val-i nuo 9 Iki 8 vakare

Seredoj pagal au tartį

“AN EXCURSION TO 

LITHUANI A”

Tokiu antgalviu Hudson

Dft. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4157 ARCHER AVENUE 

Tel. VIRginia 6«S6 
Ofiso vai.: 2—4 1» 6—8 p. m.

Nedaliomis pagal Sutarti

lančius, 283 p., Klaipėda, 1922 Bay Prew isleWa knygų, pa-; į?So? nuo'Tod u, “iT
m.

2. Kun. J. Matusas - Sėdau-’ puslapių. Kaina $3
Įrašyk A. A. Sacks. Knyga 308 tTjKU'’

4712 SO. ASHLAND AVĖ.

Klnusiamas, Valančius mėgi
no paaiškinti, kad tos brolijos

tai yra kol neišnyks lig pas- 
kutinios girtybe ir neužaugs

esančios vien bažnytinės, kaip,l nau.la giminė, nepažįstanti de- 
pav., rožančiaus brolija ir k., gtinės skonio”. Žmonės tebe-

skas, 20 metų tautos blaivina
mo darbo, 72 p., Kaunas, 1928 
m.

SKAITYKITE
1800 METŲ SENUMO 

laikraštis

Bedarant kasinėjimus Ostl- 
vienintėlis Amerikos lietuvių katalikų dien- joje, netoli Romos, buvo užtik- 

išein
tams $6.00.

Autorius (nežinau, ar tai lie 
tuvis, ar lietuviškas žydelis) 
aptašo apsilankymų tėviškėj 
po išgyvenimo Amerikoj 20 

l metų. Noras parašyti knygų, 
be talento^ nekuria literatūros. 
Saekso knyga toli, toli atpuo
la nuo literatūros. Toji kny
ga — tai aprašymas įvykių 
Lietuvoje. Parašyta be jokių

Phone Boulevard 758d

25 METĮI PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

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

.1

Tel. Ofiso BOCLevard 5013—14 
Rez. VlCtory 2344*

DR. A. X BERTASH
Ofiso vzl. nuo 1-8; nuo 6:30-3:30 

756 W. 85th Street

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Chirurgas ir Gydytojai

2515 WEST 69th ST.

Of. ir Rez. Tel. HEMIock 6141

Valandos:

2 « 4 popiet; nno 6.8 vakarais

Office Tel. Wentworth 6 330

Res. Tel. Hyde Park 3385

DR. SUSANA A. SLAKIS
MėTERŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

8PECIALI8Ta

6900 SOUTH HALSTED ST.
a

M’A g m i od t im I :eopu0(«A

ĮVAIRŪS DAKTARAI

“DRAUGAS”,
rastis, išeinųs 233TB. OakLey Avė., Chicago, III. Me-'tas laikraštis, išleistas dar Ro-' 11,1 «*»?«» Ju,u|i

*6 00 . ’ ,m08 imperatoriaus Trajano lai Klikos, sintaksės taisyk-
“DARBININKAS”, Lietuvių Šv. Juozapo Darbininkų Sųjun

gos organas, išeina dukart į savaitę, 366 W. Broad- 
way, So. Boston, Mass. Metams $4.00. Pusmečiui $2. .

“LAIVAS”, savaitinis Tėvų Marijonų žurnalas, 2834 So. Oak- dabar, bet akmenim- Antelė, 
ley Avė., Chic«£o, Illinois. Metams $2.00.

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

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

“ VYTIS“, Lietuvos Vyčių mėnesinis žurnalas, 4736 S. Wood

kais. Tas laikraštis, tai ne 
koks popierio gabalas, kaip

padengta vašku, ant kurios iš
brėžta smailiu pagaliuku teks
tas, iš viso 56 eilutės. Laik
rašty rašoma apie tų dienų į- 
vykius Romoje ir apylinkėse. 
Tai bu s bene seniausias ligi

lių; anglų kalba visai prasta, 
net apgailėtina.

M us, lietuvius, kuriems net 
mažiausis popiergalis apie Lie 
tuvų yra įdomus, “Excursion 
to Litliuania” gal šiek tiek 
užinteresuos, bet anglų skai
tytojų publika jų visiškai pa
neigs. į

Mums reikiit Žiūrėti, kad an-

DR. JOHN SMETANA
' 0PT0METRISTAS

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

2 aukštas
Pastebėkit mano iškabas

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

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.

2 Iuboa
CHICAOO. ILL.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 vai. ryte, nuo 2 Iki 4 
vai. po pietų fr nuo 7 Iki 8:36 vai.
vakaro. Nedėliomis nuo 10 Iki 12 

valandai dieną.

Telefonas, MIDvvay 2880

Orio TcL CATjnmet 6803
Rca. Tel. DREzcl 0131

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas lr Chirurgas

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų lr 

visų chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St.

Kampas Slst Street 
Valandos: 2—4 popiet. 7—9 vai. vak. 
Nedėliomis lr ivent&dlenlaiis 10—12

S t., Chicago, Ilk Metams $1.80.
šiol surastas šios rūšies raštas. I glų spaudai būtų patiekta tik-

Phone Canal 0523

Rea. Phone 
ENGIevvood 0041

Offloe P Mena 
_TttI«ngle 0044

DR. A. R. MCCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
7850 So. Halsted Street

ROOM 210
Vai.*: 1-4 U J-l taL vakAr«

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4631 80. ASHLAND A V g 

Tel. YARda 0994 

Rea.: Tel. PLAza 2400 
Valandos:

Nuo 16-12 v. ryto; 2-8 lr 7-S ’ » 
Nj u v .» ii (Lau*



Penktadieniu, rugp. 3 4., Mm n w rr o X M

DETROITO LIETUVIU ?l!t!0S
lijoje esųs pastatytas laivas, 
valdomas be žmogaus rankų 
pagalbos. Jo vardas, — Centu 
rijonas n

, vaikinai. Kame priežastis, j priimti 183.00 dol. pinigus už 
Į kad valdyba nedalyvavo? Jį palaidojimų. Užmokėjęs, sako, 
Ine tik turėjo dalyvauti, bet!aš galiu greitai numirti. Nors 

Kun. 1. h. Boreišio praneš.- įr visur vadovauti. Tiesa, pir- Brazis drąsino, kad apie niir- 
mas. Perplaukęs Atlantikų iš nuninkas dirbo, bet kur buvo U nesvajotų, bet Kazimieras 
Švedijos muz. J. A. Blažiui kiti! Mergaitės darbavosi ir atsakė: “Aš galiu numirti šja- 
prisiuntė kun. Boreišis laišku- prirengė visa: N. žyriūniūtė, ndien, ar už savaitės, bet tuoj 
tj, kuriame rašo, kad laiva.J. Zakariūtė, F. Staniuliūtė,1 mirsiu” ir išėjo namo. Tų pa-

ŠV. ANTANO PARAPIJA
Nauji kalendoriai

Matas Šimonis jau gavo iš 

Metropolitan Printing Co. nau 
jus 1935 “sampelius” — ka- 
leudorius. Biznieriai prašomi 
palaukti jo atsilankant.

ko paskui seka pamišimas. 
Tuo tarpu Budapešte kas die
nų vidutiniškai užregistruoja
ma po 8 pamišimus, maždaug

Be žmonių i>agalbos valdo-‘po tiek pat ir Vienoje. Vieno- 
mi orlaiviai, be žmonių — ga-f je dėl karščių pamišo ir rašy- 
įlaiviai, vis tolyn vis tobulyu
įrengiami. Ię tas viskas ren
giama, manot žmonių naudai; 
ne, ne žmonių naudai. Tas 
viskas’ rengiama būsimajam 
karui... K.

tojas Leopoldas Weiss’aa.
PASLAPTINGA DĖMĖ 

SATURNE

Gripsholm antroj klesoj važia
vo 4 chicagietės, pirmoj 8; ke
leiviai daugiausia moterys. Iš 
New Yorko išplaukus ant lai
vo buvo karšta, bet nuplau
kus toliau oras taip atvėso, 
kaip rudenį. Naktimis buvo 
šalta gulėti. Jūrų liga nesii- 
gęs ir gerai jautęsis, tik ne
galįs Detroito' užmiršti Svei
kina komitetų, pažįstamus ir 
Alsiems linki Dievo palaimos.

ŠV. JURGIO PARAPIJA
Šį sekmadienį, rugp. 5 d., 

įvyksta parapijos choro išva- 
Marijona V ilcišk&itė su bro- ’-iama. Patirta, kad prieš 3 sa- žiavimas prie “ YVall” ežero, 

liu išvyko pas tėvelius į Wil-i vaites teisine vedė lenkę per- < Parapija paskyrė šiam cho-
i , tt __ • a • __ •

S. Virbickaitė, 
H. Karosis.

M. Albitįs ir čių naktį D. B. Brazį pašau
kė, kad vonioj rado įnirusį Ka 
zunierų. Mirties priežastis ti

kės Barre, Pa. Abu yra Vyčių siskyrėię ir apie tai vaikai 
102 kp. veiklūs darbuotojai, y- nieko nežinojo. Prieš savaitę 
pač Marijona. Vyčiai lauks Kazimieras iš bankos buvo iš- 
sugrįštant Marijonos su Ale- siėnięs visus pinigus 600 dol.

Po vienos nakties atsikėlęs at
radęs tik 11 dol. kišenėj. Ve
damas tyrinėjimas priežastis 
mirties ir pinigų dingimo. Dėl 
nekatalikiškų vedybų, palaido
tas be bažnytinių apeigų, nors 
visų amžių buvo tikintis. Žmo-

k u.
Retas atsitikimus

Kazimieras Yurkus, 60 me
tų atėjo pas kun. B. M. Pau
liukų, užprašė amžinas mišias 
už žmonos dūšių ir norėjo už-ą
mokėti už jo palaidojimų. Kun.

ro išvažiavimui $10. Choras 
dėkingas kleb. kun. J. Bizaus
kui ir parapijai.

Pereitų penktadienį per cho
ro susirinkimų muz. J. Čižau-

TEN, KUR LIETUVIŲ 

BOČIAI KARIAVO...

Sehovės Luiceno pilis, ku
rios liekanos užsiliko iki šiol, 
metraščiuose žinoma Ludzeno, 
Luiceno ir Lūžos vardu. Pilis 
pastatyta ant stataus aukšto 

j pietų vakarų kranto prieš e- 
žero Didysis Liūnas, (Bo-lšaja 

tLūža). Manoma, kad jų įstei
gė teutonų ordeno ritieris Ko
nradas fon-Torbergas, 1285

skas veik valandą laiko papą- Jnetaig Riti ]||anOj kad uie3 
šakojo apio savo praleistas a-1 igteig?ju buv0 RieSicos vaita3

Mokslininkai šiomis dieno* 
mis, sekdami Potsdamo obser
vatorijoje planetų Saturnų, pa

stebėjo ant jos didelę šviesi, 

dėmę, užimančių trečdalį joi 
ilgumo ir penktadalį platuma 
Dėmė pasirodo planetos vaka 
riniame krašte ir per penkiai 
valandas praslenka per visų 
jos kamuolį. Dėmė gerai ma
toma net su mažais telesko
pais. Girdėtis, kad jų pastebė 
jo jau anglų ir amerikiečių as 
tronomai. Manomp, kad Šatu 
ine išsiveržė nepaprastai dide
lis ugniakalnis.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

Vyčių išvažiavimas liepos 
29 d. pavyko. Dalyvavo kun.
M. B. Pauliukas ir būrelis pa
šalinių žmonių. Vytės darba- Pauliukas ramindamas senį, na palaidota pereitų žiemų su 
vosi, kiek galėjo. Joms vieno- ‘ pasakė, kad esate dar tvirtas bažnytinėmis apeigomis. An- 
ms darbas buvo per sunkus.' ir nemirsite. Paskui nuėjęs glų spaudoj įvykis plačiai ap-* ‘X. | , M * * tTame darbe turėjo padėti ir pas grab. D. B. Brazį prašė lasomas. B

akojo apie savo praleistas 
tostogas. Choristams buvo į- 
domu pasiklausyti. " Tylutė

ATOSTOGAUJA

Ona Aksomaitie& su sūnum 
Edvardu atostogųuja M 

Mich.mens

L. VYČIŲ CHICAGOS 
s APSKR. SPECIALIS 

SUSIRINKIMAS

i Vienas dalykėlis, rašytojui vykti ir pamatyti, kaip mftsų MARGUMYNAI 
šių žodžių, puolė į akį. Tai,j profesorius išrodo su-Gedimi-į 
kad per upskr. susirinkimus I no kryžium — Gedimino ka- Į 
nuo to laiko kaip naujoji aps. - valierius! 1

.vadovybė veda, dar nesu ma-
----------- I tęs apskr. dvasios vado (ku-

PRIIMTA EILĖ REZOLIU- . ris, teko girdėti yra ir Centro 
CIJŲ SEIMUI dvasios vadu) kun. A. Valan-

----------- čiaus susirinkimuose. Tas, be
J. Poška, J. Juozaitis, A. Va- abejonės,*neleidžia visai Val
ionis — nominuoti Centro dybai išvystyti harmoningo 

valdybon veikiiųo. S. S.

Praėjusio antradienio (lie- t 
pos 31 d,) vakare, Aušros Va-* 
rtų parap. salėje įvyko L. Vy-j 
čių Chicagos apskr. speeialis! 
susirinkimas. į

PUOTA PROF. POCIUI 
PAGERBTI

Oficialus įteikimas D. L. K.
Susirinkimas šauktas L. Vy- Gedimino ordeno prof Pociui 

ėiųorganizacijos seimo proga. įvyks rugs 6 vakare> Shore
land ITotel, G'rystal Ballroom, 
prie 55tb gatvės prie ežero. 
Ta proga Chicagos Provinci
jos Vargonininkų Sųjunga re
ngia bankietų.

Svečiais bankieto rengimo 
komisija yra pakvietus J. E. 
vyskupų B. Sheil ir žymųjį 
Chicago? miesto teisėjų, Phi-

Priimta eilė rezoliucijų, ku 
rios bus patiektos seimui.

Apskrities atstovu’s į seimų 
išrinkti apskr. pirm. — Juozas 
Poška-ir Jonas Juozaitis.

Iš svarstytųjų susirinkime 
dalykų, bene reikšmingiausias 
— nominacija centro valdy
bos. {Susirinkimas beveik vie
nbalsiai nominavo: Jonų Juo-’lip Finnegan.
zaitį, 112 kp. (didžiausios A- 
merikoje) pirmininkų — Oent-

Rengimo komisijon jeina: O. 
Piežicnė, J. Kudirka, K. Gau-

Rugp. 3 d. Harlem aikštėje, 
bus nevien aviacijos pramoga, 
bet ir lietuvių dienos šventė. 
Jungtinis choras, virš 1,000 
dainininkų išpildys

ORLAIVIS BE LAKŪNŲ, 

GARLAIVIS BE MATROSŲ

programų. Be to, visai publi- nimų 
kai bus išdalinta kopijos dai
nų ir visi sykiu dainuos.

Iclius

Neseniai išrastas dirbtinis 
(mekaniškas) žmogus “Robo
tu” vadinamas pasiekia vis 

vokalę didesnių ir didesnių patobuli-

LIETUVIŠKI GĖRIMAI

“ Roboto” darbo sritis

Veneinaras fon-Borkgunas, 
1399 metais. Pilis buvo dažnai 
užpuolama Lietuvos ir Mask-j 
vos valstybių. 1359 metajs, kai 
rusai išnaikino Livoniją, Liu- 

^,|c einas buvo ordeno atiduotas 
užstato vietoje Lenkijai, prie 
kurios prijungtas' galutinai 
1561 metais, Inflendijos vaiva
dijos sustatė. Šiaurės karo lai 
ku jos įtvirtinimai sugriauti 
rusų. 1772 metais Liucinas ga
lutinai prijungtas prie Rusi
jos. Pilies liekanos su šešiais 
bokštais randasi ant kalnelio; 
jeigu spręsti iš užsilikusių griu 
vėsi|į, pilis buvo apie 65 siek
snių ilgio. Sienoje buvo treje
tas vartų: vieni su pakelia-

Alfred Roseill,

BpecteUatal Ukallnie tr lšdlrM- 
bm visokių rūSlų paminklus Ir

Mdaų tetmjn* speclallinoje to
me darbu per karta®.

Veskite paminklų rdkaloą tfe* 
■lai gu pačiais ttdlrbėjaia

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas | rytos ano 
didžiulių Tartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Rei. PENSAOOLA MII 
BELMONT 3485

, Office: HILLSIDE 3885 
Vlncent Roseill, secr.

G R A B O R I A I :

LACHAVVICH 
IR SONOS

UETOTIAI ORABORIAI

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausla 
Reikale meldžiu atslSauktl. o mano 

darbu būsite užganėdftitl
Tcl. OANal 3516 arba 3618 ,

2314 W. 23rd PI., (JJiicago

1439 S. 49th Ct. Cicero, UI.

Tel. CICERO 6337

Telefonas YARda 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

Turiu automobilius visokiems 

reikalams. Kaina prieinama.4 

3319 Lituanica Avenue 

Chicago, 111

vis plačiau ir tankiau prie muoju tiltu, kiti iš ežero pu- 
j gyveninio reikalų pritaikoma. Į sės ir treti Šiaurės pusėje. Va-

M •Neseniai Anglijoje “Robotas”,rtų pėdsakui matomi ir iki 
buvo išleistas į scenų ir kartu į šiol. Ar. Vitkauskas

su šokėja scenoje atliko tam

SIMON M. SKUDAS
I GRABORIUS lr BAUSAMUOTOJAS 

P*t*maTl:naa geras lr nebrangus
I 718 West 18th Street

( Telefonas MONroe 3377

Daugelis asmenų teiraujasi: 
kame galima gauti pirkti iš 
Lietuvoj importuotų gėrimų -- 
krupniko, vyšnių likerio ir de
gtinės.

Lietuvos Generalinis Konsu
latas duoda tokį paaiškinimų:

Šiuo tarpu iš Lietuvos im
portuoja viršminėtus gėrimus 
šios trys firmos:

1. Nationat Wine and Li- 
qor Importers, Ine., 551 Fifth 
Avė., New York City.

2. Atlantic i’narniacal Co., 
204 M ilk St., Boston, Mass.

tikrus programos dalykėlius. 
Publika “Roboto” scenoje pa 
si rodymu stebėjosi.

Šalę “Roboto” gana stebė
tinas taip vadinamas automa
tiškas telefonas, kuris taipgi 
mėgina gyvų žmogų pakeikti. 
Kai kuriuose Prancūzijos mies 
tuose telefonuose toks patobu
linimas įvestas, kad paskam
binus į telefono stotį, jei tele
fono No. užimtas, tai tas pats 
telefonas žmogaus balsu atsa
ko, kad tas No. užimtas. Žino
ma, didelėse telefono stotyse 
toks įtaisymas daug palengvi
na telefonistėms darbų.

KARŠTIS VARO IŠ PROTO 

ŽMONES

ro valdybos I vice pirmininku;,^ N Kulys ir janušauskai.į J Mutual ^ojupany,’ . AlU5Hjoje neseniaį buvo mė-
Juozų Poškų, apskr. pirininin-Į I)fl informacijų ir bilietų 47U7 ,So' iIalsted ChlcW irinimfli su “Robotais” naleis-

Paskutiniu laiku vidurinę 
Europą ištiko dideli karščiai. 
Pakilus temperatūrai, buvo pa 
stebėtas išprotėjimų ir šiaip 
dvasinių susirgimų padaugėji- 
„mas. Gydytojai šiuo reiškiniu 
susidomėjo ir pradėjo jį tirti. 
Pasirodė, kad karštis veikia 
smegenis, jos perkaista ir pra( 
deda nebenormaliai dirbti; iš

NE NUSIMINKITE
Jūs galite gauti pas savo valstlnfnką 
tam tikrą TONIKĄ, kuris per Ilgą 
laiką buvo vieno įžymaus Gydytojaus 
preskripcija. Tai yra tikrai gera nau
jiena dėl vyrų — tik reikalaukite

J. F. RADŽIUS
Ine.

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir aukščiau

Moderniška koplyčia dykai 
W. 18tb SL Tcl. OANal 6174

Chicago, III.

I. J. Z 0 L P
GRABORIUS lr LAIDOTUVIŲ 

VEDAJAS
1646 West 46th Street

TeL BOLlevard 5203—3413

ANTANAS PETKUS
GBABOBIVS

Koplyčia dykai

1410 SO. 49th COURT

Cicero, Illinois
Phone Cicero 2109

Tel. CICERO 294

SYREWICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimu 
galimas už $36.00

-KOPLYČIA DYKAI
1344 S. 50th Avė., Cicero, BL

kų, žynių lietuvių katalikų Su-į 
rnalistų — Centro valdybos 
sekretoriumi ir A. Valonį, ku

ris jau žinomas visiems Ame
rikos vyčiams, — Centro iždi
ninku.

Susirinkimas ir abelnai •su
sirinkusiųjų atstovaujamos 
kuopos yra pilnos vilčių, kad
šie asmenys grįš iš seimo iš- dronie. Be kitko, rašoma: 
rinkti tiems darbams. “An aggregation of 1,000

Susirinkimas buvo vienas iš|smgers from the thirteen Li 
skaitlingiausių, iš paskutinių
kelių apskr. gyvavimo metų.
Dalyvavo 52 atstovai.

Abeluai reikia pažymėti, 
kad dar net šį pavasarį apskr. 

susirinkimai buvo nereikšmin
gi. Dalyvaudavo 8—10 daly
vių. Išrinkus energingųjį Juo
zų Poškų pirmininku dalykai 
pradėjo mainytis. Susirinki
mai pasidarė gyvi, įdomfts.
Pradėjo lankytis skaitlingas 
skaičius atstovų.

reikia šaukti Kudirkų: 
Yirginia 1983.

Tel.
Iclius

III Nusa-fone
SIR ANTHONY POCIUS

ginimai su ••Robotais” paleis
, ti orlaivius ir jie labai pasek

Čia išvardintos importerių ,n:nu.ni rwų:kpip Ūkinio ir nn-11111 Ilgai pa.-UKeie, laKlOJO ir nu Mėnesinis treatmentas už Dolerj — 
uiloiJr, pilnai garantuotas. Jeigu Jūs nasl-
H1IL1UO. | jttUS|t0 tvirtesniu, arba Jeigu ne bū-

UikraiCių pranešimų, Ang-i;“

JUOZAPAS EUDEIKIS 
IRTĖVAS

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

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

tuo pačiu vardu)

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė.
Tel. Boulevard 4139

Tel. LAFayrttc 3572

J. Liulevičius
Grabortas

tr
Balsam uoto J3s

Patarnauja Chica
goje'lr apylinkėje.

Didelė lr graži 
Koplyčia dykai 

3093 Arabąr Ars.
firmos santykiauja ne tik su 
tarpininkais (wholesale, re- 
tail), bet ir su gėrimų varto
tomis (consumers). Firma At-

Cbicago American liepos 31 lantic Pbarmacal Co. yra pu- 
O. laidoj tilpo straipsnis apie’ lietuviška.
Lietuvių Dienų, Harlem aero-; Kas yra gėralų bizniu inte

resuotas, privalo kreiptis virš- 
nurodytais adresais arba į ar
timiausių retailerį, kuris pa- 

t maniau Catholic parisbes, u -Įsirūpins reikalaujamus gėri-
nler the direction of Sir An-ią »
houy Pocius, Knight of Ge
dminas onler, will sing folk
loro and songs combined witb 
tiemes of Litliuania and A- 
n-erica ’ ’.

t

Anglų dienraščiai mūsų ko- 
np. tituluoja: “Sir Anthony 
Pocius”.

Lietuvių dienoje A. Pocius 
painų sykį pasirodys publikoj 

Gędimįno ordenu. Verta nu

mus atsigabenti iš importerių.
“Lietuviška degtinė” angli

škai vadinama “Litkuanian
Whiskey” arba “Vodka”. De
gtinė yra “100 proof” ir labai 
gerai išvalyta. Saldieji gėri-, 
mai yra: “Lithuanian Krup-' 
nikas”, taipgi vyšninė, “Lith
uanian Cherry Liąueur”.

REMKITE KATALIKIŲ 

8PAVD4

VENETIAN MONUMENT CO.. INC. Visi Telefonai:

Yards i?41-174Z
LAIDOJAM PIGIA:: MuG KITI

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

, iubtSliiS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue



DIDELIS PETRO ir POVILO PAR

VYTAUTO DARŽE, 115-tos gatv. tarpe So. Crawford įr Cicero Avės
MUZIKA PHIL PAL MER and HIS B AND 

Ekstra muzika gros nuo 2 valandos iki 11 valandai nakties.

Įžanga iž anksto 20c, prie vartų 35c. Prie įžangos tikietų bus išlaiinėjimas $15.00 ir $10 00.

Visus kviečiame atvykti į mūsų parap. metinį piknikų — BUS SMAGU. Pamatę Lietuvių Die 
nos programą ar kur kitur pasivažinėję, užsukite ir į Vytauto daržą, linksmai pasisvečiuosite, pa 
silinksminsite, kaip norėsite; čia rasite visokio gėrimo, užkandžių, muzikos, žaidimų ir draugų.

Kviečia Kun. Anicetas Linkus ir Komitetai

Ka Žmones Masto Apie Lietuviu Diena RISIJf101 Pranešimas—- - - -  AtKUUnUMt 1
Tikiu, niekuomet Chicagos pamokino. Socialistai susior- 1 

ietuvių gyvenime nebuvo tiek ganizavo, užėmė valdyboj vi- 
ujudimo, kiek jo pasireiškia sas svarbiausias vietas ir pra
stinantis Lietuvių Dienai. dėjo visiems savotiškai dik-

Pamatinis, to aukšto senti- tuoti. 
nento pasireiškimas, turbūt, Panašiai socialistai norėjo 
flfidi tame, kad rugpiūčio 5 pasielgti ir su vakaru, kurį jie 
1. Chicagoj rengiama net dvi rengia pasaulinėj parodoj. Kl. 
jramogos. Chicagos lietuvių Jurgelionis, norėdamas pasi- 
liena Harlem aerodrome ir so- rodyt Chicagos politikieriams, 
djalistų vakaras pasaulinėj kad jis yra lietuvių vadas, su- 
rarodoj.

Į šiuo du parengimu žmo
nės žiūrėdami ne visi gerai su
pranta ir kiekvienas savotiš- 
<ai ginčija. Bet visgi smagu 
pažymėti, kad didelė didžiu-

siorganizavo “viernuorius” ir 
pasiskelbė kaipo pirmininkas 
ir komitetas lietuvių dienos 
pasaulinėj parodoj. i 

Lietuviai kultūringi žmonės 
ir demokratai. Tokiam valdy-

na žmonių į dalyką labai svei, Lų ir komitetų “rinkimo” bfl-
<ai žiūri.

Dauguma žmonių supranta, 
kad pasaulinėj parodoj paren-

dui nebetiki. Už tai ir jų lie
tuvių dienai priešinasi. Taigi 
iš lietuvių dienos pasaulinėj

girnas tai socialistų darbas ir parodoj ant galo ir pasiliko 
ių privatus biznis. Ką laimės, tik paprastas sočiaiistiškas va 
tai jų ir jiems. j karas. O Chicagos lietuviai su-

Taipgi labai didelė didžiu- šaukė masinį mitingų išrinko 
ma žmonių griežtai priešingi * valdybų demokratišku būdu, 
hitleriškai visuomeninio darbo į ir rengia visų Chicagos Lietu 
vykdymo metodai

šį vakarų, 7:30 vai., “Drau- 
87 3T. IR HARLEM AVĖ. go” redakcijoj įvyksta Lietu- 

RUGP. 5 D., 1 VAL. POPIET vių Dienos komiteto ir visų
------ —— komisijų susirinkimas, į kurį

Socialistų dienos komitetas
dažnai girias: girdi ir Ameri
kos Legiono postas 271 nutarė 
dalyvauti mūsų rengiamam 
kermošiuj.

Ištikrųjų, apgailėtinas įvy
kis. Dariaus Girėno posto sus- 
me iš priežasties karšto oro, 
visai maža narių susirinko.
Baigianties sus-mui, P. Zuris, 
kurift pučia į socialistų dūdų, 
pradėjo savo spy čių. Nors su
nku buvo suprasti jo kalbų, 
bet vis juodino tautiečius, ka
talikus ir piršo socialistinį ko
mitetų ir jo dienų. Buvo ma
toma, kad turėjo sukvietęs sa
vo kliką, kuri įžeisdama mūsų 
didvyrius, “nubalsavo” dėtis 
prie tų, kurie legijonierius la
bai žemai laiko.

Pirm. J. A. Mickeliūnas jo
kiu būdu nenorėjo to pęrleis-

prašome atvykti visus tuos, 
kūne įeiną. į komitetų ir jt 
komisijas. Valdyba

j yp

West Lietuvių
Dieną Harlem aerodrome ru
gp. 5 d. rengiasi visi West 
Side lietuviai. Mūsų veikėjas

I vių Dieną Harlem aerodrome. , . . . .».
e,. . ,, .. I tj i , - - • i yi i ri ir kreipės prie naujai jš-Mat antram trans-atlanti- Pelną skiria ne privatiskam . ~ _. ,,. .rinkto pirm. P/ Pietkeviciaus,niam skridimui prisirengimo bizniui, bet Dariaus Girėno pa , , . , , ,, , _ . , bet ir tas palaike socialistųdarbas musų visuomene gerai įrankio fondui. . A. J. 2.1 u , . , , ,r _______ I pusę. Bet man atrodo, kad

vedus ant scenos žmonėms pa- “fls'» MM*™ supras tai,
rodyti, Justinas MackiewieZ a- 1;ad du "orių neda-
tliko karūnavimo-ceremonijas:, !>'vaTO sus’me- Vi<™" «re«da’ 
pernykštes Lietuvių Dienos kaills smurtui,ūkų nevadovans,
ralaitės karūną atbulai uždėjo 
ant Jurgelionio karalaitės ga
lvos. Beje, džiurej buvo ir dr.

ŠIOVAS JURCELIONIUI
KARALAITĘ RENKANT
Praėjusį trečiadienį, Lietu

vių auditorijoj buvo šiovas, 
vertas 35c įžangos. Rinkta .Ju
rgelionio kermošiui pasaulinėj, & ^lakienė, Moterų Sąjungos( 
parodoj karalaitė. i centro dakta™ ' kvotgja-

9 vai. kaadidačių į karalai-{ Publikų sudarė ‘gražuolės, 
tęs tėvai, motinos ir vaiJtai ra-1^ niamos, vaikai ir giminės, 
nkų plojimu privertė džiuręj^^P -iau suinteresuotų tuo 
“pradėti darbų”. Uždangai anot kai kurių pasakymo‘mo- 
pakylus, ir džii.rei susėdus,! nk’U bizniu , buvo mažai
Jurgelionis tarė įžangos žodį 
apie “sunkų darbų” — iš 66

Jurgelionis “bažnytinis” 
Kviesdamas gražuoles, jų

kandidačių išrinkti vieną, ku- rnamas ir vaikus dalyvauti sa
ri atstovautų socialistinę ‘pro-' Vo dienoj, Jurgelionis pasakė:
W dvasią, ir mergaičių “Nežiūrint į kokią bažnyčių

3 vAfirrlori• a„—:______________

nenusileis, bet visi, gerbdami 
mūsų posto vardo didvyrius - 
Darių - Girėną, ir jų pagerbi
mui paminklo pastatymą, da
lyvaus rengiamoje Lietuvių 
Dienoj, aviacijos dienoj, sek- 
mad., rugp. 5 d,, Harlem aero
drome, 87 St. ir Harlem avė. 
Visi ten suvažiuos, pamatys 
visokių įvairenybių ir prisidės 
prie kilnaus tikslo.

Visas pelnas eis Dariaus - 
Girėno paminklo fondan. Tat 
visi ten važiuosim.

Gerbiantis Darių Girėną 

Legijonierius

imo pareigas perdavė adv. einame, visi turime dalyvauti 
Uriui, kuris pasisakė šneke- j,, parodyti progreso dvasią”, 

angelekai, nes salųj buvo p0 m vienas žmogelis garsiai 
vienas svetimtauti^, 1 paklausė: “Kuriai parapijai

Pradėta iššaukinfeti mergai- !»*« priklausai t” Jurgelionis 
ies ir sodinti ant scenos. Gai- f?> nepasisake. Rap.

la buvo žiūrėti į kai kurias-
rgaitės. Daugelis jų buvo JANUŠAUSKAI GRĮŽO Ii !

surinktos rodos tik tam, kad j ATOSTOGŲ

I blika skaniai iŠ jų pasijuo-, -----------
kiu Viena mergelė net suvirš' ' Gim.. Pan. ftv. parap. varg.

DR JOS "LIETUVOS ŪKI 

NINKO” IŠVAŽIAVIMAS

Į Mums labai gaila Jono Doč-j 
• kaus, kuris darbe prarado a- J 
i kį. Jonas jau grįžo iš ligoni- 
i nės. Reikia pažymėti, kad Do-

Bridgeport. — Ačiū L Nor-'‘‘kus yra Pavyzdin^s žmogus; 
kui, kuris pažadėjo nuvesti da-i £U*ina skaitlingų šeimynėlę.

PAVYZDYS KITIEMS 
EKSPRESININKAMS

JOHN B. BORDEN
Lietuvis Advokatas 

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

(Metropolitan State Bank Name) 
Valandoa Kasdien nuo !> Iki G 

Panedėlio. Seredoe tr Pėtnyčlos 
vakarais 6 Iki 9 

Telefonas CANaI 1175
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Telefonas HEPubllc VttUO

rbininkus, kurie '.turį dirbti Bl' ‘°> X“ »*•»»«»«» dienraS?.
Lietuvių Dienoj, n,Kp. 5 d, “Draugo” skaitytojas. Kap.
Harlem aerodrome: Darbinin
kus Norkus veš dykai. PLATINAMI TIKIETAI

Darbininkai Lietuvių Dienoj, --------—
apsiėmė pasidarbuoti: J. Bu-! “Draugo” Labor Day pik-i 
bnis, Puišis, Ciuras, Stočkus,, niko tikietų platinimas jau1 
Giržaitis, Junonas, Jakaitis, į prasidėjo. Visose kolonijose dermską studio su

• Dimša, Platokas. • ( eina dideles lenktynes. Dau-; 420 west oitni st.
giausiai išplatinęs gaus gra- į Eng*cwood 6»4tx—muk

P. CONRAD
FOTOGRAFAS 

Atsidarė nuosavą, mo- 
Hol-

Visi darbininkai malonėki- v.
te susirinkti 10 vai. prie 33 St.

P. Fabijonaitis rūpinasi tra-1 prie ,1.. Mazeliausko namo, 
nsportacijos reikalais. Žada 3259 S. Union Avė. 
gauti porų gerų trokų, nuve- ( šv j^rgį0’ parap. choristai I 
žimui ir parvežimui tų, kurie praSoinį susirinkti popiet 1 v.'

žią dovaną. Norintieji pasida 
^.rbuoti katalikiškam dienraš

čiui, kviečiami j talką. Rip.

ŠIRDINGAI AČIŪ

neturi automobilių. Be to, tu
rintieji automobilius, prašomi 
nevažiuoti su dviem, trim žmo 
nėmis į Lietuvių Dieną, bet 
nuvežti savo draugus, pažįsta
mus. Visi prisidėkime, kad to- 
ji Lietuviij Diena Lutų didin- nų, Harlem aerodrome J. Ba- i jurgaitienei Kazlauskienei ir

prie Šv. Jurgio bažnyčios. Vi g, širdingiausiai očių dr. S. 
sus nuveš Į Lietuvių Dienų J. j Biežiui už sėkmingą operaci- 

i ją, seserims Kazimierietėms ir 
į Šv. Kryžiaus ligoninės slau-

Eagdonas savo troku.
Visų dėmesiui

j gėms už rūpestingą priežiūrą, 
Vykstančius į Lietuvių Die-! ,lainjninkei .iun,;5al,skionOT',

I gdonas nuo 79 ir Western avė.
Į iki vietos nuveš už 10c. Visi,

Vakar po apendiko opera- koloni« liet?viai «al™
. i:~ • • lengvai pasiekti vietą. R. M.cijos iš Šv. Kryžiaus ligoninės 

parvežtų narna L. Siųevičiūtė. 
Draugai-ės dabar gali aplan
kyti namuose.

Sekmad., rugp. 5 d., parap. 
Rūtos darže bus smagus Auš
ros Vartų ni. ir m. dr-jos pik- 
nikėlis.

Rugp. 19 d. West Side Na
ikų Savininkų sąjunga turės 
išvažiavimų į užmiestį. Pasta
ngomis parap. komiteto nario 
Ig. Kryževičiaus, Karvelio h 
kitų prapertierių sųjunga au
ga bariais. Visi West Side lie
tuviai namų savininkai turė
tų priklausyti. Mokestis ma
ža, o nauda" priklausančiam 
didelė. Be to, susiorganizavę 
visi namų savininkai ir visai 
kolonijai galfttų daug gera pa

ŠIS-TAS Iš WEST 
PULLMANO

šš. Petro ir Povilo parapi-

visiems už gėles ir dovanas, 
draugijos Šv. P. M. moterų ir 
merginų narėms i5ž lankymą 
ir visiems pažįstamiems už už 
uojautų. Ona Lukošienė

BIRŽELIO MEN. KAUNE 
BUVO 15 GAISRŲ

KAUNAS. — Degė, daugiau ,
jos metiniam piknike, kuris į-Įgia’ negyvenamieji trobesiai, 
vyks šį sekmadienį, rugp. 5 d.,
Vytauto parke darbai paskirs 
tvta sekančiai,:

Šv. Juozapo dr-jai — baras, 
šv. Veronikos dr-jai ir Mote
rų parap. komitetui — resto
ranas. C. Y. O. mergaičių klu
bui — ice creaminė ir saldai-

Gaisro priežastis įvairi, dau
giausia nežinoma. Gaisro nuo 
stoliai siekia apie 19,000 lt.; 
degęs turtas buvo apdraustas 
117,000 lt. Be gaisrų mieste, 
buvo 2 miško gaisrai pakaunė- 
je, kurių gesinti buvo nuvykę 
Kauno ugniagesiai. Vienų kar
tų ugniagesiai Huvo klaidingai 

nia,, parapijos chorui - bow-, jr kar,Q , ,
ling alky, Sv. Kryžiaus dr-jai I io į i5vjrtę vaiko> 
ir parap. komitetui prie kitų ___________ ,
įTairi’ <larb,)- i PLATINKITE- “DRAUGĄ”

Prie pikniko kuo geriausiai —_ ______________________
prisirengta. Prašome svetelių IŠRENDAVIMUI maži kam 
skaitlingai atvykti. Visų lau-! bariai, virtuvė, dubeltavas

DIDELE ŽINIA
ISkraustoma visą navo modelių 

aukštą lr sandėlį po 1/, kainos 
125,000 atakas turi būti parduo
tas negirdėtai žemodiis kainomis. 
Lengvais išmokėjimais ar eash. 

1150.00 Seklyėfų setai

>S29 45
>115.00 Valgomų kambarių setai

£2945
>03.00 Seklyčioms kaurai

#19-50
>150.00 .Miegamų kamb. setai

Č2985
Skalbimui mašinos

£39-50
Elektrikinės ledaunės

089.50
Geležinės lovos; visų dydžių

S3 95
I’llnos valos matrasai

S495
0x12 vailokiniai kaurai virtuvėms

£398
>50.00 gesiniai pečiai

$28-75
>21.00 Inner spring matrasai

Į S8 95
Šimtai kitų bargenų Siame di

džiuliame ISpardavlmė. Atselinki
te didžiausių Ir puikiausių rakandų 
krautuvę Bridgeporte.

P-nas Joseph Jotaltls. vedėjas..

CENTRAL DISTRICT 
! FURNITURE CO.

3621-23-25 South 
Halsted St.

I šalibti vietas, kurios koloni- 
Rugpiūčio 12 d., Shady Tree jai negarbę daro ir jaunimų 

Inn (Spaičio darže) įvyks dr- tvirkina. , , Rap.

gijos “Lietuvos Ūkininko” iŠ-, -----------—
važiavimas. MINĖJO SAVO VARDINES

Nariai visu smarkumu pla-' —v------
tina serijas, o serijų komite- Ignotas Dąčiolas, 2312 So 
tas- rūpčstingai viskų tvarko. Leavitt St., seniausias Aušros

P’.'arg' Dovanų turi kuogražiausių.ĮVarių parapijonas švebtė sa-* 
K) svarų buvo ifetdhita ant B. Janušauskas su ««»myna| naryg Wpst Sįdp grfi yo gU)bėjo dieną.

daryti: apvaluti gatvaites, pra j<gjine^ ypaė tų, kurie gavo miegamas kambarys, pentrė,
gerb. klebono A. Linkaus ko- 
rnplementarinius tikietus.

drabužių klozetai ir tualetas. — 
$8.00. 2213 West 21st Street.'

Atdara Antrad.. ketvirtad. Ir 
fteštndlenfo vakarais Iki 10 vai.

Crane Coal Co. 
5332 So. Long Avė.

Katrie perkate anglis IS 
dralverių, alųkklte Juos Į 
CRANE COAL CO. Gausite 
geresnes anglis, ui mažiau 
plm'gų.

■bos .Ii daugiausiai gavo ra- laimingai grįžo iš Porter 
Ei plojimo ir juok-. Beacli, Indiana, knr dvi sa-:

K ,adid»čių į socialisto Jn-( vait“s atostogas,
rgelionio karalaitę tarpe y^į dfciangiasi jų sngrįži' 
,l: buvo katalikių; jų tarpe mu< ypatingai parapijos cho-
ir Felicija Nauscdaitė (duktė raPi nes ĮjUR pradėta ruoštis 
Antaninos Nausėdienės), kuri ateinančiam sekonui.

borius S. D. Laehavicz auko- Buvo susirinkęs būrelis gimi- 
jo $5.00 pinigais tam, kuris nių ir pažįstami; pasveikinti 
daugiausia išpardnos serijų. J Igną ir palinkėti ilgiausių me 

Šiais metais draugija žymiai lų. •
padidėjo narių skaičiumi. Įsi-: Ig. Dačiolas jau arti 30 me-

rašė daug jaunimo. Išvažiavi-j tų kai dirba “Tribūne” įstai-1 

mo komisija visų rūpestingai goj. Jo žmona Ona (po tėvais

1927 m. yra baigusi Av. 

niero akademiją, 

suvirš dviejų valandų1 Lietuvi! Jei tik sveikas sv
ori už scenos džiurė lauk i rugpjūčio 5 d., tavo pa 

atliko ‘sunkų darbų’ reiga dalyvauti Lietuvių Die 

aite išrinko E. Stan- noj Hariem aerodromo, prie 

Brighton Parko. IŠ- 87 ir Harlem av®.

Ievk Lukošiūtė, koreMp./ruošia jaunimui ir augusieins.1 Armalaįtė) 4arkkti parapijoj.
TŠ visako matyt, kad išvažia- (Išangino gražią šeimyną: 3 
vimas bus nepaprastas. Į sūnus ir 4 dukteris, kurių vie-

ftokiam8 grieš Silver Cres- na Elzbieta yra ftv. Kaeimiero 
cents orkestrą. Valdyba ir ko- seserų vienuolyne (Sesuo M. 
misija visus kviečia atvykti. Adolfina), Ona profesijonalė 

I. Lukošiūtė, finanąų rašt. priaugi. Rap.

INSURANCE PERKAM

NOTARY LIETUVIS

publio ^^<HORTCAfi£jAHWERS kus bonus

REAL ESTATE — SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite į Mūsų Spulką. Teisingumu Pamatuotas Bizi.is 

W$5ST 4*7t.h RTRP.ET Tel. LAFayette 1083

and SON
and Piano

Seniausias Lietuvu
Moveris Chicagoje
7100 80. TALMAN SI. 

7120 RO. ROCKWF,LL ST. 
Tel. Rl'Publle 500»-«0il

Mes parduodam anglis že
miausiom kainom. Pocalam- 
tas M. R. >7.00 tonaa

POPIERUOJAM Ir PENTVOJAM

Atliekama visus namų dahlm’mo 
darbus. Darbas pigus lr užtikrin
tas. 19S4 m. popieros rolė — Bo.

JOKEPH AVGAITTR 
1008 8. BOth Avė. Cicero, RI. 

Tel. Lafayette 671»

Pbnne Pnoopeet 1154

EDWARO TROST
PAINTING and DECORATING 

HARDWARE and PAINT STORE 
8111 W. 68rd Str.. (Silrago

A'


