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STREIKAS BUS PASKELBTAS PRIEŠ LIETUVIU VARGAI ESTU SPAUDA IK KAS MATYTA 
VILNIJfll IMTUVĄ JŪROS GELMĖSERŪGO MĖN. 1 D.

MINNEAPOHO VEZEJAI TURĖS 
BALSAVIMUS

DRAUDŽIAMI NET LIETU-!
VISKI UŽRAŠAI

KAD ESTI

Pittsburghe vyksta derybos; 
tarpininkauja darbo depar

tamento atstovas
NEW YORK, rugp- 16- — 

United Textile Workers of 
America, kuri turi apie 500,- 
000 narių, šiandien nusprendė 
paskelbti streiką prieš rugsė
jo mėn. 1 d.

Organizacijos suvažiavime 
priimta šiuo reikalu rezoliuci
ja. Pildomoji taryba autori

SOVIETAI REIKALAUJA 
PALEISTI AREŠTUO

TUOSIUS
TOKIJO, rugp. 16. — So

vietų Rusija pareikalavo Man

PAŽYMĖTINAS SOVIETU RUSUOS 
PALANKUMAS LIETUVAI

VILNIUS, — Šventųjų Me
tų proga Puociškės kaimo gy
ventojai pastatė medinį kry
žių, ant kurio padėjo tokį už
rašą: “Šventųjų Metų proga, 
žmonija, eik Dievo meilės ir 
tėvynės keliais.” Kryžius bu
vo aptvertas tvorele ir šių me-

JOS VOKIEČIAI NEPULTŲ 
LIETUVOS

TALINAS. —r Paewaleht 
spausdina platų straipsnį apie 
Estijos vokietvbę. Laikraštis 
sako, kad po perversmine val-

PILNA TEN NEMATYTŲ 
GYVŪNŲ

HAMILTON, Bennuda, 
rugp. 16. — Dr. W. Beebe ir 
Otis Barton antrąkart įleisti 
į vandenyno (jūros) gelmes. 
Šį kartą jie pasiekė 3,028 pė-

stvbės gydymo akcija, kuri I PrieS kelet’ die- j

vyksta visoje valstybėje ir lie
čia visus jos gyventojus, lyg

nų jie buvo įsileidę 2,510 pė-, 
dų

tų gegužės 13 d. pašventintas.’. v isai užmiršo mažumų klausi-Į. ^auJ°j gilumoj jiems teko
Vilniaus Rytojus dabar pra i Kuomet po kovo 12 d.

neša, kad liepos 4 d. atvyko į 
Puociškės policijos komendan-

buvo sulaikytas visų partijų 
veikimas, faktiškai nepaliesti

pastebėti jūros baisūną, apie 
20 pėdų ilgio, kokio dar nie
kur nebuvo matę. Visas tas

Lietuva aukštinama, ministeri? 
Lozoraitis vaišinamas

MASKVA (per paštą). — vavo* ir sovietų vyriausybes
Rugpiūčio mėnesio 1 d. Čia at
vyko Lietuvos užsienio reika
lų ministeris S. Lozoraitis ir 
SSSR (sovietų Rusijos) at-

atstovai.
Rugpiūčię m. 3 d. ministeri 

Lozorątiis aplankė Kremlį 
kur jį priėmė komisarų pir

stovas Kaune Karskis ir kiti. mininkas Kalininas. 
Geležinkelio stotyje svečius1 Apie ministerio Lozoraiči

tas Liutkevičius (kifes ik Se-1pa«iiiko tik vokiečiai. Jų kul- l^sSnas apsagstytas kai ko-,
' a 1-iAo QTnA(M~vo orkinnn tolio io

redžiaus) su kitu policininku* lūros organizacijos ir
Idžiūkuo autoritetų Harbine,'ir Pareikalavo iš vietos Liet. ‘> ryšiai tatp savęs taip 

ie 17 Kazimiero draugijos sky- jaizgyti, jog nežinia, kurzuota paskelbti streiką ir apie ( 17 80vietų valdi.
tai pranešti kompanijoms ne

parti- 
8U 

bai-

kios šviesos spindulėliais, lyg 
kokiais blizgančiais deiman
tais. Dr. Beebe spėja, kad,

nių geležinkelininkų, kurie 
anksčiau kaip dvyliką valandų are§tuoti ir kaltinami sanka!- 
prieš streiko pradžią. Ibiu vykdyti japonų ir kinų

Streikas vyks už didesnį at- į vadų žudymus. Mandžiukuo i 
lyginimą ir geresnes darbo atmetė šį reikalavimą.
sąlygas.

.«• - .'!r <4
WASHlNGTON, rugp. 16. 

— Darbo santykių boardas 
nusprendė, kad streikuoją Min 
neapolio trokų vežėjai turi 
pravesti balsavimus streiko 
reikalu,

Į Minneapolį vyksta šio 
boardo narys P. A. Donogfrue, 
ir tenai jis skirs balsavimui 
dieną ir parūpins reikalingus 
balotus.

Federalinis taikintojas kun. 
Haas, kuris ilgą laiką dirba 
už taiką Minneapoly, per te
lefoną pareiškė, kad be strei
kininkų balsavimo yra tuščias 
darbas siekti taikos. Jis pa
tyrė, kad trokų vežėjai sutin
ka įvykdyti balsavimus fede
ralinio boardo priežiūroje.

Balsavimu bus renkami at
stovai kolektyviam derėjimui- 
si. Tuo būdu, rasi, bus patir
ta, kiek yra tikrų unistų ir 
kiek priklausančiųjų kompa
nijos unijai Bus patirta ir 
komunistų veikla.

Sovietų vyriausybė nieku 
būdu negali susitaikinti su 
Mandžiukuo ir japonais dėl 
rytinio kinų geležinkelio.

10,000 MILICININKŲ 
ATVYKO CHICAGON

Chicagon atvyko apie 10,000 
milicininkų. Tai valstybės ka 
riuomenė. Ji atvyko iš Grant 
stovyklos, kur turėjo kasme
tinius savo pratimus.

Kariuomenė (33-ioji Illinois 
nacionalės sargybos divizija) 
apsistojo Grant parke. Šian
dien vakarą milicininkai tu
rės paradą pasaulinės paro
dos srityje.

DAR 29 KOMUNISTAI 
AREŠTUOTA

riaus pirmininko P. Skyrelio, 
kad tasai išdildytų nuo kry
žiaus lietuvišką užrašą ir kad 
tvorelė prie kryžiaus, kuri yra 
dažyta trimis spalvomis: gel
tona, žalia ir raudona, kad nu
dažytų viena spalva.

P. Skyrelis atsisakė tai da
ryti, pažymėdamas, kad kry
žius yra pašventintas ir jo ga
dinti negalima. Liutkevičius 
užpykęs surašė protokolą. Ne 
beturėdamas, matyti, ką dau
giau ten veikti, komendantas 
padarė kratą lietuviškame kny 
gynėlyje ir pasiėmė vokišką 
žemėlapį “Karte von Litau-
en. >»

VIENINGAS AUSTRU SU
ITALAIS VEIKIMAS

giasi kultūros valdyba ir kur rasi’ « ^sforiniai pa-
prasideda vokiečių baltų par-, raz^*-
tija. Šiuo metu vokiečiai Es-| Didžiosios vandenyno gel

ti k mirga didesniais
Šiuo metu vokiečiai Es-| 

tijoje esąs vienintelis politiš- mes 
kai organizuotas vienetas. 
Naujovės, kuriuos palietė vi
sas kitas organizacijas, nepa
lietė tik vokiečių organizaci
jas. Sekant vokiečių spaudą 
matyti sąmoningas vokiečių 
atskilimas nuo Estijos valsty
bės. “ Mutterlando,” t. y., Vo 
kieti jos užsienio ir vidaus po
litikos klausimai ir įvykiai Es
tijos vokiečiams esą daug svar 
besni, negu visa tai, kas 'vyk
sta Estijos valstybėje.

Estijos vokiečių laikraščiai 
savo turiniu esą daug nacion- 
alsocialistiškesnį, negu vado
vaujantieji pačios Vokietijos 
laikraščiai. Dėl to estams ten- 
ką pagalvoti Estai negalį

ir
mažesniais gyvūnais su spii*. 
dančidis žiburėliais.

Dėl nepaprastai didelio van
dens spaudimo buvo pavojaus 
leistis dar giliau.

PRINCAS OTTO PAS 
KARALiy GUSTAVĄ

LONDONAS, rugp. 16. — 
Nepaprastą įspūdį sukėlė gau
ta žinia, kad Švedijos kara
lius Gustavas priėmė į savo 
rūmus ir vaišino Austrijos sos 
tan pretenderą, Hapsburgų 
princą Otto.

Gal karalius Gustavas im- 
pastangų grąžinti šiamsis

PITTSBURGH, Pa., rugp. 
16. — Čia atvyko darbo de
partamento atstovas ir tuo
jau ėmėsi žygių, kad streikuo
jančius darbininkus sutaikinti 
su Aluminum Company of 
America. | i:

TEKS IR AUKŠTESNIEMS

VIENA, rugp. 16. — Karo 
teisme nagrinėjant Ruimtų na
cių bylas vienas advokatų gi
nėjų pareiškė, kad būtų trau
kiama tieson ir aukštesnieji 
naciai, kaltinamųjų vadai.

Teisėjas pirmininkas atsa
kė, kad teisman bus patraukti 
viai kaltininkai.

ŠANCHAJUS, rugp. 16. — 
Japonų militarinė policija ir 
Mandžiukuo policija Harbine 
areštavo dar 29 sovietų Rusi
jos valdinius geležinkelinin
kus. Dabar iš viso jų jau 60 
areštuota.

Sovietų Rusija nebežino 
kas jai reikia daryti.

MIRĖ NUO SUŽEIDIMO

VIENA, rugp. 16. — Pus- 
oficialus laikraštis Reichpost 
praneša, kad Austrijos ir Ita
lijos milicijos vieningai veiks 
abiejų valstybių vidaus ir iš- 
vidaus reikalais taikos palai
kymui.

Šis milicijų kooperavhnas 
sutartas Rymą atlankius vicc-

leisti, kad nacionalsocialistiš- princui Austrijos sostą. Jei 
ka santvarka ir pasauližiflra ta8 įvyktų, Vokietijos žygiai 
būtų atvirai propaguojama būtų užblokuoti.
Estijoje. Kaipo savistovi vai- Karalius Gustavas yra ži- 
stybė ir tauta Estija taip patin<)mag pangermanizmo prie- 
negali leisti, kad dalis vietos1
vokiečių laikraščių vartotų (____________
įžeidžiantį toną prieš Estijos
draugus, pav., Lietuvą Klai 
pėdos klausimu ir Austriją są-

kancleriui princui von Star- I ryšyje su paskutiniais įvy-

J. VALSTYBĖS STATO 
KARO LAIVUS

hembergeriui. kiais.

SULENKINIMO LABUI
VILNIUS. — Vilniaus Ry

tojus rašo, kad netrukus da
bartinis Eišiškių vikaras kun. 
KulikovRkis, lietuviškai nemo- 
kąs, būsiąs paskirtas į lietu
višką ^Daugėliškio parapiją vi-Angnstas Petrauskis, 50 m.

amž., 1749 So. Halsted gat.,,. . , ,
. , .. ... ’ karu, o Adutiškio vikaras kun

mirė apskrities ligoninėje. Jis I. . , ,. . , .
i VoiciechovskiR, ir gi nemokąs 

susižeidė namie nukritęs nuo',. . .... . , _ . ..., .. lietuviškai, busiąs skinamaskopėčių.

Toliau laikraštis nurodo, 
kad vokiečiai vis dar nėrės-, 
pektuoja estų kalbą ir nevyk
do paštų valdybos įsakymo dėl 
vietų pavadinimų. Užsienie
čiai žino, kad estų sostinė yra 
Talinas, bet vokiečiai vis dar 
pripažįsta tik Rewalscbe Zei- 
tung ir t. t. Estų kantrybė 
tačiau kada nors išseksianti. 
Paewaleht pavyzdžiu stato 
Latvijos įsikišimą į mažumų 
autonomiją, pareikšdamas,

WASHINGTON, rugp. 16. 
— Karo laivyno departamen
to sekretorius Swanson parė
dė, kad tuojau būtų imtasi sta 
tyti 24 karo laivai — 4 krui- 
zeriai, 14 naikintojai ir 6 sub- 
marinai (nardantieji laivai).

170 ASMENŲ PRIGĖRĖ

ORAS
CHICAOO IR APYLIN

KĖS. — Gražus oras ir šil
čiau.

lį Valkinykus vikarn.\ Valkiny 
kų ir Daugėliškio parapijos kad vokietybei atėjęs paskuti- 
yra grynai lietuviškos, todėl Į nis laikas “susilyginti” su Es 
į jas lenkiškų kunigų skyrimas tijos valstybingumu. Valdan- 
daromas yra ne kam kitam,'čioji tauta to laukė gana ilgai

PATNA, Indija, rugp, 16. 
— Iš Darihara praneša, kad 
tenai upėje apvirto pervažas 
ir žuvo Apie 170 vyrų ir mo
terų.

uk B jHBNsZJhH

kaip tik greičiau 
lietuvius.

nutautinti ir be vaisių. Estija galinti už
sienyje kvailai didžiuotis pla- nepasiekta.

čia mažumų autonomija, bet 
namie turi prisipažinti, kad 
valstybiniu atžvilgiu ja nieko

V

pasitiko SSSR užsienio reika
lų komisaras Litvinovas, jo 
pavaduotojas Stomoniakovaa, 
Maskvos tarybos pirmininko 
pavaduotojas Usovas, Mask
vos karo apygardos kariuome
nės viršininkas Korkas, atsa
kingi užsienio reikalų komisa- 
rijato bendradarbiai, Latvijos 
atstovas Maskvoje Bilmanis 
ir sovietų bei užsienių spau
dos atstovai

. Perone buvo išsirikiavusi 
garbės sargyba. Karo orkes
tras sugrojo Lietuvos tautinį 
himną ir internacionalą. ----

Ministeriui Lozoraičiui pa
gerbti Litvinovas suruošė pie
tus, kuriuose be kitų dalyva* 
vo ir Lietuvos atstovas Mask
voje Baltrušaitis ir sovietų 
vyriausybės nariai. Litvino
vas ir Lozoraitis pasakė pa
lankias kalbas apie abiejų kra 
štų drauginguosius santykius 
ir bičiulystę. Po pietų įvyko 
gausingas pas svečius priėmi
mas.

Rytojaus dieną ministeris 
Lozoraitis turėjo ilgą pasi- 
kalbėjimą su komisaru Litvi- 
novu. Vakare gi Lozoraičiui 
pagerbti atstovas Baltrušaitis 
suruošė pietus, kuriuose daly-

LENKIJA PASKELBS SA
VO NUSISTATYMĄ

MASKVA, rugp. 16. — So
vietų diplomatai daug susirū
pinę sumanyto rytų valstybių 
Locarno pakto likimu.

Pareiškiama, kad šio pakto 
likimas priklausys nuo Lenki- 
jos ir /Vokietijos nusistatymo. 
Lenkija yra priešinga šiam 
paktui, kadangi jame Vyrauja 
Prancūzija ir sov. Rusija. Ta
čiau ji dar netarė savo galu
tinio žodžio ir jos tas žodis 
kasdien laukiamas.

ŽUVO 0 LAIPIOTOJAI

lankymasi sovietų spaudi 
daug rašė. Izviestija, Pravd 
ii kiti laikraščiai pareiški 
kad tradicinė tarp SSSR i 
Lietuvos bičiulystė natūralia 
pasireiškia ir šiandien ji da 
daugiau sustiprinta pasikei 
tus nuomonėmis.

Izviestija sako, kad Lažo 
raitik ir Litvinovas galėjo ko 
statuoti abiejų kraštų nuome 
nių ir pastangų sutapimą tai 
kos sustiprinimo reikalu 
SSSR ir Lietuva jau anksčia 
pąreiškusios, kad: jos yra p« 
si rengusios dalyvauti ryti, 
pakte, su pasitenkinimu pažy 
mėjo tokį patį Estijos ir Lai 
vijos pareiškimą pakto atžvil 
giu. T/aikraštis pabrėžia, kai 
sovietų viešoji nuomonė, svei 
kindama taikos valią iš drac 
giškos Lietuvos pusės, kart 
turi galimumo konstatuoti na 
ją rytų? pakto idėjos pasiseki 
mą, nežiūrint pastangų tų 
kurie stengiasi pasilikti pakt 
nuošalyje, arba iškreipti jc 
reikšmę.

Pravda tarp kitko pareiškia 
kad Lietuvos respublika stov 
pirmose eilėse tų valstybių 
kurioms nuosekli, energing 
kova dėl taikos yra užsieni 
politikos alfa ir omega.

AOSTA, Italija, rugp. 16. — 
Šeši italai po kalnus laipio
tojai šiandien užsimušė, lipant 
į Cervino viršūnę Alpinu kal
nuose.

STREIKAS, AUTOBUSAI

Chicagoj sustn 
C'oacb Co. operatorių unistų 
dalis. Ai kompanija turi nuo 
savą autobusų vežėjų uniją, 
tad autobusai važinėja. Auto 
busų apsaugai skirta šimtą 
poliemonų./Jie saugoja sto
tis ir daugiausia patilčius pr< 
kur autobusai važiuoja.

Nežinia, kaip ilgai ši kom 
panija galės operuoti su sa
vais “unistais.”

PAPENAS AUSTRIJOJE

VIENA, rugp. 16. — Voki, 
tijos pasiuntinys Papenas šiai 
dien įdavė Austrijos preziden 
tui Miklas savo įgaliojiiho rai 
tus. Audiencija buvo trumpa

PLATINKITE “DRAUGĄ’
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jų vyriausybių pasitenkinimas dėl esamų tarp 
SSSR ir Lietuvos draugiškų santykių nekin
tamumo ir dėl ekonominių bei kultūrinių ry
šių išsiplėtimo. Peržvelgdami tarptautinę pa
dėtį, Litvinovas ir Lozoraitis nustatė, kad 
SSSR ir Lietuvos valia dėl taikos palaiky
mo ir sustiprinimo yra realus jų draugiškų 
santykių pagrindas. Toliau jie priėjo išvadų, 
kad beveik visur, jaučiamas ir visiškai patei
sinamas dabartine padėtimi neramumo ir di
delio susirūpinimo jausmas reikalauja kolek
tyvinių saugumo priemonių visoms Rytų Ku
mpos valstybėms ir kad labiausiai tam rei-

Kelias Į Tikrąją Laimę
Žmogus yra dvasiškai lais- sti ir tapti gerais žmonėmis, 

vas ir laimingas tol, kol kiau- Netikinčiame, nedorame žmo
so Dievo įstatymų, kurie ir y- 
ra tam duoti, kad žmogus sa
vo elgesiu skirtųsi nuo gyvu-

guje vis dėlto pasilieku Dievo 
atvaizdas ir todėl katalikui j- 
pareigoti gerbti ir netikėlius

lių ir išlaikytų savyje liesute- i’ nedorėlius ir melstis už juos, 
ptų Dievo paveikslų, paskirtų 
amžinajai laimei danguje. Pa
klusnumas Dievo ir Bažnyčios

DIENOS KLAUSIMAI
KAIP TOLI EISJSITLERIS?

Hindenburgui mirus, Hitleris pasiskelbė 
ausiu krašto vadu. Jis sujungė preziden- 
r kanclerio pareigas ir abi vietas pats 
ia. Dėl to dabar daroma daug spėlioji- 
kaip seksis Hitleriui ir kokia ateitis 

ia Vokietijos!
Gana plačiai rašė apie įvykius Vokieti- 
ibtlų spauda. Mat Hitleris stipriai pamė- 
oja Italijos diktatorių Mussolini. “Gior- 
d’Italia” pastebi, kad prezidento ir kan- 

io pareigų sujungimas išsprendžia painių 
rtdėjimo ir valdžios ierarchijos problemą, 
reniro de Italia” rašo, kad kartu su Hin- 
liuiigu išnyksta nuosaikumo ir autoriteto 
i, kuri darė ir 80 metų karį svarbiausia 
os garantija.
Beveik visa Jugoslavijos spauda išreiškė 

nės, kad, Hindenburgui mirus, gali prasi- 
i Vokietijoj neramumai ir pabrėžia, kad 
artine Vokietijos būtis esanti panaši į 
įarcbijos pradžių / ,^r *

Tur būt daugiaūsia stffmipino dėl Hin- 
burgo mirties austrai, kurie savo spaudoj 
!a balsų, kad Hitleris savo, darbais prida- 
daug triukšmo ir išstatys į pavojų Eu- 

os taikų.
Hitlerio ilgesnis išsilaikymas valdžioje 

lg pareis nuo kariuomenės viršūnių. Jei 
patenkins kariuomenę, išsilaikys jos Jur
ais, jei ne — jo padėtis nepavydėtina.

LOZORAIČIO KELIONE I MASKVĄ

gi maišto kėlimas prieš Baž
nyčių daro žmogų kaltų Die
vo akyse, daro jį žalingų vi
suomenei, kuriai tikėjinias"”ir 
dvasinė drausmė sudaro gyvų 
reikalų, daro jį patį nelaimiu-
gų, nes netikėlis savo dvasio
je pn lieka vienui vienas; jis

MANIAM
Rašo E. J. K.

Rugpiūčio 5 d. Chicago Tri
būne Travel Section taip bu
vo aprašyta “ Vagabound’s 
Dtary” upie Lietuvų (kiek at- 

atsisako nuo Dievo, Kurs ir sumenu): “Lithuauiu, land of 
kad jie susiprastų ir grįžtų didžiausiam vuYge žmogų pa-1 the Letts (t)... a land of wuy 
prie Dievo. Betgi mes, katali-! guodžia ir sustiprinu, jis at-! sįde erosses and shrines... al
kai, turime griežtai kovoti su1 si,suko ir nuo žmonių pagar-

įsratymams yra vienintelis ke- J netikėlių skleidžiamomis kiai-: bos ir meilės savo asmeniui.
kalui atitinkanti priemonė yra sritinis Rytų ■ l’as i tikrųjų laimę kaip šia domis, su jų melu, nes netikė-

me, taip ir pinurtiniame gyve
nime. Jei žmogus išsižada ka
talikų tikėjimo, tai jis turi su- 
gyvulėti, nes tuokart jam nė
ra prasmės gyventi kitaip, ne
gu gyvuliai, tuokart jis turi 
mokytis gyventi iš ’neprotin-

savitarpio paramos paktas, kuriam pritarė 
dauguma numatytų dalyvių, taip put, kaip ir 
visos stambios Europos valstybės, ir dėl ku
rio SSSR ir Lietuva jau anksčiau pareiškė, 
kad jos yra pasirengusios tiesioginiai pakte 
dalyvauti.

Ryšium su tuo, Litvinovas ir Lozoraitis
su pasitenkinimu pažymėjo neseniai Maskvo-l^ t£yven^ gyvo
je padarytus Seljamos ir Bilmanio pareiški- -’škai įeiškia ligonių ii senu
mus apie tokį pat Estijos ir Latvijos nusista
tymų jiakto atžvilgiu. Litvinovo ir Lozorai
čio nuomone, tas paktas be savo tiesioginio 
tikslo — stabilizuoti taikų Rytų Europos da-
lyje ir'tuo pačiu visame pasaulyje - teip Į*p0nkyWs leidžia, reUkia eve-
pat prisidėtų P(rie savitarpio sant/kių atmes- ,im° tu“° ir M •“
i'eros pagerinimo tarp jo dalyvių, nepakenk
damas jų pozicijai vienokiais ar kitokiais 
klausimais ’ ’.

Matote, aukštieji Sovietų Rusijos komi
sarai Raiba apie taikų ir gerus santykius su 
Lietuva, bet jų agentai knisasi po Lietuvos 
valstybės pagrindais norėdami jų pražudyti.
Prie tų agentų dedasi ir nelaimingieji lietu
viškieji bolševikėliai.

lių nesigailėti, savo tėvų ne
gerbti, jei tik jie seni ir darbo 
dirbti hebegali, įeiškia palei
stuvauti, kiek tik sveikata ir

viskų, kų tik gali paimti iš
vengdamas valstybinės baus
mės. Gyvuliškai gyventi reiš
kia užmušti kiekvienų žmogų, 
kurs nepatinka ir kurio niekas 
Degina.

Lietuvos užsienių reikalų ministeris p. 
loraitiš lankėsi Maskvoje. Jo kelionės tiks- 
buvo patirti Sovietų Rusijos vyriausybės 

dstatymų sritinio Rytų Europos savitar
na paramos pakto klausiniu. Dėl Lozorai- 

ir Litvinovo pasitarimo, “Tass” paskel-

“Per įvykus) nuomonių pasikeitimų tarp 
pmraičio ii Litvinovo buvo pareikštas abie-

(Lietuvio I^egijoninko Apsakymas)
\ į Tęsinys)

Neilgai teko būti Tattoje. Eskadfo- 
s gavo įsakymų ruoštis kelionei —- ko- 
lon. Kas toji kolona ir dulko ji mo
lina’ l ai L liaujanti kariuomenė. Be
linis skaičius kariuomenės eina ieškoti 
lėšų. neša mirtį ir patys miršta. Kaa 
je kolonoje nebūna! Dažnai visu rūšių 
liko-valdžiai, kanuoles, šarvuoti autai, 
rialeiija ir pėstininkų pulkai. Avangar- 
i apeaugojami slenka kariuomenė, hran- 
įolis Ten vargas, mirtis tani kas pašto- Į 
kelių, tad -u tokiais ginklais eina pi ieš 

’Anišką peilį ir jo senoviškų šautuvą. 1 

enkuim po uažu, nes užimtuose pietuose 
afomi keliai ir tvirtovės, kuriose palte- 
imi kareiviai apsaugoti ir būti kaipo 
oči.ii -L is.- r
ris a‘o . i ' , /....... i i i, noiiienei.

most the lašt European coun 
try to yield roniantic paga- 
nism to Christianity... a land 
of lolk-songs and slngers to 
smg them... the land that cra- 
dieū almost a million (!) A-

Pasiskelbdamas esųs gyvulys, 
netikėlis dvasiškai išeina iš 

ir Bažnyčios įstatymams yra'žmonių bendrovės ir tampa vie 
didesnė blogybė, negu baisiau- j nui vienas. Tiesa, jis gali tu
sia liga. Netikėlis yra dvasi- rėti draugų, gali būti savo tė-į mericans... a lund of 2000 (!) 
nis ligonis; mes turime jį ge- * ——— - :i i:_-~ a .

jimas ir priešinimasis • Dievo

rbti ir mylėti, bet turime sų-
vų, žmonos ir vaikų mylimas, beautiful lakęs... poetic cast- 
bet nei draugais nei giminė- les... one fifth of the country

žiningai žiūrėti, kad jo liga Į mis jis negali pasitikėti.
nepaliestų kitų žmonių, kad 
jų sielos neužkrėstų.

Netikėlis gali turėti sveikų 
kūnų, gali būti stiprus, moky
tas ir turtingas, bet jis savo 
sųžinės gilumoj negali būti

Jei Žmogus būtų gyvulys, 
tai Dievo įsakymas ‘‘Gerbk 
savo tėvus” ir “Neužmušk” 
neturėtų jokios prasmės. Juk 
visai tvarkoj, kai vilkas pa
plauna ožkų, kiaulė suėda sa-

toks laimingas, kaip tikintis VQ ar guo apkandžioja
ir doras katalikas. Netikėlis savo tikrąjį tėvų. Kas pats 

netiki ir savo vaikams sako,

beauty - haunting forests” 
Vietomis perdėta, bet visgi la
bai gražus aprašymas apie Lie 
tuvų.

žmoguje nemirtingo ir amži
najai laimei skirto Dievo at
vaizdo, tas ir negali būti ki
toks, kaip piktas gyvulys ir, 

Bugpiūčio 21 d. drauge eu A. L. B. K. to> neturi reikalauti- 

Federacijos kongresu Clevelande įvyks Ame-, w kiti ir ja!„ gern
likos Lietuvių R. K. Vargonininkų seimas, darytų
Manoma, kad gana daug vargonininkų šuva- Kristus M nJ gyvu|j;

VARGONININKŲ SEIMO BELAUKIANT

žiuos pasitarti savo Sųjungos ir profesijos 
reikalais.

Vargonininkų vaidmuo mūsų religinia
me ir tautiniame gyvenime yra labai svarbus. 
Jie organizuoja ir veda parapijų chorus, ku
rie savo giesmėmis bažnyčiose kelia žmonė
se pamaldumų, puošia apeigas, prilaiko jau
nimų prie lietuvių parapijų. Be to, nerasi 
lietuvių parapijos choro Amerikoje, kuris 
nebūt surengęs eilę koncertų. Visi mūsų pa
rapijų chorai ne tik gieda, bet ir dainuoja. 
Visi mūsų svarbesnieji tautiniai ir visuome-

Lietuvos kariuomenė savo 
pirmų lėktuvų įsigyjo kovo 5 
d., 1919 m. Tai buvo pagrob
tus priešo lėktuvas lietuvių 
mūšiuose su bolševikais. Kieknėra savim patenkintas, nes 

jis iš vienos pusės nori būti 
gyvuliu, o iš antros pusės ne-
kenčia savo gyvuliSku.no ir pag#rbos ,, meil6s is sav0 vai.

kad jie erų gyvuliai, tas tiek laiko po to lietuviai pirmų ka- 
teturi pagrindo reikalauti sau sėkmingai dalyvavo rnūšy-

savo dvasinės tuštumos, o ta
tai veda jį į girtavimų, į pa- 

Rusų bolševikai savame kra i ieistuvystę, į trukšmingų gy- 
šte (Rusijoje) taip ir daro.'.veninių ir pagaliau į nusižu-

f t

Kns nepripažįsta ir negerbia dymų, arba, Dievo malonės pa 
dedamas, netikėlis susipranta, 
atgauna tikėjimų ir pasitaiso 
bent mirties valandoje.

Gyvenimo patyrimas rodo, 
knd ir šiais laikais kova su 
Kristumi ir Jo Bažnyčia yra 
tikras “spardymasis prieš 
spyglius”, nes kovoti su Kris
taus mokslu reiškia čave kan
kinti if niekinti savo prigim
tyje tai, kas yra gražu, šven
ta ir didinga, ir garbinti tai,

bet už žmogų, l^aipo Dievo j>a-
(veikslų. Ir krikščioniškoji ar- 
t’«w meilė eina iš to, kad 
pats Dievas žmogų myli. Juk 
Kristus aiškiai pasakė, kad 
kas skriaudžia,, .silpnesnį jį už 
save, tas daro skriaudų pa
čiam Dievui ir už tai užsitrau 
lįju aut savęs Dievo rūstybe 
ir amžinųjų bausmę pragare. 
Dievas ir Jo Bažnyčia drau 
džia bloga daryti ir netikė 1) ji daro žmogų kaltų, 2) ji

ainiai parengimui į svarbiausias programų yamg ir' piktadariams, nes kenkia visuomenei ir 3) ji da
dalis įtraukia chorų dainavimų. Ir tenka pa
stebėti, kad chorūi neatsisako patarnauti nė 
vienam svarbesniam visuomenės reikalui. Jie 
savo Hirinomis kelia lietuvių tautinę sąmonę. 
Ir dėl to, kol mūsų chorai veiks prie para
pijų, kol jie giedos lietuviškų giesmę ir dai
nuos lietuvių liaudies dainų, išeivija pasiliks 
tautiškai gyva. Dėl to labai yra svarbu, kad

kų, kiek, pav., šuo ar beždžio
nė. Suaugusiems gyvuliams tė
vai visiškai nereikalingi, tad, 
kas netikį ir laiko save gyvu
liu ir savo vaikus tokiais pat 
gyvuliais, tas neturi teisės rei 
kalauti, kad vaikai jį gerbtų 
ir mylėtų, nes gyvuliškumo 
pagrindas išauklėtam žmogui 
pagarba tėvams ir ištikimybė
savo tėvynei nesudaro jokios ----------
šventos pareigos. J Tenisas tampa populiariau-

siu sportu Lietuvoje. Jau yra 
Ii, aplamai imant, kas ne- .... . , .. ’ įsisteigusi teniso sąjunga —pripažįsta ir negerbia tikybi-•’j

nių šventenybių, tam negali

je su lėktuvu prieš bolševikus 
— bet tam pirmam žygiui tu
rėjo pasiskolinti 30 litrų alie
jaus nuo anglų!

Pirmasis lietuvis daktaras 
archeologas Jonas Puzinas 
Kauno muziejaus vedėjas, ku
ris liepos 5 d. įgijo daktaro 
laipsnį magna eum Įaudė Hei- 
delburg universitete.

nr

būti jokių šventų pareigų ir
lias mumyse yra gyvuliška, į žmonių santykiuose. Tad kam 
biauru, žema ir niekšiška.

Sąmoningas neklausymas 
Kristaus ir Jo Bažnyčios eina 
iš piktos žmogaus valios ir 
yra didi nuodėmė, o kiekviena 
nuodėmė turi tris ypatumus:

ir jie gali pasitaisyti, susiprar i ro nusidėjėlį nelaimingų. Tai-

ir jų vadai — vargonininkai turėtų stiprių 
visuomenės paramą.

Tenka nugirsti, kad šių metų Vargoni
ninkų Sųjungos seimas rūpinsis suorganiza
vimu Amerikos lietuvių chorų sąjungos. Apie
tai jau pernai buvo kalbėta ir jau šis tas 

prie visų mūsų parapijų būtų chorai, kad j padaryta, Šiemet tokiai sųjungai pagrindai 
jie būtų gausingi ir gerai išlavinti, kad jie'turės būti patiesti.

Arabas nedrįsta užpulti viešai kolonos, 
tai per didelė jėga; bet jis užpuola iš 
pasalų, ir naktimis, kas kartų palikdamas 
truputį aukų. O tai baisiau nei visa kova. 
Žinoma, pasitaiko ir viešų susirėmimų ir 
net didelių kovų. Juk neseniai man dar 
nebūnant legijone, praūžė didelė kova, va
dovaujant Abdel - Krirnui. Pernai (aš 
tuo laiku sirgau) teko kariauti su Sidi 
Bclkasemu.

Gavę įsakymų, mes neilgai trukonie 
įsirengti kelionei. Sudedi: balno terbas 
4 dienoms avižų arkliui, 16 kilogr., 2 po
ros baltinių, maisto 4 dienoms sau, 2 bi- 
tonu (4 litrai) vandens, kurias užsidedi 
ant savęs.-Lžnianni ant arklio kaklo juo
stų su 90 šovinių, fahtedi į savo dėžutes 
šovinių, kurios kybo prie juostos (6o 
šovinių) ir tlar GO šovinių, ar net dau
giau, į balno terbas. Susuki šinelį ir bre
zentų palapinei ir pririši užpakalyj balno. 
Paimi dar su savim 2 poras pasagų, še
petį, arkliui valyti ir leidies kelionėn. Ei
name žingsniu, nes užjuikalyj slenka ka
riuomenė. Praėjus platų laukų, išsiskirsto- 
rae; mes einame priešakyje — avangarde,

mat turi gerai pažinti žemę ir įspėti už
pakalyje kariuomenę.

Tat štai kolone. Bet štai ramiame va
ndens, apsistojame nakvoti. Surišame į, 
vienų eilę arklius ir statome fialapines. 
Sargyba jau stovi. Pastatę palapines nu- 
balnojame arklius. Bet nemanykite, mes 
neiiūmie ilsėtis. Juk reikia net būtinai pa
statyti aplinkui tvorų, nes kas žino, juk 
gali naktį mus atakuoti. Tat renkame ak
menų, bet tai nemalonumas išvargusiam 
po kaitrios saulutei spindulių rinkti ak
menis. Bet ar žinai, gal, jmskutinį akiųenį 
imi nuo žemės. Nes už 50-60 metrų gali 
tykoti su šautuvu arabas, kuris niekad 
beveik pro šalį nešauna, nes per brangiai 
kainuoja jam šoviniai ir jis jų veltui ne
mėto. Tat renkant ( akmenis, viena pusė 
renka, o antra pu^ė stovi su šautuvais, 
saugo. Darbas einaį sutartinai, tat greitu 
laiku, aplinkui stovyklų pastatom tvorų, 
kuri atakos metu, galėtų mus saugoti nno 
šovinių. Ir tada e|natne girdyti arklius. 
Pusė girdo, o kita pusė vyrų saugo su į 

šautnrais. i
Daug kartų mums nuėjus nuo šulinių 1

rupi, kad vaikai būtų dori, 
kad mylėtų savo tėvelius ir 
savo tėvynę, tas turi žiūrėti, 
kad mokyklos negriautų šve
nto katalikų tikėjimo ir kad 
katalikų vaikams skiriamose 
mokyklose laisvamaniams mo
kytojams nebūtų vietos.

J. Gbs. “P. B.”

Didelė dalis darbininkų Wi- 
lson Bros. Exhihit Pasaulinė
je Parodoje yra lietuvaitės.

Kompozitorius gerai žinomo 
klasinio veikalo ‘Valse Bleue’ 
- Alfred Margis. Gal lietu

vis!

Latvijoj esama apie 25,000 
lietuvių., 8M .r ■N.irtl —I.l«. ... i .,1.^4*, —

Chorų sųjungos sumanymas yra labai ?Jokslininkai sako, kad kuo- 
gražus. Reikia tik palinkėti, kad jis kuogrei- met po žemę riaumojo dino-
čiausia būtų įgyvendintas. Jei mūsų chorai, saur*i (labai dideli gyvuliai,

... . i didesni už dabartinius dramb-
atskirai veikdami, tiek daug yra nuveikęa bus) buvo mažesni dinosaurai,
tautinėje dirvoje, susiorganizavę , sęjungę ,nrfjo įpro(į vogtj did
jie dur daugiau nuveiks. Geriausio jiems pa- įįyję dinosaurų kiaušinius ir 
sisekitnol juos gerti.

apie 200 metrų, tenka iiamatyti, kaip su
puola arabai ir keikia mus. Bet kur slen
ka kariuomenė, tat tame plote neramiame 
nei vieno vietinio gyventojo, visi išbėgio- 
ja, palikdami senelius, tuomi įrodydami 
kiek nepakenčiami esame jiems. Bet pa
stojus kelių, mes paleidžiam ugnį ir žemė 
pragaru virsta. Bet daug kartų buvo, kad 
mes negalėdavom keletą dienų, savaičių 
pasistumti, nes neleisdavo minia is tūks
tančio arabų. Tada atlekia mums į pagal
bų aviacija, kuri viskų kas tik pasitaiko 
jiems {nikeliui, maišo su žemėmis. Arabai 
nepakelia tokio mūšio ir drąsa lieka nu
malšinta. Tada klūkdami ateivį — legijo- 
nierių traukiasi, bet psisiekdami Alahos 
vardu atkeršyti, žiauriai atkeršyti.

Atmenu, aš ėjau sargybų su keliais 
savo draugais. Mūs buvo trys. Nutarėme 
pasitaisyti savo kepsnį, tgi yra pasigauti 
avį ir iškepti. Du mano senesnieji dran
gai, jialikę mane saugoti, patys nusileido 
j pakalnę it'žkoti bandos. Jie nuėjo. Pra
ėjo gan daug laiko, aš jų nesulaukiu.

Ateina mane pamainyti. Aš jiems pra
nešu, kas atsitiko, bet ar tai pagelbės kų!

Sustoję į grandinę mes pavaikžtom, pa- 
ieškojom kūnų, bet nesuradę visi nutylo- 
me ir nebevargome.

Rytojaus dienų mes keliaujam toliau. 
Prijojam vienų apleistų pilį, ir kų mes 
pamatom; prie kelio mūsų draugai. Mane 
prakaitas išpylė juos pamačius. Vienas jų 
buvo be galvos. Jo galva buvo įkišta į 
jo paties vidurius. Kitam buvo labai su
badyta peiliu nugara. Priėjo karininkas, 
kardu atidavė pagarbų, sakydamas: “Dė
kui, mirei dėl Prancūzijos”.

Mes juos palaidojom. Kerštas, baisus 
kerštas, už atimtų tėvynę ir laisvę.

Delko daroma kolona! Morokas, tai 
gan didelė šalis, valdoma prancūzų; bet 
neužkariauta. Tiesa, šiaurės Moroka už- 
kariauta; prancūzų vardu valdo snltanas, 
kurį vietiniai arabai keikia.

Šiaurės Moroke, Europos civilizacija 
ima viršų. Nebematyti tokio skurdo. Da
romi keliai, statomos dirbtuvės, miestai. 
Darini yra, puikiau gyvena ir arabas. Bet 
pietų Moroka, tai ne žemė, tai kraujo ir 
keršto užtvanka.

(Daugiau bus) j,

r

t

gyvuliSku.no
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į Weberis, be kitų kompozicijų, | 
i labiausiai ir pasižymėjo ope- '
i retiSkame darbe. Įvairiais per . _______
statymais jis iiuaidc savo svei “Geras draugas brangesnis • sikalsdamas, tas ankačiau* ar 
katu ir piadėjo džiūti. Mirė uj aukH^” pasakė vienas senų*vėliau iš draugo virsta prie-

Draugiškumas TEISĖJO NEGALIMA 
ĮŽEISTI

1933 nt kone visose Euro-1 čiausias, bet apskritai vedybų 
)8 valstybėse padidėjo vedy-'atžvilgiu Vokietija visoje Eu- 

nj ir gimimų skaičius. Ši ten- ropoję yra pirmoje vietoje.
Tačiau gimimų skaičiai kuolencija aiškinama tuo, kad li

čio krizis daugumoje Europos ne visose valstybėse rodo to-
valstybių vis pamažėle švelnė- limesnę mažėjimo tendencijų.

| Deja, didžiumoje vedybų pa-
Remiantis statistiniais davi didėjimas 1933 m. gimimų skai 

naia Vedybų skaičius rodo maA’iui tegalės turėti įtakos tik 
įėjimo tendencijų tik Čekoslo- šiais metais. Tačiau gimimai 
rakijoje, Vis dėlto ir Čekoslo-1 sumažėjo netik tose valstybė- 

rakijoje 1,000 gyventojų pa-| se, kuriose jie iš viso nebuvo
*ina 8,3 proc. vedybų, kas y-,dideli, bet ir tose, kuriose ta- 

kur kas aukščiau vidurkio.1 sai mažėjimas buvo liovęsis.

Londone 1826 m.
Nors trumpai dirstelėjus į

šio žymaus pasaulinio muziki- 
ninko atsižymėjimų, stringa į 
galvų, klausimas, ar ilgai mes, 
lietuviai, turėsime laukti pa
našių genijų! Tiesa, kai ku
rios muzikalės šeimos jau auk- 
ėja ir rodo talentų muzikai. 
Pažanga daroma, laukiama 
ateitis.

redybų skaičius 
Šveicarijoje ir
rengrijoje, Lenkijoje ir Por- sias vedybų skaičius. Airija y-

^ugalijoje tasai padidėjimas, ra vienintelė šalis, kurioje gi- 
ilyginti, labai mažas, tik 1- mimų skaičius padidėjo net

1,3 proc., tačiau vedybos jau 2,1 proc. 
pnažėja. Lenkijoje ir Veng- Labiausiai gimimų skaičius

nepakitėjo (Išimtį sudaro tik laisvoji Ai- 
Prancnzijoje. rių valstybė, nors joje mažiau

je vedybų skaičius yra 8 
^aukščiau vidurkio. Daug 
ymesnis padidėjimas (3,7--3,4 
>roc., yra Lietuvoje ir Did
žiojoj Britanijoje. Lietuvoje 
is nuo 7,9 pakilo iki 8,1, Di

džioje Britanijoje nuo 7,5 iki 
7,7. Niderlanduos vedybų skal
ius 1,000 gyv. pakilo nuo 6,7 

iki 7,2 taigi apie 6,1 proc. Ita
lijoje nuo 6,4 pakilo iki 6,8 
t. y. 6,3 proc.

Mažiausias vedybų skaičius 
tenka laisvai Airių valstybei. 
Čion 1932 m. 1,000 gyventojų 
teko tik 4,4 vedybos. 1933 m. 
tasai skaičius pakilo iki 4,7 
taigi apie 7,2 proc. vadinas, 
procentinis padidėjimas iš vi
sų minėtų valstybių čion yra 
didžiausias. Tačiau promilis 
kaičius yra dar daug žemiau
idurkio.

Vedybų skaičius Vokietijoje 
lidėjo labai žymiai. 1932 m. 

tasai skaičius buvo 7,9, tuo 
tarpu 1933 m. jis pakilo iki 
1,7. Vadinas, padidėjimas sie-

Pas vienų iš A’merikos grį- 
laikų išminčius. Sunku žmo- šu. Taigi tikra, rfhoširdi'drau-1 žūsiu ponių tarnavo mitri, bet 
gui gerai jaustis neturint ar-jgystė gimsta iš bendrai daro-' pikta tarnaitė. Kartų su ponia 
timų žmonių, neturint patiki- mų gerų darbų, iš pasiauko*' kaž ko susipykusi, tarnaitė nu- 

jimo kitų gerovei, iš krikščlo- (tarė iš jos išeiti, tačiau prieš 
niškos artimo meilės. Juo žmo' išeidama panorėjo savo ponių 
gus krikščioniškesnis, juo jis1 įžeisti.
draugiškesnis. Kas nemyli Die' _ Manai tamsta man dide.

vo, tas negali nuoširdžiai žmo-j |įg daiktas. Aš ne tokių ma
gaus mylėti; tikrai galima ’ftau> — į šonus įsirėmusi, šau

kė tarnaitė.

mų draugų. Juo žmogus dau
giau gerų draugų turi, juo jis 
geriau jaučiasi, ir atvirkščiai; 
juo žmogus labiau jaučiasi vie 
nas ir visų apleistas, juo jis
jaučiasi labiau nepatenkintas
savimi ir nelaimingas. Daž-j draugus mylėti tik tada, kada 
niausiai gyvenime būna taip, ’ jų asmenybėje gerbiamas Die- 

. jog blogi žmonės nuoširdžių * vo atvaizdas. Netikėliu drau- 
I REURIKAS CHOPINAS j draugų neturi. Tiesa, teisingi’gu niekuomet negalima pasi

žmonės dažnai įgyja daug prie' tikėti, nes netikėliai neištiki- 
šų, betgi teisingas žmogus nie mi; jie rūpinas tik savo nau- 
kuomet gyvenime nepalieka ir draugauja tik su tais, iŠ 
vienas. j kurių gauna ar tikisi gauti

“Neturėk aukso, bet turėk ,sau naudos ar malonumo.
J J. Gs. “B."

Visiems aišku, kad motinos 
auklėjimas kūdikiui turi daug 
reikšmės. Paimsime pavyz
džiui, F. Chopinų.

F. Chopinas gimė 1809 m.; 
mirė 1849. Jo tėvas buvo pran i Rašte. Norint gerų draugų tu-\ 
cūzas o motina lenkė. Užtat, | rėti, reikia pats draugiškumas 

Chopinas buvo išauklėtas len- grįsti gerais darbais. Nuo&ir- 
kų dvasioje taip, kad jo ir džiausi draugai yra tie, kuria 
kompozicijose atspindi lenki- bendrai gerus darbus dirba ar

gerų draugų”, pasakyta SvJ
'ta' W, -K-r • . a. z J

sumažėjo pietų rytų Europos 
valstybėse: Didžiausias suma
žėjimas yra Čekoslovakijoje, 
kuris palyginti su 1933 m. y- dvasia. Jo tėvas buvo me
rą keturgubėjęs. Apskritai,'kytojas, o motina.ir-gi apsi- 
praėjusiais metais gimimų' Švietusi moteris, tat jaunam

• n/\<l >1 Imi rmvr/v ėnilnc
skaičius ir gyventojų prieaug
lis Europoje sumažėjo.

Gimimų mažėjimas yra o- 
pus dalykas ir mūsų krašte. 
Nuo 1928 m. iš 29,4 vienam 
1,000 gyventojų mūsų gimimų i 
skaičius krito iki 25,7. Klai
pėdos krašte jau kelinti me
tai prieauglis yra visai nežy
mus. Tas pats yra kai kuriuo
se Didž. Lietuvos apskrityse. 
Prie mūsų mirimų normų (pa
skutinį penkmetį buvo viduti
niai 15,5 mirčių 1000 gyv.)J 

mes turime turėti nemažiau I 
kaip 21 gimimų 1000 gyv., kad 
galėtume išlaikyti skaičių lyg- 
svarų t. y. skaičiaus atžvilgiu 
bent nemažėti.

Fredrikui mokslas buvo teikia 
mas iš pat jaunystės. Būda
mas devynių metų jis jau 
skambino pijaninų publikoje,

yra dirbę. Tik susidraugavi
mas dorybėje, tauriuose žy
giuose yra pastovus ir tvirtas. 
Kur per nuodėmę žmonės susi
draugauja, kur nuodėmė žmo
nes padaro draugais, ten drau 
giškumas visada silpnas ir ne>-

o šešiolikos metų išleido savo i pastovus, nes nuodėmė turi tų
kompozicijų. Dvidešimtus me
tus eidamas koncertavo Vieno
je, Vokietijos miestuose ir Pa 
ryžiuje.

Būdamas apie trisdešimts 
metų, jis pradėjo jausti savo 
sveikatos silpnėjimų, bet ne
nustojo komponavęs; kompo
navo tol, kol jame gyvybė už
geso. Palaidotas Paryžiuje 
didelėmis iškilmėmis.

Chopinas buvo mandagus, 
malonus ir kuklus. Kai kada 
ir susierzinęs — susinervavęs

savybę, jog ji paviršutiniškai 
gali žmones suartinti, bet iš 
vidaus visada juos stumia vie* 
nas nuo kito. Nuodėmė yra 
melaginga žmonių jungėja,. 
tad ir draugystė, kilusi iš ben
dros nuodėmės, niekuomet ne
gali būti tvirta ir pastovi; tuo 
tarpu žmogaus širdis ilgši iki 
grabo lentos ištikimų draugų, 
arba bent vieno visai ištikimo 
draugo. Nuodėmė geriausius 
draugus padaro priešais. Kas
nuodėmingai moterį myli, tas'^ 
paprastai tampa jos priešu. 
Kas įstoja į draugijų, turin
čių blogų tikslų, tas tampa ar- j 

ba pats išdaviku, arba jį kiti 
išduoda. Ir apskritai ituant, 
kas susidraugauja bendrą nto- • 
dėmę darydamas, bendrai nu-į

ia 23,7 proc. ir yra daug di-1 bendrai, turi aukštesnes gimi- 
desnis kaip Airijoje. Vokieti-1 mų normas negu Suvalkija, 
joje pereitais metais ne tik pn- j Bendrai, Žemaitija savo gimi- 
Įdidėjimo laipsnis iš visų pa- mais pirmauja; paskutinę vie-

rinėtų valstybių buvo aukš- | tų užima Klaipėdos kraštas.

Muzikos Pi jonieriai
Rašo A. P. Stulga

jis nuduodavo draugiškas. Bet 
Palyginus gimimus Lietuvos jo piktumas jį dalydavo ne

įvairių vietovių, tai rasime, kantriu, ypač prie silpnų nie
kad Žemaitija ir Aukštaitija, Į kinių. Kai kada net mečioda-

Būdamas aštuoniolikos me
tų, Weberi8 jau buvo teatro 

. “Obuolys nuo obels netoli konduktorius Bruselyje. Gabus 
įkrinta,” sako lietuviškas prie-’ir išauklėtas, beabėjo, jis tū

lis. Šį posakį ir prie Webe-:rėjo aristokratiškų draugijų, 
irio galima lyginti.

KARL M. VON WEBEB

mas muzikos lapus keikdavo. 
Už menknėkius bardavo savo 
mokinius. Bet pastebėjęs su
sigraudinusį studentų, jo šir
dis suminkštėdavo ir tuoj 
stengdavos prašalinti užduo
tųjų nemalonumų. Be to, jis 
buvo ir niektikis: numeris 7 
ir 13, penktadienis ir pirma
dienis turėjo jam daug reik
šmės.

ChopinaR buvo atsargus ap- 
sirėdime. Nesvarbu, kiek tu
rėjo drabužių, bet jis nerasda
vo eilės, kuri jam patiktų. 
Prieš koncertų jis užsakyda-j kurioje gal kiek ir išsilėpino.

Bet jo klaida buvo pastebėta vo net keletu eilių pas įvairius

— Ak šitaip. Vadinasi špy
gų parodyti nėra įžeidimas! — 
paraudus spyrėsi tarnaitė.

— Žinoma, kad ne. Geriau 
susitaikykit.

— Na tai prašau, tamsta, 
— visiems matant tarnaitė pa
rodė teisėjui didžiulę špygų.

Teisėjas čia pat tarnaitę nu
baudė trimis paromis naminio 
arešto.

— Teismo įžeidinėt negali
ma, — tarė teisėjas.

— O mane tai galima!..
Na, aš mokėsiu pasiskųsti

—- Še tau, — parodė ponia kur reikia. Mano švogeris taip 
tarnaitei trijų pirštų kombi- pat greit rašo... 
nacijų. Išeik lauk.

Tarnaitė apskundė
1 Ir tarnaitė publikai smar- 

ponių.kiai juokiantis, išėjo iš teismo
teisėjui už įžeidimų.

— Juk čia jokio įžeidimo 
nėra, — aiškino tarnaitei tei-j 
sėjas. Sulenkti pirštai ir tiek

salės. Tsb.

GARSINKITĖS “ORAUGE"

NAUDOKIS PAGELBA IŠGANYMUI
Parsitrauk Tris Knygas 

Vedančias Tobulybės Keliu
Parašė Kun. dr. KAZ. MATULAITIS, M. I. C.

I knvga;
KRISTAUS PATARIMŲ KELIAIS, pusl. 224, audeklo 

aptaisais $1.25,
i II knyga:

SIELOS TAKAI TOBULYBĖN, pusl. 269, audeklo ap
taisais $1.25.

III knyga:
DORYBĖS, arba apšvietimo kelias tobulėjančioms sie

loms; pusi. 192, audeklo aptaisais $1.25.
Visas tris knygas sykiu imantiems atiduodame už $3.00 

Ola nuplėdk

Oerb. ''Draugo” Administracijai:
Siunčiu Jums $................. už kuriuos atsiųskite knygas:
KRISTAUS PATARIMU KELIAIS, audeklo aptaisais. $1.25 
SIELOS TAKAI TOBULYBĖN. audeklo aptaisais, $1.25 
DORYBĖS, audeklo aptaisais $1.25.

Arba: Siunčiu $8.00 už kuriuos prisiųsklte visas tris KUN. K. MA
TULAIČIO knygas, audeklo apUtsals.

Mano adresas ‘

NE NUSIMINKITE
Jūs callte gauti pas savo valstlm'nka 
Um tikrą. TONIKĄ, kuris per ilgą 
laiką buvo vieno įžymaus Gydytojaus 
preskripclja. Tai yra tikrai gera nau
jiena dėl vyrų — tik reikalaukite

Mėnesinis treatmentas už Dolerį —- 
pilnai garantuotas. Jeigu jūs nesi
jausite tvirtesniu, arba jeigu ne bū- 

j alte pilnai patenkintas. Jūsų pinigai
! bus Jums sugrąžinti

SIheumatism
l Pain—Agony Starta To Leave in
i 24 Hours

Happy Daya Ahead for You
Thlnk of lt—how this old world 

J does make progresą—now comes a 
prescrlptlon whlch ls knovn to phar- 
maclets as Allenru and wlthln 48 
hours after you start to take this 
fcelft actlng formula pain, agony and 
laflamtnation caused by excess urlo
add has started to depart.

Allenru does Just what this notlce 
aays lt wlll do—lt is guaranteed. You 
can get one generous bottie at lead- 
Ing drugstores everywhere for 8$ 
centą and if lt doesn't brlng the Joy- 
oua reaulta you ezpect—your money 
wbole heartedly returned.

Vardas, Pavardė

VISADA
UŽMIRŠTA

Ar žinot, kodėl Joe ne
mėgo? JI pati nežinojo. 
Jos blogas kvapas buvo 
priežastim, nes blogo kva
po niekas nemėgsta. Vie
nok visi tą gali padaliau. 
Gargaliuok su Ltstertne Ir 
tas atliks kas reikia. Var
tok kasdien. Bandymai ro
do, kad dis raistas atlieka 
greit, ko kiti vaistai ne
padaro per 4 dlenaa

LAMBERT PHARMACAL 

COMPANY

BL Louis. Mo.

tada sugriebdavo bile sermė
gų, kai kada net du kart di
desnę, negu kad jam tiktų, iš-« 
d Tikusiais plaukais, kaip bai
dyklė, eidavo ant scenos. Bet 
visa tai muzikos genijui ne- i 
kenkdavo; žmonės jį mylėjo. 
Gautus pinigus jis išdalinda
vo labdaringiems tikslams ar-, 
ba praleisdavo pasilinksmini
mui. Ligoj jis buvo piktas, 
bet paprastai buvo drųsus ir 
nuolaidus.

Chopinas rašė muzikų dau
giausiai pijaninul Tarpe daug 
įvairios jo muzikos, daugeliui;

Kari M. von Weberis gimė,. ........ , . ,. ... . , _o. T l,r J1B» atitaisęs kas buvo tai- siuvėjus. Visos būdavo įšmė-
vokietijoje, 1 <86 m. Jo tėvas’ ' ...... . • ' .

sytmo, vėl ėmėsi rimto muzi- ginamos, bet nei viena jam ne
bos darbo. Iš mažens turėda- patikdavo. Kaip jau prisiar-
mas operetiškus įkvėpimus, tindavo laikas eiti ant scenos,lyra žinomos ir jo Mazurkos

I buvo geras muzikininkas, cho- 
Irų ir orkestrų vedėjas, o jo 
Imotina buvo aktorė ir daini- 
Įninkė. Vaikutis augo muzikos 
ir publikos atmosferoje, arba, 
kitaip sakant, jis užaugo teat- 
|re.

Eidamas dešimtus metus jis 
skambino pijaninų, o dvylikos 
metų jis jau studijavo kompo
zicijų pas M. Haydnų. Kiek 
vėliau, jis studijavo vargonus. 
Būdamas keturiolikos metų, 
jis parašė savo pirmų operų. 
Dar jaunas būdamas susipaži
no su kitais mnzikoH didvy
riais: Vogleriu, Haydnu, Bee- 
thovenu ir Hummeliu, kurie 
jį paskatino siekti muzikos vi r 
šūnių. Tat jis ir ėmėsi darbo.
Studijavo patsai 
kiek galėdamas.

per save,

KARAS! 20 to amžiaus KARAS ant žemes, ore, jūrose.
Durtuvų grumtynės, nuodingi gazal. lėktuvų pado vi mas. artilerijos 

griausmai, žmonių sprogdinimas Ir kitos kars baisybės aprėdyta W. 
T. SCANLON'O paradytoje Ir 1-ja premija Amerikoje apdovanotoje 
karo apysakoje

“DIEVE, PASIGAILĖK MŪSŲ/’
(GOD, HAVE MERCY ON U81 >

400 pusl. Gražūs, tvfrtl apdarai. Kaina tik S1.2S, su perslunttanu 
$14Wi. Reikalaukite: "Draugas”, 2824 So. Oakley Ave., Chlcago, IU.

LISTERI
premptly atida odora ordlnery 
antfseptlca cen’t hlde ln 4 day*

IN OVR OFFICE
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DETROITO LIETUVIŲ ŽINIOS
ŠV. JURGIO PARAPIJA
Rugp. 11 d. klebonas kun. 

J. Cižauskas suveda moterys- 
tėn Antanu Degutį su J'uoza- 
fina Račaite.

Laimingo gyvenimo Degu
čiams l i j

, su reikalais į N. Yorkų ir 
t Connecticut, turėjo progos su- 
I eiti su buvusiais Detroite va

rgonininkais Aleksiu ir Jan- 
kiuu. Kai kuriems nuo jų pa
rvežė labučių.

Juozas Karvelis paskyrė 
gražių aukų papuošimui kry
žiaus prie didžiojo altoriaus. 
Klebonas vardu parapijos gra
žiai bažnyčioje padėkojo.

Pas Jonų Ūsorių, Spaudos 
Rėm. dr-jos pirmininkų, vie
šėjo Tamošiūnų šeima iš Chi- 
caos ir Mackevičįai iš New 
Yorko.

Kun. M. Daumantas dar te- 
beidLdžia atostogas Detroite. 
Praeitų sekmadienį laikė Mi
šias 8 vai. ryto.

A. L. R. K. Federacijas 24 Kongreso
. Rengimo Komisijos Pranešimas

*

KONGRESO PROGRAMA IR 
PRAMOGOS

PAMYLĖJO KAMPI
NINKU

So. Chicago. — Šios koloni
jos žmonės labai pamylėjo W nanU

Darbšti skyriaus valdyba pa
sirengusi skyrių pastatyti ant 
aukštos papėdės. Narių turi 
virš penkias dešimts ir į kiek
vienų susirinkimą) ateina nau-

prof. Kampininko šnekas die- Susirinkimuose dalyvauja
nraštyje “Drauge”. Dienraštį mūsų klebonas, kuris suteikia 
su jo šnekomis visi gaudyte pamokinančių patarimų. Džiau 
gaudo, kartais net laikraštis giamės jo-nenuilstančia dar- 
pusėtinai apiplyšta, iki visi ; buote ne tik žmonių sielų iš- 
jauni ir seni perskaito. Bravo, ganyme, bet visuomenės reika- 
Kampininkei Raporteris

Kų Tik Gavome

OŽKABALIŲ

DAINOS
surinktos D—ro J. Basanavičiai 
Dviejose dalyse. Viena 25c, abi* 

▼I 50c. Dabar galima jas gauti 
“DRAUGJfi”

2334 So. Oakleg Avė. Chicago, ll

Vietinis varg. K. Gaubis re
ngiasi vykti į Vargonininkų 
seimų Clevelandan, Ohio. Ten, 
kaip girdėjau, įvyks ir Kata
likų Federacijos kongresas, 
kuris prasidės kitų antradie
ni-

LIETUVIAI DAKTARAI: 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
’ DENTISTAS

1448 SO. 4«tk CT.. CICERO, ILL.
Utar., Ketv. Ir Pėtn. 10—9 vai. 

>147 SO. HALSTED ST., CHICAGO 
Paned. Sered. tr Subat. X—8 vai.

Tel. CANal 0167
Res. PROspeet 665

DR. P. Z. ZALATORIS

Kongreso išvakarės — rugp. 20 d.
Kongreso rengimo komisija jau viskų turi prirengus di

deliam įyykiui mūsų mieste — Cleveland, Ohio. Prašome gau
singai susirinkti į kongresų ir jo iškilmes bei pramogas.

Pirmadienio vakare, rugp. 20 d., Šv. Jurgio purap. salėj, 
6327 Superior Street, įvyksta atstovų ir svečių priėmimas 
(reception). Kurie atstovai ir svečiai atvažiuos iš vakaro, 
nuoširdžiai prašome atsilankyti susipažinti su vietiniais vei
kėjais ir maloniai laikų praleisti. Įėjimas nemokamai.

Praeitų sekmadienį per su-j Kongreso pirmoji diena, — rugp. 21
mų solo gražiai giedojo Agotai 9:30 ryto iškilmingos pontifikalinės mišios, kurias laikys 
Juodsnukaitė. Į J- E. Vysk. 'Joseph Schrembs, gausingam būriui kunigų asis

tuojant. Iškilmei pritaikintų pamokslų pasakys J. M. d. g. 
pralotas Mykolas L. Krušas. Giedos vargonininkai, suvažiavę 
I savo seimų ir Federacijos kongresų.

2 vai. po pietų automobilių paroda į Lietuvių Kultūrinį 
darželį. Parengta specialė programa. Dus padėti vainikai prie 
mūsų tautos patriarcho dr. Jono Basanavičiaus biusto. Atsto
vai, kurie atsiveš vainikus, prašome apie tai pranešti iš anks-

Rugp. 26 d., Birutės darže 
įvyks parapijos piknikas. Da
lyvaus parapijos choras su sa
vo vadu; bus kalbos, lenkty-

Visų žinomas grab. Chas.1 nės ir visokių pamarginimų. 
Stepanauskas buvo išvažiavęs Tylutė

Taipgi teko nugirsti, kad 
ir mūsų klebonus kun. Pr. Vai 
tukaitis žada važiuoti Feder. 
kongresan, jeigu neatsiras 
kliūčių.

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

1821 SOUTH HALSTED STI 

Rezklcuclja 6600 So. Artesian A'

Valandos: 11 ryto Iki 4 popiet 
C Iki 8:X0 vakare

Tel. LAltyltle 7650

DR. F. C. WINSKUNAS’
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

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

Res. 2136 W. 24th St. 
TeL CANol 0409

Dienoms TeL LAFayette 5798 
Naktimis TeL CANal 0409

DR. A. J JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street
Vai.: 2 Ud S popiet, 7 Iki 9 vak. 

Nedėlfoje pagal sutarti
to. - . »■ i . ... _ .<«.».

7:45 vai. vakare įvyksta koncertas. Programos dalį išpil
dys mokyklos vaikučiai, Seserims Prauciškietėms vadovau
jant. Dalyvaus bendras jungtinis choras, kuriam vadovaus 
varg. V. A. Greičius. Dainos parinktos gražiausios. Solo dai
nuos chicagiečiai solistai: M. Janušauskienė, E. Rakauskienė, 
art. Justas Kudirka, Kastas Sabonis, vietinė solistė S. Grei- 
čienė; komp. A. Pocius, skambins piano solo; V. Greičius, Jr., 
smuiką solo; Vargonininkų choras. Bilietų kainos: 75c ir 50c.

Kongreso antroji diena — rugp. 22 d.
i Iškilmingas bankietas 7:30 vet vakare, Statler viešbutyje,

šoko, kaip padūkus, ir Vincų Bilieto kaina $1.50. 7:00 vai. vak. radijo programa iš WJAY 
numetė žemėn. Vos ne vos man stoties. Kalbės žymūs kongreso atstovai. Bus rinktinė mųzi-

KUDIRKOS TĖVIŠKĖJE
Vilkaviškio apskrityje, Pae- Miliauskų ir ruošė jį į ginina- 

žėriuos, anoj pusėj ežero, me- zijų. Kartų mudu nutarėm pa- 
džiais apaugusi tebestūkso di- jodinėti. Kudirkai turėjo sma- 
džiojo kovotojo dr. Vinco Ku- rkių juodbėrų kumelę ir neno- 
dirkos tėviškė. Ten jis mažas rėjo jos Vincui duoti. Kur tau,
būdamas lakstydavo kelnaites 
pasiraitojęs, ten taisydavo va
rnėnams lizdelius, ten dainas 
dainuodavo. O paskui jau už
augęs mums parašė tautos hi
mnų, šaukė lietuvius keltis iš 
miego, bekovodamas už Lietu
vos laisvę mirė ir tapo bran
giausiu tautos sūnumi. Dabar 
Kudirkos tėviškę nupirko vi
siškai svetimas žmogus Kun- 
saitis.

Paežerių kaime gyvena se
nelis Miliauskas. Jis buvo pi-

Vincas kumelę išsivedė, o ji

pasisekė atgaivinti, kad tėvai 
nesužinotų. Po to, Kudirka il
gai sirgo ir paskui kitiems 
pasakojo, kad sapnavo baisų 
sapnų. Jis pamatęs save iš
džiūvusį, mirštantį, rusų žan
darų apsuptų.

Kada Kudirka jau gyveno

kalinė programa.
Trečias vakaras skiriamas pasikalbėjimams ir pasižmo-

nėjimains.

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų 12 skyrius laikė mė
nesinį susirinkimų rugp. 13 d? avė.
parapijos svetainėje. Susirin
kime dalyvavo gražus būrys

Office T d. REPublic 7898

DR. J. J. SIMONAITIS
moterų ir merginų. Nutarė su
rengti vakarų rugsėjo mėnesį.

242S W. MARQUETTE ROAD 
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

VaL 2-4 lr 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto 
Ned elfo J susitarus

Office Phone 
PROspeet 1098

Rea. and Office 
9X59 So. leavltt

CANAL 67

Kur apsigyventi?
Komisija rekomenduoja atstovams ir svečiams Hotel Stat

ler, prie 12-tos ir Euclid Avė. Atskiri kambariai kainuoja! 
po 2.50 dol. “Dormitory rates” specialiai atstovams $2.00 ri 
aienų. Cleveland Hotel yra miesto vidury ir Hollender Hotel ’ 
prie Superior avė. ir lst Street. Kambhrių kainos po 2.50 dol.

Naumiesty ir sirgo džiova, ne- lr aukščiau.
vienam savo draugų jis paša-j Kurie atstovai norės apsistoti pas privačius žmones, tesi- 
kojo jaunystės sapn«. Gimna-! ^Pį“ B anks,to ir ‘įvažiuoja tiesiog į P. A. Šukio įstaigę,

rmaat. Knd.ikos draugas ir z. joje jis buvo ketvirtoj kla-|toB> liašvk.te: Mrs. Lottie Šukys, 6802 Superior Avė, Clevc- 
land, Ohij.

Kongreso Rengimo Komisija:
Ona G. Mihelich, pirmininkė,
J. Venslovas, automobilių parodos ir tikietų tvarkytojas
L. Šukienė, butų,

* Ona Stapulionienė, rėmėjų ir priėmimo,
J. Sadauskas, programų rinkimo,
P. Oesnulis radijo programo vedėjas,
A. Rakauskaitė, J. Ivinskytė ir O. Skuzinskaiiė — deko

racijų.

mokinys. Su Vincu Kudirka 
jis draugavo nuo pat jaunų

sej, o aš pirmoj — pasakoja 
toliau Miliauskas. Ir mudu gė-

dienų. Miliauskas už Kudirkų dos nepadarėm. Jis buvo ga-
buvo truputį jaunesnis. Štai 
kų Miliauskas pasakoja apie 
Kudirkų: —

— Pirmuoju Kudirkos mo
kytoju buvo Bužinskas. Kudi
rka tiek uoliai mokėsi ir bu
vo gabus, kad Bužinskas kar
tų visam kaimui tokių naujie
nų paskelbė: “arba užaugęs 
jis kitus valdys, arba, neduok 
Dieve, jis bus pakartas”.

— Kad sūnaus nepakartų, 
Kudirkos tėvas užsispyrė Vi-

biausias mokinys savo klasėj, 
o aš savo.

— Po daugelio metų, kada 
Vincas Kudirka atsidavę tik 
lietuvybės darbui, ir apsigy
veno Naumiesty, netoli jo gy
veno ir bekojis elgeta Baltru
šaitis, vietinių Antanėliu va-' ar^a ten kų gauti. Antanė- no balsų išgirdęs viskų sude-
. 1 *_____________ FT’ _ A __ a____ ~ 1 * __ - a _ llS 11 ll P IO DUS 1II11 T* A IT* t JI T*7* ’ mn/l mm i n-% «dinamas. Tas Antanėlis, nete
kęs tėvų, elgetavo iŠ pat ma
žens, bet skaitydamas uždrau
stas lietuvių knygas bnvo ap

r,
sišvietęs ir susipratęs lietuvis.

lis nuėjo pas Kudirkų ir tarė:

— Daktare, aš galiu knygas 
nešioti. Manęs dar žandarai 
nekrečia ir nieko neįtars.

Kudirka Antanėlį pabučiavoncę išleisti i kunigus. Tačiau. Tuo laiku Kudirkų labai per- .
° ... . ’ . . . x j • j - ir nuo tos dienos elgeta pasiLincas nesutiko ir todėl jam sekiojo rusų žandarai, darė , ,x. .

tėvas jokios dalios nedavė. Po Į pas jį kratas. Buvo labai sun- 
dviejų metų Kudirka mokė ku kų nors išsiųsti į Prūsua

darė didžiojo Kudirkos drau
gu ir bendradarbiu.

8T

SKAITYKITE
ĮDOMIAUSIUS LIETUVIŠKUS KATALIKIŠKUS 

LAIKRAŠČIUS

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

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

RlVAS”, savaitinis Tėvų Marijonų žurnalas, 2334 So. Oak
ley Avė., Chicago, Illinois. Metams $2.00.

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

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

— Labai dažnai Kudirka 
pas mane ateidavo paskolinti 
kokių dešimtį rublių, arba 
šiaip pasikalbėti. Pinigus jis 
visuomet atiduodavo ir buvo 
lipšnus žmogus — pasakoj'a 
Baltrušaitis. Paskui, jau aš, 
kad ir galėjau nebeelgetauti, 
bet elgetavau daktaro pamo
kytas. Manęs žandarai nekrė 
sdavo. Aš pernešdavau kores
pondencijų, “Varpo” ekzeinp- 
liorius ir kitokius raštus, kur 
reikėjo. Kampe atsisėdęs rin
kdavau kuplikas, o akimis se
kdavau kiekvienų žandarų jn- 
dėsį. Kada tik daktaras kų 
nors rašydavo, aš

gindavo ir žandarai nieko ne
rasdavo. Dabar Baltrušaitis 
turi mažų knygynėlį Kudirkos 
Naumiestyje. Jis gauna pen
siją, o Vincui Kudirkai pasta
tytas didingas paminklas, prie 
kurio atsilanko visokios senę 
ir jaunų ekskursijos, atiduo
damos pagarbų ištikimam tė 
vynės sūnui. Tsb.

G ARIEČiy LIETUVIŲ 
DĖMESIUI

Gary, Ind. — Draugija šv. 
Mykolo Ark. susirinkimų lai
kys rugpiūčio 19 d., tuojau po 
Išmaldų, parapijos svetainėj. 
Visi nariai kviečiami atsilan- 
kyti, hes yra svarbių reikalų 
svarstymui.

Tų pačių dienų įvyks šios 
draugijos piknikas, parapijos 
darže, prie 15 ir Linkoln gat
vių, į kurį kviečiame visus

aėdėdavnuj gar»ečius ir apylinkių lietu
kui ia jo namų ir pagal susitari

“VYTIS”, Lietuvos Vyčių mėnesinis žurnalas, 4736 S. Woodi arba 
St., Chicago, III. Metams $1.80. 1

“AMERIKA” sayaitraštis. Leidžia Lietuvių Universalia Biu
ras, Ine. Kaina metams $L.5O. 423 Grand Street,

.Brooklyn, N. Y. . ____

mų, tai sukniaukdavau katinu, 
garsiai sugiedodavau;

“Jėzau, Kristau eikš prie ma
nęs ’

vius atsilankyti. Nariai, neat- 
silankę į piknikų, turės užsi
mokėti bausmės po 50c.

Piknikas prasidės 5 vai. po
piet, , 'f

Šeimininkė arba jis pats maj Rengimo Kom. ir Valdyba

feL LAFayette 6067

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS Ur CHIRURGAS

X—SPINDULIAI 
3051 W«st 43rd Btr.

(Prie Archer Are. netoli Kedslo) 
Valandos: nuo I 1W I vai. vakare 

■eredomla lr nedėliomls pagal 
•atarti

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

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

Phone Hemlock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS 

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

Nedėliomis pagal sutartį

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVI8

OPTOMETRICALLY AKIU 
SPECIALISTAS

Palengvina aklų Įtempimą, kuria 
esti priedaatlml galvos skaudėjimo, 
svaigimo aklų aptemimo, nervuotn- 
nao, skaudamą aklų karių, atttaleo 
trumparegystę lr tollregystę. Priren
gta teisingai akintus. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas au 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama J 
mokyklos valkas. Kreivos akys ati
taisomos Valandos nuo 10 lkt 8 v. 
NedSh'oj nuo 10 Iki IX. Daugely at
sitikimų akys atitaisomos be akinių. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.

4712 SO. ASHLAND AVE. 
Phone Boulevard 7589

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

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

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

2 aukštas

Pastebėk it mano iškabas

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

Phoųe C&n&l 0523

Tei. OANal 6192

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavltt St) 

Valandos: Nuo t lkt IX ryto

Nuo 1 Iki 8 vakare 

Seredoj pagal sutarti

Tel. CANal 6129

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road
Valandos I—X lr 7—8 vak. 

Seredomis lr NedOllomls pagal sutari! 

REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.

Telefonas REPublic 7848

Ofiso: Tel. LAFayette 4017 
Rea.: Tel. HEMloek 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVE.
Ofiso valandos: 2-4 lr 6-8 vai. vak. 

Rezidencijos Ofisas: 2656 W. 69tb St 
Valandoa: 10-12 ir 8-9 vai. vak. 

Seredomis lr Nedėliomls pagal sutarti

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VIRginta OOM

Ofiso vai.: 2—4 lr 6—8 p. m. 
NedBSomls pagal sutarti

Tel. Ofiso BOLLevard 6919—14 
Rez. VlCtory 9843

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-1; nuo •:XO-l:Bs

756 |W. 35th Street

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

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

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

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4645 So. Ashland Avė.
OFI8O VALANDOS:

Nuo 9 Iki 4 lr nuo t Iki X t>k. 
Nedėliomls pagal sutarti

Ofiso telef. BOUIevard 

Namų Tel. PROspeet 1990

TeL BOCLcvard 7042

DR. C. Z. VEZH’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

VaL; nuo 9 tkl 8 vakaro
8er«doJ pagal sutarti

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas

2515 WEST 69th ST. 
OL ir Rea. TeL HEMloek 614

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

Office Tel. Wentworth <XX«

Res. Tel. Hyde Park XX9

DR. SUSANA A. SLAKIS
MOTERŲ IR VAIKŲ UOŲ 

SPECIALISTE
6900 SOUTH HALSTED ST,

S IMI i Triaki od ę nn T :soptrar»j

ĮVAIRŪS DAKTARAI:

DR. CHARLES SEGAL
OFI8A8

4729 So. Ashland Avė.
X lubos

CHICAGO. ILL.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 Iki lt vai. ryte, nuo 2 Iki 4 
vai. po pietų fl* nuo 7 Iki 8:10 vai.

vakaro. Nedaliomis nuo 10 lkt IX 
valandai dioną.

Telef,mas MIDvray 288©

OflMO Tel. CAI/umet 6898
Rea. TeL DREiel oi»i

DR. A. A.
Rusas Gydytojas lr Chirurgas 

M '■ -ki: V\ i ,sk i Veikli
visų chroniškų ligų '•

Ofisas SIŪS Sn Ha.Lste/1 8t. 
Kampas XIst Itroot

Valandos: X—4 popiet, 7—9 vai. vai 
Nedėliomls lr ivsntadienlaG 14—12

Rea Phone
KNOlovroud 6641

Office Phono 
TRIangle 01144

DR. A. R. MCCRADIE
OYDYTOJAS lr CHIRURGAI

7850 So. Halsted Street
ROOM 210

T|Ll 1-i lt 1-1 TAL vakari

OR. MAURICE KAHN
' ‘ H . A ,
SO ASHLAND AVK.

i VAI:..- •!.« I
H.-, I -|. I I JJfri)

Valandos:
*■ ’ ' 1 Ir ' t ▼
Ud,etilais uuo i4 ai lt

/ /
• « r
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rtudlenls, rugp. 17 d., 1934 n p a' Tt rt x m
L. Vyčių XII Seimas

►Seimas įvyko S. m. rugpiū- New Yorko lietuviai turėjo 
čio m. 7, 8 įr 9 d. — New Yor- laivo Kelionę Hudsono upėje, 
ke, Aušros Vartų pu rapijos sa
lėje. Visas durbus pradėtas iš
kilmingomis pamaldomis Au
šros Vartų bažnyčioje, kurias 
laikė kuu. A. Valančius, L. 
Vyčių dvasios vadas. Pamoks
lų, pritaikintų momentui, pa
sakė senasis Vyčių prietelis,

atsiųs Amerikon grupę artis
tų ir kalbėtojų, kurie stengsis 
aplankyti kiekvienų lietuvių 
kolonijų, kurioje randasi L. 
Vyčių kuopa.

Pavasarininkams priimti ir 
į jų maršrutų išdirbti išrenka-

ŠV, KAZIMIERO AKAOE- tinio pikniko. Komisija rūpi- veda savo biznį — Beauty Pa- J-*
Inasi ir galvoja, kaip padaryti

ll diepa
III sesija atidaryta 9:30 va- j mu komisija; pirm. A. J. Ma- 

landų ryto. Pranešama, kad se- ždka _ Brooklyn, N. Y., V.
kretOrė, praėjusių metų seimo 
protokolų užmiršo atvežti ir 
protokolas skaitomas iš seno 
“Vyties” Nr. Pasirodo, kad'
Centro Valdybos nariai nėra

Sinkevičiūtė — Dayton, O., P. 
Razvidauskas -* S. Boston, 
Mass., J. Poška — Chicago, 
IU.

MIJOS RĖMĖJU DR-JOik ^iknik« praSmatnee-

* nį. Be valgių, gėrimo, draugi
ngumo, pasimatymo su drau
gais ir pažįstamais, bus ir gra-

SUSIRINKIMAS
Prlešpiknikinis A. Ik D. su-'M programa. Dalyvaus gabios

rlvr, adresu 4458 B. Francis-: 
co A v. (Lafayette 9723).

Račkauskienė yra veikėja 
katalikų visuomenėj. Daug da-’ 
rbo įdeda į kultūrinių mūsų' 
įstaigų rėmimo draugijas. Yra

, VIENŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVES

«irinhin»S rugp. 8 d, neži#- juunuolėu ir jaunuoliai: *k«-|žymi padėjėja jaunimo darbuo
rint didelėa kaitros, buvo skai- d:nu gros Stella Bernadižiūtė' kuria bijByje

JUOZAPAS
MARTINAITIS

tlingas, nes viso dalyvavo 35 
atstovės iš rėmęjų skyrių. 
Kaip visuomet, dr-jos susirin
kimai tvarkūs, vis matosi nau
jų veidų rėmėjų sueigose. Čia 
motutės ir dukrelės.

Miliauskienė iš Cicero, žino
ma biznierka dalyvavo susiri-

iš Cicero ir Clara dlepekaitė 
iš Brighton Parko. Tų muzi
kančių nenusibostų klausytis 
kad ir per naktį.

Gros armonika ir dainuos du 
jaunuoliai iš Brighton Pk.: 
Louis Žurlis ir Jonas Gerčas. 
Jiedu pasirodys pirmų kartų

šia remia. 
Pasisekimo I Ic.

Jau aukako vieni metai, kai 
negailestinga mirtis atskyrė 16 
tu ūsų tarpo mylimą vyrą lr 
tėveli.

Netekome savo mylimo vy
ro Ir tėvelio rugpiūčio 16 d. 
1926 m. Nors laikas tęsiasi, 
nūs jo niekados nesaJčsiine už
miršti. ldtl gailestingas Dievas 
sutelkia Jam amžina atilsj.

Mes atmindami tą jo liūdną 
praalšallnlmą 16 mūsų tarpo, yra 
užpraėytos gedulingos 6v. Mi
šios už Jo sielą šeštadieni, rug
piūčio 18 d. Šv. Jurgio parapi
jos bažnyčioj, Bridgeporte, 7:80 
vai. ryto.

PARAPIJOJ PIKNIKAS 
KERMOŠIUS

Kun. Ambotas pakeliamas 
garbės nariu.

Po valandos pertraukos, 2 
vai. p. p. pradedama IV ir 
paskutinė sesija.

Baigus svarstyti užsilikusias 
rezoliucijas renkama Centro
Valdyba: pirm. — A. J. Ma-

20 svečių. Atstovaujama: 18 žejka, j vice pirm _ pr 
kuopų, 3 pskr. ir 4 Centro Va- vi(lauskas> n vice pirm. - S.

Onaitis, sekretorė — B. Pali-

kun. Ambotas, Hartford, Conn. ne- karto to protokolo per iš
lietus ių klebonas. (tisų metų perskaitę ir XI sei-

10.30 \ ai. to paties ryto, tai- M0 ipąreigavimų neatlikę.
Seka keli papeikimai. 
Mandatų komisija ruportuo- 

ja, kad III sesijoj dalyvauja 
35 delegatai, 1 garbės narys ir

nėtoje svetainėje prasidėjo ir 
pats seimas, kurį atidarė Sei
mo Rengimo komisijos narys 
Antanas P. Vanis, Jr.

Tolimesnė seimo eiga vesti 
perduota pirm. A. J. Mažeikai. 
Išklausius jo kalbos, rinkta 
Seimo prezidiumas ir jin par
teko:

Pirndninku — Pr. Razvidau
skas, Boston, Mass., I vice pi
rm. A. Valonis, Chicago, 
Ilk, II vice pirm. — A. J. Ma
žeika, Brooklyn, N. Y., I se
kretore — V. Sinkevičiūtė, 
Dayton, O., II sekretore — O.

ldybos nariai.
Keinių žodžiu sveikina Lie- jįQnaįfė iždin.

nkime, sykiu ir jos dukrelė niūsų piknike. Bus įvairaus už-
Miliauskaitė atvyko su jauna
mečių rėmėjų būreliu. Miliaus
kai dosnus rėmėjai visų pra
mogų. Miliauskų kepyklos duo 
nutė visuose Cicero pokyliuo
se. Dieve jiems padėk.
, Dačiolienė iš 10 sk., West

kandžio. Prie “jauniausio sta
lo”, kur galima bus gauti ka
vos pačių sesučių gamintos ir 
“rožiukių”, pikniko komisijos 
keptų, gaspadoraus 9 sk. iš

Sekmadienį, rugpiūčio J9 d., 
Vytauto parke įvyks Sv. Jur
gio par. piknikas — kermo
šius. Pereitas mūsų parapijos' 
piknikas dėl kai kurių aplin
kybių nepavyko taip kaip rei-

Kviečiame visus gt’mlnes, 
draugus, kaimynus lr pažysta
mus dalyvauti šiose pamaldose.

n 1 oni s
"T,^ Konsulas P"lk'.iMo - * Franklin ir 8We" » >«■» dukrele, Daile

J. Bray. Į jaį(e patiekė raportų iš West
Svarstoma sekančio seimo j Side rėmėjų darbuotės, 

vieta. Kadangi negauta iš jo-i
, . . i r , . ’ Štai, Ogintiene iŠ Town ofkios kuopos kvietinio, kun. A- * .. , ,r ir i Lake su savo veiklia dukrelerobotas pasiūk) Hartford, Con- , . , . , . _„ . ... . , raportavo, kad 1 sk. A. R. D.nect. Seimas pasiūlymų ir ka- ...... ,. , . .. ... , stovi pirmoj vietoj savo dar- „ . . . ... ,„„ .. rtu kvietimų priima. Giedama14 . , . . . |2 vai. popiet. Visas pelnas eis

- ,^gamJ:n5S_!;r0'; Vyčių, Amerikos ir LietuvosM™ "epagyroe, K„zin,ler0 vienuolynai.
imnai. Seimas uždaromas a-

P. Žadeikis.
Nutariama pasiųsti sveiki

nimai: Lietuvos Respublikos 
Prezidentui, Lietuvos Pavasa
rininkams, New Yorko Kardi
nolui, Amerikos Prezidentui. 

Svarstoma reikalas išleidi-
V alentikevičiūtė.

Kadangi seime nebuvo per- fiūr08; įskld,'|iŲnetikos'
ano* tlnlvvtii Mvznlinni iii ttio- .. ___ . ! I 1daug dalyvių, rezoliucijų, ma-|lietU¥ižkojo jauninl0 tarpJ 

ndatų ir svednn.mų komisijos Bro5iūra nuUrianla i51ei8ti ir P,e j :,U T- '■ '“k‘rc Sok,,) 
sujungtos vienon K jo»pate,,jos isleidinK) Uomisijon iSrin. 'ukaras K' C. vieSbuty. ? 

k ta: Mažeikienė, J. Vanis, A.ko: J. Bučinskas, S. Onaitis, 
C. Basanavičius, kun. Kataus- 
kas, J. Juozaitis, J. Brajus.

Iš eilės turi sekti praėjusių 
metų seimo protokolo skaity
mas,- bet pranešama, kad as
muo, kuris jį seiman veža dar 
nėra pribuvęs-seiman ir skai
tymas atidedamas sekančiai 
dienai. Išklausoma Vilniškio 
referatas. Skaitoma sveikini-

Manstavičius, P. Grendalaitė, 
J. Poška.

III sesija uždaryta 1 vai. p. 
P-

2:30 vai. pradedama IV se
sija. Nutariama parašyti laiš
kas L. Vyčių o-jos reikalu vi
siems Amerikos lietuvių kuni
gams. To reikalo komisijon

UGN1AGES1S PRAGĖRĖ 
KOLUMBO RANKA

Laikraštis “The Chicago 
Daily News” (“Čikagos Die
nos Naujienos”), skyriuje — 
“Vietiniai pasikalbėjimai”, u-

r mai telegramomis, laiškais irn,,^ j p0-ka 
išklausoma žodžiu. I sesija už

patenka: kun. Ambotas, A. Va žtikau įdorlftų sftfūlkmenų, ku-

Cicero jaunametės: Bronytė «jo; užtat šis piknikas tarėj 
Pečiulaitė ir Josephine Kar- 
kauskaitė.

Bns žymių kalbėtojų. Bus 
dagi ir kitų įvairumų: virvės 
traukimas ir vinies kalimas.

Svetelių kviečiame minių - 
minias į Marąuette Pk. rug
piūčio 19 d. Pradžia pikniko

tų būti vienas didžiausių ir 
sėkmingiausių, ftis piknikas 
bus įvairus ir savo gražia pro
grama: bus dainų, lenktynių ir' 
kitokių pamarginimų. Be to, 
A. Peldžius trauks judamuo
sius paveikslus, kurie bus ro
domi šį rudenį mūsų par. sa
lėje. Taigi, kas gyvas, visi į 
mūsų piknikų! Nepasiduokime

Nuliūdę: Sarai,
Dukterys

RADIO

bet gružus faktai.
Centro piknikas

Visu nuoširdumu rengiasi 
visų skyrių rėmėjos prie me

bar yra be pirštų dešinėje ra
nkoje... Kas tų padarė!.. Na 
gi, — pirštai buvo bronziniai, 
— tai vienas ugniagesis paė
mė ir “nudriliavojo”, (angliš
kai tas žodis tų ir reiškia, kę 
lietuviškai sakome). Nuėmęs 
tuos pirštus, ugniagesis nune
šė pas senų daiktų supirkinė-

ri įdomi Lietuvos “Ugniage- a1

kitoms kolonijoms — pralen- 
Centro pikniko komisijų su-1 kime jas. Rap

daro mūsų uolios ir ne nuo šia |
Onaibdie veiklios rėmėjos: 

Reikauskienė, Ant. Vaišvilie
nė, Zofija Junokienė.

Prašome, sveteliai, pas mus, 
pas mus. Aida

PAVYZDINGOJI MOTERIS
Brighton Park. — Negailes

tingoji mirtis išplėšė vyrų — 
maitintojų. Paliko vienų ja su 

tojų, (“laužo rinkėjų”), ir | vaikais. Reikia gyventi.

• Ir vėl gražių programų pa 
tiekė Progress Fumiture kra 
tuvė praeitų sekniadienį 11 1 
lyto iš stoties WGES. Gražia 
dainavo Progress vyrų duetą.5 
taip pat ir programo vedėja 
solo dvi daineles. Klausytoja

ROSELLI BROTHERS, INC.,
paminklų dirbkim

daroma 12 vai. vidudienio.
II sesija pradedama 2:30 va

landų p. p.
Mandatų, rezoliucijų ir svei

kinimų komisija praneša, kad 
seime dalyvauja 33 delegatai 
ir 15 svečių.

Rezoliucijų svarstymas uži
ma likusių dalį IV sesijos, ku
ri baigta 4:30 vai. p. p. Vaka
re parnp. salėje — bankietas
dalyviams pagerbti.

III dienų
V sesija pradedama 10 vai.

____ ė už tris išgėrimus...
J Utytojanis. Lgnia-. Amerikos atradėjas,

geis pragėr# Kolumbo rauk,.. I u„njagcsio
šio” s

“troškulio”,
Kad apie Cikagų verta kai- . w d<j8in,g ranko, pir-

bėti, galima suprasti iš to, kad
tas miestas turi iš viso tiek

Į tų.

Bet L. Račkauskienė nepa
sidavė nebvilčiai. Pirmiausiai 
įstoja į De Lee School of Beau
ty Culture. Mokinasi. Gauna 
diplomų ir dabar sėkmingai

Alfred Roselll, prea

me visokią rfttUą
Ir IMtitt-

M

Mūsą fclmyn* spectallmoja 
me darbe per šešias kartas.

Vnfcltt paminklą 
•tat su pačiais išdirbėjais

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vienas Mokas | rytus 
dldžlultą vartą

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Rea. PESSACOLA »Olt 
BELMONT S«5 

orrice: HILLSIDE !it«5
Vineent Roeeill,ilgumo gatvių, kad, jas ištie

sus į vienų, būtų galima nu
vykti iš Nujorko iki San Fra- 
neiseb ir dar kuone pusę ke
lio atgal. O tas reiškia, kad 
tos gatvės kuone pusantro ka
rto apima skersai Žiemių A- 
merikų. Tų aš pridedu ne 
“taip sau”, (iet — kad paro
dyti, jog Čikagos ugniagesiams 
yra kur pasivažinėti... Na, ir 
dumia jie dažnai, kaukdami, 
po tų platų miestų, (kuriame, 
tarpe kita ko, atsiinintina, y- 
ra apie šimtas tūkstančių lie
tuviu, — vadinas didžiausias

Seka Centro valdybos narių 
raportai, kurių išklausymas u- 
žima veik visų II sesijų. Tos 
dienos vakare delegatai ir

ryto. A. J. Mažeika referuoja 
Pavasarininkų kelionės pas Vy 
čius reikalus. 1935 metų rude
nį, L. “Pavasario” sųjunga

Važiuojam!

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

♦ards 1741-1742
LAIDOIAM PIGIAU NEGU KIB

Jau prasideda įdomios, rudeninės ekskursijos į 
senųjų Europų. Daug kas mano, kad šiuo laiku ke
liauti laivais per Atlantikų 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 veikimų, dabar laikas yra važiuoti.

lietuv.'ų miestas pasaulyje...)!1 
Ypač dtžnai girdėdavau ugnia • 
gesių sirenos gaudimų Ir pa
dubusi automobilių lėkimų,

(kai nesenai, miesto pietų dū
lyje, gyvenau visai arti prie 
mažos ugniagesių stoties.

O su Kolumbo ranka — to
kia istorija, (Amerika ir Ko
lumbas — juk labai susiję da
lykai, tat ši smulkmena ir mi
nėtina) ;

Miesto pietų dalyje, (iš vro 
mieste daug daugiau žmonių,

» kaip visoje Lietuvoje...), ugnia 
gesių stotis buvo papuošta Ko 
lutnbo stovvla, kuri buvo pa
daryta garbei ugniagesių, 2u-

I vusių 1891 metų gaisre. Čika- 
1 gos pasaulinėje parodoje, įvy

kusioje 1893 metais, ši stovv- 
la buvo vienu iš rodomų daik
tų, (šių metų Čikagos paroda 
yra antroji čia pasaulinė pa
roda). Ir štai —• ši stovy la da-

Arėjas Vitkauskas

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
GRABORIAI t

LACHAVVICH 
IR BONOS

LIETUVIAI GRABORIAI
Patarnauja laidotuvės* kuopiglaunia 
Baikale meldžiu atšilau k tl, o mano 

darbu būsit* uiganėdtntl
TsL CANaI iftlū arba Ū51Ū

2S14 W. 23rd FL, Chicago

1439 S. 49th Ct Cicero, IIL 
TeL raCERO MJT

Telefonas TABde 1198

STANLEY P. MAŽE ri
GRABORIUS

Turiu automobilius visokien 
reikalams. Kaina prieinanu

9319 Lituanica Avenue 
Chicago, III.

Visi Telefonai:

Ambulance Patarnavimas Dienę ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

SIMON M, SKUDAS
ORABORIUS lr BALSAMUOTOJAS 

Fatamavlinaa geras ir nebrangus 
718 West 18th Street

TeleToi MOMroe U77

ANTANAS
GRABO

Koplyčia
1410 80.

Cicero,
PhoneJ, F, RADŽIUS

Ino.
LIETUVIŲ ORABORIUS 

Palaidoja ut |Z6.00 Ir aukščiau 
Modsrntška koplyčia dykai 

Mg W. 18th St. Tel. CANaI «174 
Chieago. IIL

I. J. Z 0 L P
ORABORIUS lr LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS
1646 West 46th Street 
Tel. BOUIevard Moa—S41I

JUOZAPAS EUDEIKIS 
IR TĖVAS

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

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avė.
(Neturime sąryšių su firme 

tuo pačiu vaniul

/

TeL CICERO 2»4

SYREWIC/E
/ORABORIUS

Laldotuvftns pilnas patarnavlaiA 
■hltmaa ui tik.00 

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

A. MASALSKI!
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė.
Tel. Boulevard <198

Tel. LAPayrUc 3*73

J. Liutevttiui

Patarnauja Chlr 
goja ir npyltnkSj

Didelė ir graži 
Koplyčia dykai

j



n

SUŽEISTAS A. STUL
GINSKAS

Oicero. — Einant į darbą 
automobilis sužeidė Adomą 
Stulginskį}: išnarino kairę ra
nką, Yra vilties, kad pasveiks.

A. Stulginskas yra žymus 
“Draugo” rėmėjas, kasmet da
lyvauja konteste ir visados 
laimi dovaną.

Linkini greit pasveikti, Rap.

stoti pas rėmėjas, Marąuette 
parke.

Gerų norų turint, galima a- 
bi pramogas atlankyti. “Iška- 
ščiai” nedideli. Rėmėjų pikni
kus pakelyje.

Bridgeportiečių plati širdis 
-- sutilps joje abu piknikai. X.

Širdingai ačiū visiems, kune 

aukomis prisidėjo prie pikni

ko.

Ačiū virtuvės šeimininkėms:

Nutarta užsimokėti metinę 
mokestį į apskritį ir išrinkta 
kuopos atstovės: S. Stautienė, 
A. Paukštienė, J. Stugienė, S.

Budnorienei, Vaitkaitei, Ru-* Bartkaitė, J. Čepulienė.

EKSTRA! CICERIEČIAI, 
EKSTRA!

Lietuvių Improvement klū
bas, kartu su italų ir lenkų 
klubais, šaukia masinį susiri
nkimą, rugp. 17 d., iŠ vai. vak. 
Lietuvių Liuosybės svetainėj, 
49 Court ir 14 St.

Visi lietuviai, o ypač namų 
savininkai, ateikite pasiklau
syti. Daugiausiai bus aiškina
ma apie vieną nuošimtį taksų. 
Kalbčtojum bus G. F. Nixon 
iš Chicagos, kuris yra gerai 
susipažinęs su tais dalykais. 
Dau^ gero yra padaręs dėl 
mažų namų savininkų. Visi 
kviečiami!

KUR VAŽIUOTI?
Bridgeport. — Sekmadieni, 

rugpiūčio 19 d., mūsų parapi
jos piknikas.

Sekmadienį, rugpiūčio 19 d., 
visų A. R. D. skyrių metinis 
išvažiavimas į Marąuette par
ką.

Kas gi daryti? Kur važiuo
ti?

r p .
Ogi į savo parapijos pikni-

ŽINELĖS Iš DIEVO AP
VAIZDOS PARAPIJOS
Rugpiūčio 12 d. Dievo Ap-, 

vaizdos parapijos piknikas gra 
žiai pavyko. Svečių tarpe ma
tėsi net kun. J. Bakšys iš Ro
chester, N. Y‘.

Komisijai atlankius biznie
rius, sekantieji gausiai auko
jo; taip pat draugijos ir pa
vieniai: •

dytei, Vaškienei, Stašelienei, 
Jucienei, šlubirienei, Kalasie- 
nei, Jusevičienei, Jakubauskie
nei, B. Lesčiauskaitei, taip pat 
ir visiems kitiems už gražų 
pasidarbavimą,

Kleb. kun. Ig. Alo&vičius
Rinkimo komisija:

B. Leš&auskąitė,
A. Vardauskas 

P. S. Rengiant pikniką Sku
das visur patarnavo savo au
tomobiliais. Ačiū jam.

Atsilankęs į susirinkimą 
kun. J. Statkus gražiai palin- 
kč sąjungietėnis darbuotis ir 
kvietė pasidarbuoti parapijos 
piknike. Visos narės pasiėmė 
pikniko tikietų. Bravo, sąjun
gietės. Kur sutartis, ten ir se
kinės. Korespondentė

PONIA PIERŽINSKIENĖ 
DARBUOJASI BAN

KETUI

Penkiadienis, rugp. 17 d., 1934

Šv. Onos draugija in corpo
re eis prie šv. Komunijos sek- 

! madienį, rugpiūčio 19 d., per 
7:30 vai. šv. Mišias, kurios už- 

A. Butkus, if. Ringelaitė, A. prašytos už mirusią buv. dr-
Bcnaitė, Dovidauskienė, Vidr jog pirm. O. Buividienę. 
montienė, Apaštalystės Maldos i q į va]_ popiet bus dr-jos 
draugija, A. Ustastienė, Kia- sus-mas. Visos narės kviečia-

Town of Lake. — Žymioji 
šios kolonijos dainininkė, Šv \ 
Kryžiaus parapijos solistė 
Pieržiuskienė vjsu smarkumu 
platina bilietus komp. Pociaus 
bankieto, kuriame bus oficia-* z
liai įteiktas D. L. K- Gedimino

įas cleaner, Ig. Pikelis, Hals-!nl08 dalyvauti, nes yra svar-Į ordinas. Bankiętas įvyks rug- 
ted Exchange bank, J. Kilas, dalykų svarstymui.
C. Mikuckas, O. Bagdonienė, _______
Mileckiai, Andrejaitienė, Ba- šiomis dienomis mūsų zakri- 
rauskienė, Bužaitė, Jusevičie- Lijonas A. Butkus išvyko 
nė, Aukštakalnienė, šlubenie- dviem savaitėm atostogų į Ma
nė, Putrimaitė, Norbutienė, S.1 son City. Linkime smagiai ato- 
ir M. Skudai, O. Nugaraitė, I stogauti. Jį pavaduoja sūnus 
Gerekienė, J. Porestas, Guda-! Antanas.
vičia, Gekeckis, Dennison, Ln-į -
ksas, A. (iūdas, O. Noreikaitė, §v Kazimiero Akademijos 
J. Pasupkas, Rakštis, C. Ei- R^m. 5 skyrius rengiasi į cen- 
leen, Ivanauskai, Petrauskas (ro- pikniką, rugpiūčio 19 d., 
bakery, bedarai Meat Market, Marąuette parke ir tikietus 
Pansirna Studio, Coben, F. platina. Neužmirškime tą die- 
\\ ai t ches, Mrs. Jacobs, M. paremti savo seseles.

sėjo 6 d. Shoreland viešbuty, 

55 gatvė prie ežero.

Dain. Pieržinfekienei į paga
lbą eina parapijos varg. V. 
Daukša, Vargonininkų Sąjun
gos Chicagos Provincijos pir
mininkas.

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

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

ŽINIŲ - ŽINELĖS
Plačiai žinomam Šv. Kry

žiaus parap. varg. Vladui Dau
kšai, neseniai suėjo 30 metų, 
kai sėkmingai darbuojasi šioj 
parapijoj ir veda ištobulintą 
didelį Šv. Cecilijos chorą.

Ta pačia proga reikia pažy-

ryžus siekti aukštesnio moks
lo; žada mokintis komercijos.

SMOGININKAS APMUŠĖ 
PROFESORIŲ

Plačiai žinomas Vincas Ru
kštalis per ilgą metų eilę dir- „., T v . ... i vienasbęs L.

• į mėti ir apie Daukšų dukteris.
Girdėt, kad visi šios koloni- j Vyresnioji Laddie, yra bai'gu- 

jos biznieriai ir profesijonalai

Vyčių organizacijoj 
jau 8 metai kai darbuojasi; 
prie Aetna Life Insurance Co.*Ver81 e ° 
Gyvena idealingoj, Chicago 
Lawn kolonijoj, 31 IG W. Mar
ąuette Road.

BERLYNAS, rugp. 16. — 
smogininkas parado 

f Į metu apmušė Chicagos uni- 
profesorių dr. Al 

Lepawsky, kurs būk nesaliu
tavęs smogininkų nesamai vė
liavai.

♦

Biznierius, Joseph Krauss, 
si slaugių (nurse) mokslą, o I 4^03 So. Wentworth ave., už-

Stork, S. Šimulis, Daukšienė 
iš Cicero, Merzvinskienė, Šmu' 
kštienė, J. Seibutis, P. Vait-! 
kaitė, U. Jucienė, Janith ba
kery, Dakanavič.ienė, Montvi
lienė (pridavė $22.00), Papric- 
kienė, Valuckienė, Česnavičie-Į

Balandėlis

MOTERŲ SĄJUNGOS 
KUOPA AUGA

ką — paviešėti, pabuvoti, pa- nė, N. Kilton, Vaškienė, 
remti. O dienelę baigiant su- ’ Zuanevičiūtė.

O , Town of Lake. — Moterų 
.Sąjungos 21 kuopos susirinki- 
1 mas įvyko rugpiūčio 12 d. Įsi
rašė dvi naujos narės: Roza
lija Urbonienė-ir Joana &Tkb 
mavičienė. . • * 5

Išklausyta raportas iš įvy
kusio piknikėlio, kuris gražiai 

į pavyko. Pelno liko 37 dol. Sū
ri rink i mas pareiškė padėkos 

'lcngimo komisijai: J. Stugie- 
nei, A. Paukštienei, O. Nor 
kienei, K. Bartkaitei, J. Če
pulienei ir visoms, kurios au-

žada dalyvauti’bankiete.
Brightonparkiečiai taip pat 

platina tikietus

Brighton Parko kolonijos 
bankieto, rengiamo prof. Po
ciui pagerbti komisijos nariai 
taip pat smarkiai platina ti
kietus. Vieni Archer gatvės 
biznieriai gali išpirkti Brigh
ton Park kolonijos tikietų kvo 
tą. Rengimo komisijoj Brigh
ton Parką atstovauja Ona Pie
žienė ir varg. Justas Kudirka.

Bilietų kaina 2 dol. lc.

K; K
-+

VOŽNUS PAKLAUSIMAS rašęs teisingą posakį: kas au- ^ojo ^ani piknikui.
---------- kštiri kįla, žemai puola. Dabar

Garbus propesoriau. Išeks- mat. česfti visokio puolimo. A-
Nutarta suruošti dar vieną 

rudeninį išvažiavimą į Mar
ąuette parką rūgs. 9 d. Komi
sijon įėjo: K. Bartkaitė, J. 
Stugienė, R. Urbonienė, S.

jaunesnėji, Eugenija, šįmet bai 
gė su aukštais pasižymėjimais 
komercijos, kursą aukštesnėj1
mokykloj. Mergaitės gražiai 
išauklėtos.

Dr. A. Kazlauskas, dentis
tas, turįs ofisą 4712 So. Ash
land ave. buvo porai savaičių 
išvykęs atostogoms į Kanadą, 
Niagara Falls; aplankė ir ki
tas įdomesnes vietas. Atosto
gomis patenkintas. Grįžęs vėl 
darbuojasi ofise.

. Viktorija Lakomskaitė, ku-
LEIT. VAITKAUS IŠLEIS-ri airba w°°d street dep&r,

j tment krautuvėj, 1860 W.-47 
Į Št., taip pat grįžo iš atostogų, 
kurias leido Eagle River, Wis.

TUVIŲ BANKIETAS
Lituanicos II vairininko iš

leistuvių bankietas įvyks rug
piūčio 24 d., Chicago Beach 
viešbuty, 1660 Hyde Park Bou
levard. Bilietus galima užsa
kyti pašaukiant Vaivadą, Ca
nal 8300 ir rezervuodami sau 
vietas. Kaina $1.50 asmeniui.

Motetas Lituanicai II-jai 
bus atvežtas penktadienį. Ba
lansas $5,700 buvo vakar iš-

pleinyk man vieną vožnų da- ntni, priklodui, mūsų diktato- 
su tavo gud rentas. Su- rius doleris buvo iškilęs iki 

laukA naujb “Draugo”, pir- padebesų, dabar puola. Tas
kas — tavo kampelis, pats dedas su mūsų lietuvybe J Stautienė, A. Paukštienė, Q 

yk, kodėl dabar ta- Amerike, su lietuviška šneka, J Norkienė, J. Čepulienė. Tiki- 
vo kamp lis “Draugo” pusią- sn kai kuriom draugijom, or- mos, kad ir kitas išvažiavimas Į BIZNIERTAL GARSINKI 
piltose vi ^dos žemai ir žemai; ganizacijom. Žodžiu, kur tiki bur sėkmingas. 1 TĘS “DRAUGE

riųstas dirbtuvei.

nepažvelgsi, visur matai puo
limą. Pasižiūrėk, sveikas, kad 
ir į kai kuriuos mūsų pačių 

Mielas Raikai Yra du ryži- ‘ buvusius strošnius “veikėjus” 
nai, delko mano kampelis da- ir “veikėjas”. Buvo iškilę iki

kitaip šneko nt apačioj.
Jurs trnli J. Baika

pat dausų su visokiom preten
zijom. O kur jie dabar? Tupi 
pas laisvamanius ar cicilikus! 
Geriausį betgi priklodą, kaip

laikąs didelę bučernę ir gro- 
eemę, neseniai grįžo iš atos
togų, kurias leido Ludington, 
Mich. Atostogom labai paten
kintas. Sako, ten tai tikra po
ilsio vieta.

Vokiečių autoritetai žada 
nubausti smogininkų. Jis jau 
areštuotas.

RICHMOND, Va., rugp. 16. 
— Penki kaliniai pabėgo iš 

l valstybinės kalėjimo. 4 sugau
bi.

__________________  ISRENDAVIMUI 2 flatų mū
Bridgeport. — Sv. Pranciš-'riuis. na,nas *u krautuve, ren- 

kaus Rėmėjų 1 skyrius laikys da fletai po 6 kambarius.
• , Renduosiūs pavieniai fletus irmenesinj susirinkimą sj vaka- *

, .. krautuvę, ar visą namę. Atsi-rą rugp. 17 d., parapijos sve- , . V- * * ,,* . šaukite: Box 209, “Draugas”,tameje, 7:30 vai. Visus narius o ~
. . J. x , A. „ 2334 S. Oakley Ave.kviečiame atsilankyti. Bus ra- -
portas iš buvusio išvažiavimo, parsiduoda fakma 23 akrai ant 
... . . . , - t.• U. S. 112 (Detrolt-Cblcagd) vleftke-1 aip pat yra ir kitų svarbių- uo; gert budlnkal. arti miestelio, 
reikalų ! ’r,nkama vle*a d«l f&a stoties lr

Pirm. R. Mazeliauskienė paud mour.
1730 241 h St., Dterolt, Mich.

Pranešimai

Ivanauskų dukrytė, Joana 
(5825 So. Mozart St.), šįmet 
baigus pradžios mokyklą pasi- tkausko.

PATAISA

“Sparnotas didvyris” —

straipsnis, nesenai spausdin
tas “Drauge”, buvo Arėjo Vi-

NAUJAI ATSIDARĖ

KAUNAS TAVERN
3201 Lituanica Avenue

kampas 32-ros gatvės 

IZIDORIUS NAUSĖDA, savininkas

Importuoti gėrimai, užkandžiai, ir “valstybinė” iš Lie
tuvos. Mandagus patarnavimas. Prašom užeiti pas mus 
į “Kauną”.

%

bar pasirodo “Draugo” vie
no, ar kito puslapio apačioje.

1. Patyriau, kad daugelis’ci- 
cilistų, bolševikų ir kitokių 

a bimbalų yra žemažiūriai ir že-1 nereikia aukštai kilti, davė 
marazminiai, tat aukščiau esą-i cicilikai su savo kermošium

tmų dalykų jie jokiu būdu ne
įžiūri. O be mano kampelio jie 

Ftaip trokšta, kaip briedis be 
vandens. Tat nors ir netaip 
jau mano stonui garbinga, ale 
ką-gi padarysi: visokios roku- 
ndos jiems reikia nuo apačios 
aiškinti, kad tuo būdu pama
žėl atitaisius jų žemažiūrystę 
ir žemarazumnystę.

anglisto 5 dieną. Kįlo kai a- 
rai, nutupė kai vabalai. O aš 
lokio biznio nenoria.

Kį TIK ATĖJO IŠ LIETUVOS
Knyga apie lietuvį, korį daugelis skaito šventuoju:

Arkivyskupas Jurgis Ma to levinius
Surašė virš 46 įžymių autorių, kurių tarpe penki vys

kupai, valstybės prezidentas, ministeriai, rektoriai, pro

fesoriai. Pridėta ark. Jurgio Matulevičiaus Užrašai ir 

Ganytojiški Laiškai.

Aptaisyta audeklo viršeliais. Pusi. 310. Kaina $1.90.

Tų knygų partraukėme nedaug. Pasiųsime tiems, kurie 
tuojaus pareikalaus.

čia nupIMk:

ALEX ALESAUSKAS and SON
Furnitnre and Piano 

Movers
Seniausias Lietuvis
Moveris Chicagoje
71OO RO. TALMAN ST. 

7120 80. ROCKWKUU OT. 
Tel. REPnMIc 50M-A051

Mes parduodam anglis Sa
miausiom kainom. Pnnabnn- 
taa M. R. *7.00 tonas.

2. Ant savo delno turiu iš-

Pasak karikatūristo J. Mar
tinaičio, švenčiant 50 m. vys
kupo Valančiaus, didžiausio 
blaivybės apaštalo, mirties su
kaktį, Kaune Valančians gat 
vėje susispietė rekordinis smu
klių skaičius.

"DRAU0A8”. 2114 BO. OAKLBT AVB., Chloa<o. HL 

Siunčiu 11.00 uf kuriuos atsiuskit* man knya* "ARKIVYSKUPAS
JURGIS MATULBVieiUB”

INSURANCE

NOTARY

PUBLIC

‘Pitntimčz&čl

Vardas, Pavardt

Mano ad

PERKAM 

LIETUVI8-

HOmgjAHKERS^ RU8B0NU8
REAL ESTATE — SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite į Mūsų Spulką. Teisingumu Pamatuotas Biznis

2608 WBST 47th STREET Tel. LAPayette 1083

■

PARDAVIMUI FARMA. pi
giai, mieste. Gerai įrengta, su 
gyvuliais. Rašykite PAUL 
LYNCH, Camey, Mich.

JDHN bTbDRDEN--

Lietuvis Advokatas
2201 W. Cermak Road 

(West 22nd St.)
(Metropolitan State Bank Name)

Valandos Kasdien nuo 9 Iki S 
Panedėllo. Soredos lr Pėtnyčlos 

vakarafs « Iki 9 
Telefonas CANai 1175 

Namai: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas REPubiic OOOO

TčomaTi

IFOTOGRAPAS 
Atsidarė nuosavu, mo
dernišką studlo su Hol
lyvvood Šviesomis.

420 VVEST «3t<1 KT.
Enclcw(MMl 5840—5883

Crane Coal Co. 
5332 So. Long Ave.

Cblca«o. lll.
TEL. REPUBUO MOS

Katus perkate anglis l» 
dralverlų. siuskite Juos J 
CRANE COAL, CO. Gausite 
*ere«nes ansrlla uf mažiau 
Plnfgų.

POPIERUOdAM Ir PENTVOJAM
Atliekame visus namų dabinfmo 

darbua Darbas pirus tr užtikrin
tas. 1#S4 m. popieros rolė — 5c.

JOSEPH AUGAITTH 
1008 8. Mtb Ave. (Ureno, Dl.

Tel. Ijafayctte S7IS


