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325,000. DARBININKŲ DAUGIAU VYSKUPUI STATO
KLIŪTISNUSPRENDĖ STREIKUOTI

Jie prisidės prie streiko 
medvilnės audeklų pramonėje

x *7 y™57,kp- 18 ū REIKALAUJA PAKEISTIAną dieną medvilnes audeklą
pramonės apie .500,000 darbi- KODĄ

ninku nusprendė prieš rugsėjo _______
m. 1 d. sukelti streiką., ' 1 AVASHINGTON, rugp. 18.

Dabar pranešta, kad prie to į— Amerikos Darbo federaci- 
streiko prisidės dar vilnoniu i jos prezidentas W. Green rei- 
gelumbių, šilko ir rayono (dirb
tino šilko) pramonių apie 
325,000 darbininkų.š

Visose šiose pramonėse gy-
vuoja atskiros darbininkų uni- 5>fji išklansinėjimai. NRA ad- 

ministracija neprivalo neigtitos, tačiau jos yra sąjungoje.
Medvilnės audeklų pramo

nės darbininkų organizacijos i l,atai imu. 
suvažiavimas nusprendė pa
skelbti streiką prieš rugsėjo 
nu 1 d., o anų kitų pramonių 
darbininkai streiko- paskelbi
mą pavedė savo viršininkams, 
kurie autorizuoti skelbti strei
ką anksčiau, ar vėliau.

, Darbininkų vadai tvirtina, 
kad prieš NRA įvedimi) šiose 
visose pramonėse darbo sąly
gos buvo blogos, o šiandien 
dar labiau pablogėjusios, 
ypač dėl nepakenčiamo mažo 
atlyginimo pietinėse Valstybė
se, kur darbininkai tikrai ne
žmoniškai išnaudojami.

KOMUNISTAI SKLEIDŽIA 
ATSIŠAUKIMUS "

T7 l , !,1K,lkas ttpie taik* n ra LENKAI NEVEDA SU LIE-Chicagos darbininkų tarpe klausimo, 
paskleista tūkstančiai komu
nistų oficialių revoliucinių at
sišaukimų. Darbininkai ragi
nami, 'kad jie visam krašte su
keltų streikus ir teroro kampa 
niją, iš ko turėtų pasireikšti 
revoliucija ir kapitalizmo tvar 
ka būtų sugriauta.

Šie atsišaukimai prisiųsti iš 
vyriausios komunistų būklės 
New Yorke. *Apie 100,000 iš
dalyta Chicagoj. Žymią, jų 
dalį policija konfiskavo.

Atsišaukimuose pažymima, 
kad1 jau laikas atėjęs imtis ir 
sutriuškinti kapitalistų tvarką, 
kurios sistemoj darbininkų mi- 

. nios yra pavergtos.
Pavyzdžiui statoma sov. Ru-

si

JOHNSON ATOSTOGOSE

PERPLAUKĖ PERLAJĄ

AVASHINGTON, rugp. 18.
— Ateinančią savaitę NRA 

ja, kur, girdi, įsteigta “Wea- ,dminigt„torins 
l.nė valstybė pagal brilijanti- lf(a • at„8tt)gaa prezi,>„tas 
my .r taikingų linijų, kūnas Rooa(,velta9 Rutiko 
yra ,5v.slę .Marvaa, Engelsas,- NRA admini,trapiję. 
Leninas ,r Stalinas.” : Kai ka„ 8pSja> ka(, Joh!lson

Sus, ntsikaukiinu komunistai vargjai va,|ovallti
žada darbininkams visokių ge- fjai a(ln)i„iRtracijai 
rybių, kuornrt čia būtų įvesta

» sovietų tvarka.
Trina sau delnus ir džiau

gias komunistai svajodami 
apie tuos geruosius sau laikus.
Bet tai tik viena svajonė.

NEBOTA NELAIMIŲ
TOKIJO, rugp. 18. — Nogo- 

ya apylinkę ištiko žemės dre- 
liėjimas. Netąivo nelaimių su 
žmonėmis.

PIRMADIENIS, RUGPIŪC10-AUCUST 20 D., 1934

kalauja, kad būtų pakeistas i 
automobilių pramonės kodas.

Tuo tikslu turi įvykti vie- i racijos vizitu. Gyventojai nu
kaišė gatves žaliumynais ir 
gėlėmis vyskupo pagarbai. Pa

darbininkų atstovų naudingų statė gražius iš gėlių vainikų 
vartus ir atvykusį ganytoją 

| nepaprastai džiaugsmingai pa- 
jsitiko.

Parapijos bažnyčioje įvyko 
pamaldos, kurioms pasibaigus 
į zakristiją įėjo keli federali
niai agentai ir areštavo vys
kupą, jo sekretorių ir bažny
čios rektorių. Visi trys paim
ti į Pachucha miesto kalėjimą,

STREIKININKAI GAUS 
PAGALBOS

Streikuoją Chicagoj autobu
sų tarnautojai kol kas vengia 
didesnio triukšmo. Retkar
čiais vienas kitas autobusas 
užpuolamas su plytgaliais. Ta 1 ^ur valandų išlaikyti
čiau policija lydi kone kiek- i'r pagaliau paleisti. Paleistam
vieną autobusą.

Autobusų kompanija skel
bia, kad ji neturi trukdymų 
autobusus operuoti. Tačiau 
kitos unijos žada duoti pagal
bos streikuojantiems. Kompa
nija prisidengia nuosava dar
bininkų unija, kurią nori strei
kininkai sugriauti.

VIENOJ AREŠTUOTA 39 
POLICININKAI

VIENA, rugp. 18. — Areš
tuota čia 39 policininkai, ku
rie įtarti dalyvavę nacių suki
lime.
' Kiti penki policininkai sus

pėjo pasislėpti it/matyt, pa
spruko į užsienį.

Spėjama, kad vyriausybė 
suims dar daugiau įtariamųjų.

DOVER, Anglija, rugp. 18. 
- Austrijos moteriškė, Emma 

Faber perplaukė anglišką per- 
| lają. Sakoma, padarius re- 
l kordą. ' • '

Sugriuvo mediniai namai, 
127 W. 45 pi. 5 asmenys su
žeista.

AREŠTUOTAS, KAD ŽMO
NĖS DŽIAUGSMINGAI 

JI SUTIKO ,t
MEXICO CITY (per paš

tą). — Zacualtipame, Hidalgo 
vątety-bėje, federaliniai agen
tai areštavo Fnlancingo vyskų 
pą Luis Altamirano y Bulnes 
dėl to, kad tikinčiųjų minios jį 
džiaugsmingai pasitiko ir įly- 
dėjo savo bažnyčion.

Vyskupas Altaminaro Į Za- 
eualtipamą atvyko su pasto

vyskupui pastatyta sąlyga, 
kad jis nesakytų pamokslo per 
Tacambaro vyskupijai skirto 
vyskupo konsekraciją.

Kalėjime vyskupui išaiškin
ta, kad) jis areštuotas už “da
lyvavimą religinėje demonstra 
rijoje.”

TUVA DERYBŲ
VARŠUVA. — Lenkų spau

da rašo, kad tarp Lietuvos ir 
Lenkijos Vilniaus klausimu 
nevedamos jokios derybos, 
kaip abiejų šalių spaudoje pa
skutinėmis savaitėmis buvo 
rašyta. Varšuvos vyriausybės 
organas pareiškia, kad Lietu
vos dementi šiuo reikalu esąs 
nereikalingas, kadangi oficia
liai lenkai niekad netvirtinę, 
kad vedamos oficialios dery
bos su Lietuva.

SMALINIO’ POPIERIO 

PRAMONE

KLAIPĖDA. — Žemaitkie
miuose prieš kurį laiką buvo 
įsteigta smalinio popierio ga
mybos įmonė. Iš pradžių po- 
pieris buvo gaminamas tik 
vietos reikalams. Pastaruoju 
laiku pareikalavimas padidė
jęs ir Did. Lietuvoje. • Būtent, 
šiomis dienomis išsiųsti keli 
siuntiniai į Kauną. Popieris į 
Kauną gabenamas vandens ke
liais, būtent, Minijos upe ir 
Nemunu.

AVASHINTGON, rugp. 17. 
— Iš Archangelsko srities bus 
grąžinta Amerikon 14 karei
vių lavonai. Jie ten žuvo 1918- 
19 m.

MALDININKUA Į 
LIURDĄ

PRANCŪZAI Iš PARY
ŽIAUS IŠVYKO TRIMIS 

TRAUKINIAIS

PARYŽIUS, rugp. 18. — 
Tautiškoji prancūzų mildinin- 
kija vakar trimis specialiais 
traukiniais iš čia išvyka j 
Liurdą — garsią pasauly ste
buklingą vietą.

Tarp maldininkų daug jŲ'a 
padegusiųjų, sergančiųjų ne
pagydomomis ligomis ir kitų li 
gonių. Nemažas skaičius nega
li vaikščioti. Į traukinius at
nešti su nešyklomis.

iVisi jie išvyko su gyvu ti
kėjimu ir viltimi? kad tenai 
jie pasveiks ir Dievas grąžins 
jiems sveikatą. Maldininkus 
lydi daug kunigų ir seserų vie
nuolių. Šios pastarosios slau
go ligonius.

Prieš išvažiuosiant trauki
niams, Jo Eminencija kardino 
las Verdier, Paryžiaus arkivy
skupas, palaimino maldinin
kus. !

IŠRADO VAISTUS NUO 
PARALYŽIAUS

PHILADELPHIA, Pa., 
rugp. 18. — Šio miesto gydy
tojas, dr. John A. Kolmer, 
paskelbė, kad jis išrado vais
tus, kaip apsaugoti a žmones 
nuo žinomos biaurios ligos 
“infantile paralysis,” kuri iš
tinka ne tik vaikus, bet ir su
augusius.

Jo išraštais vaistais tik svei 
ki nuo šios ligos apsaugojami 
ir jais negalima suturėti įsi- 
metusios ligos.

Dabar dr. Kolmer galvoja 
apie išradimą vaistų nuo plau
čių uždegimo. Ši liga daug 
žmonių pakerta ir labai retai 
kada galima pagydyti žmogų.

KITA VOLDEMARUI BYLA

KAUNAS. — Voldemaro 
byla, už jo straipsnį Preussi- 
sebe Zeitung, kaip žinia, jau 
buvo paskirta svarstyti ape
liaciniuose rūmuose, bet rūmų 
prokuratūra rado reikalą by
los eigą sustabdyti ir ją at- 

l šaukė. Dabar toji byla, pro
kuratūroje reikiamai papildy- 

’ ta, vėl grąžinta apeliaciniams 
rūmams, kurie po vasaros ato-
stogų bylą paskirs svarstyti.

NAUJAS ŠVIETIMO MIN. 
DIREKTORIUS

KAUNAS. — švietimo mi
nisterijoje naujai sudaryto 
meno, mokslo, kulto departa-
mento direktorium paskirtas 
buvęs Biržų valstybinės gim
nazijos direktorius dr. Anta-I I
nas Juška pareigas eiti pra
dėjo rugpiūčio 1 d.

NETURI KISTIS! 
Į POLITIKĄ

TAIP ĮSAKYTA KRAŠTO
FEDERACINIAMS TAR- ' 

NAUTOJAMS

IVASHINGTON, rugp. 18. 
-r- Prezidentas Rooseveltas pn 
skelbė įsakymą, kad visi kraš
to vyriausybės tarnautojai me 
ku būdu nesikištų į politiką.

Šis prezidento įsakymas lie- 
1 čia ir visus naujosios santvar
kos tarnautojus.

LIETUVOS PROTESTAS 
VOKIETIJAI

KAUNAS. — Vokietijos vy- 
1 riausybė šių metų birželio 
mėn. pradžioje yra uždraudu
si įvežti iš Lietuvos Į Vokie
tiją bei pervežti per Vokieti
ją kiaules, galvijus, mėsą ir 
t. t., padarydama išimtį ir ne
taikydama šio draudimo vie
nai Lietuvos daliai, būtent, 
Klaipėdos kraštui. Šią savo 
priešingą prekybos sutarčiai 
priemonę prieš Lietuvą Vo
kietijos vyriausybė yra pavar
tojusi ne dėl Lietuvos veteri- 
nariųės padėties, kuri, tenka 
pažymėti, šiuo metu yra tokia 
gera, kokia dar iki šiol nėra 
buvusi, bet aiškiai politiniais 
motyvais, kaip represaliją. 
Tokį tos priemonės charakteri 
aiškiausiai parodo jau ta ap
linkybė, kad tas draudimas 
nėra laikomas visai Lietuvai. 
Tokį viešą vienos Lietuvos da
lies favorizavimą prieš kitą iš 
Vokietijos vyriausybės pusės 
Lietuvos vyriausybė laiko ne
leistiną ir nesuderinamą su 
tarptautinės zteisės nuostatais.

Viso šito akivaizdoje, Lie
tuvos pasiuntinys Berlyne, 
Lietuvos vyriausybės paveda
mas, šių metų liepos 27 d. 
įteikė Vokietijos užsienių rei
kalų ministeriui protesto no
tą dėl Lietuvos importo ir 
tranzito varžymo, nurodyda
mas j tos priemonės priešin
gumą Lietuvos Vokietijos pre-} 
kybos sutarties 8 ir 9 straip-! 
sniams, kuriais abi šalys yra 
pasižadėjusios nekliudyti tar-j 
pusiavo įvežimo, išvežimo bei į 
pervežimo laisvės jokiais drau 
d i mais ir pabrėždamas tos 
priemonės charakterį ir tikslą, 
išplauksiantį iš diskriminaci
nio vienos Lietuvos dalies 
traktavimo prieš kitą.

ORDINAI UETUVIŲ 
UGNIAGESIAMS

UTENA. — Užpalių šaulių 
būrys baigia statyti Dariaus 
ir Girėno vardo šaulių namus. 
Namai jau pastalyti, bet dar 

koslovakų ir estų ugniagesių be vidaus įrengimo. Namai — 
vadovybės paprašė nurodyti, dideli ir gražūs.'
pasipelniusius Lietuvos agnia1 ----------- —----
gesybai veikėjus, kurie bus 
npdovanoti šių valstybių ug-

KAITNAS. — Lietuvos ug-! 
niagesių organizacijų s-)ęoR • 
dešimtmečio proga belgų, če-

s.

niagesių garbės ženklais.

de A 00 PY
Telefonu: Canal, 7790 *

RYTOJ PRASIMO: !(TIMU R 
K. FEDERACIJOS KONGRESAS

KONGRESAS ĮVYKSTA ŠV. JURGIO 
PAR. CLEVELANDE

Prasidės iškilmingomis Mišio
mis, kurias laikys J.E. vyskupas 

J. Schrembs

RAŠKUTĖNUS, VILNIJOJ, 
IŠTIKO GAISRAS

VILNIUS. — Raškutėnų kai 
mą šiemet ištiko labai sunki 
nelaimė — gaisras. Is tos nei 
laimės atsigauti dabar ūki
ninkams bus didelis vargai. 
Sudegusiam kaimui Švenčio
nių apskrities savivaldybė ir 
Kaltinėnų valsčius žadėjo su-, 
teikti šiokią tokią pašalpą, bet 
jos dar kol kas nematyti.

Kaimas buvo ištisai lietuvių 
gyvenamas, todėl is vyriausy
bės pusės ir su pagalba nela
bai skubinama. Vilniaus lie-
tuvių visuomenė, kaip įmany
dama šelpia nelaiminguosius. giedos suvažiavę j sein t r
Štai, Laikinasis Vilniaus Lie
tuvių Komitetas paaukojo raš
kutėniečiams 9,100 zlotų, šven“ Ttongresas, kuris bua atidary-
čionių lietuvių šelpimo komi
tetas paaukojo iš savo negau
sios kasos 3,370 zlotų. Ir pa
vieniai žmonės siunčia pagal
bą; taip kun. N. Vaišutis pa-
aukojo 120 zlotų, kun. K. Pa- ».J salėj rengiamas suvaziavusie-
kėnas — 95 zlotus ir kun. P. .ms atstovams priėmimas.
Prunskis, Palūšės klebonas — - 
30 zlotų.

Sunku dabar žmonėms su 
atsistatymu. Vyriausybė toje 
pačioje vietoje statytis nelei
džia, o šio gaisro proga nori 
išskirstyti kaimą į viensėdžus.
Tačiau kol galutinai bus sura
šyta visa kaimo žemė/ kol ji 
bus suplanuota ir išskirstyta 
į viensėdijas, |ol ūkininkai ne
galės statyti sau namų. O vis
liau užklups žiema.

Dabar raškutėniečiai vieni 
gyvena pas savo geruosius 
kaimynus, artimiausiuose kai
muose, kiti ant savo senųjų 
sodybų pasidarę palapines, 
vargingai jose gyvena. Bet 
vargas dablar jiems ir su lau
kų apdirbimu: nėra kur dėti 
nuplautų javų ir siena Ir čia 
jiems kiek gali pagelbsti kai
mynai lietuviai.

DARIUI IR GIRĖNUI PA
MINKLAS — NAMAI .

NEW YORK, rugp. 17. — 
AVelfare salos kalėjme 1,500 
kalinių ir vėl sukėlė maištus.

DRAUGAS
TRE MOST INFLUENTIKIt/ 

MTHTANIAN DAILI I® \ ] 
AMERICA.

METAI-VOL.

-A

CLEVELAND, Ohio. — Ry-1 * < A 1*toj, rugpiūčio 21 d., praside
da A.L.RK., Federacijos 24 
kongresas šv. Jurgio par. sa
lėj. 9:30 vai. rytą atstovai ir 
svečiai renkasi į bažnyčią, 
kur bus iškilmingos k-ongreso 
atidarymo pamakJos. Šv. Mi- 
šias celebruos garsus Amerb 
kos katalikų veikėjas J. E. vy
skupas Juozapas Schrembs, 
kuris yra pasirašęs Federaci
jos konstituciją ir ją užgyręs 
Laukiama atvykstant ir vyfiį 
kupo-pagelbininko J. E. vy
sk. McFadden. Iškilmei pri
taikintą pamokslą pasakys J 
M., gerb. pralotas Mykolas f 
Kpišas, Federacijos centrą 
dvasios vadas. Pamaldų metn

•MĮnuguL^
Tuoj po pamaldų prasiHS

tas centro pirmininko < \
Rakausko, vietos klebono kun, 
V. Vilkutaičio ir kitų. vietos 
veikėjų kalbomis.

Šf vakarą šv. Jurgio par,

JAPONAI KALTINA 
BOLŠEVIKUS

TOKIJO^ rugp. 18. — IŠ 
japonų kariuomenės į
paskelbtas pareiškimas, 
kariuomenės vadovybė tui} 
tikrus įrodymus, kad bolševil 

j pasienio kariuomenė vykdo 
■ šokį smurtą ant rytinio ’ 
geležinkelio. Sako, bolšei 
šnipai ir agentai spre 
geležinkelio tiltus, puola/ 
šia ir naikina traukinius, 
vo keliu Maskva gi įpi tuos 
sus prajovus kaltina pačiu 
japonus.

AREŠTUOTI BOLŠEVIK AI 
ALKSTA / ii

t
ŠANCHAJUS, rugp. 

Žiniomis iš Harbino, 
areštuoti sovietų 
valdiniai geležinkelininkai pr®.
dėjo alkio streiką. Kai 1 
jų jau nukelti į ligoninę.

NAUJAS UOSTO DIREKOį 

. JOS NARYS

KLAIPĖDA. — Nauju 
tarimu, Krašto direktorija p 

skyrė į Klaipėdos uosto direk
ciją, vietoje atšaukto Oto Szi( 
gaudo, Viktorą Gailių.

1

* ♦
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BkeNIJMEKATOS KAINA: J. Amerikos Valstybes: 
Msttuns — $6.00. Pusei metų $3 60; Trims menesiams
— $2.00; Vienam mėnesiui — 75c. KiW»ae valdybėse 
frenumerata: Melams — $7.00; Pusei' metų — $4.00. 
Ktplja — .OJc.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus. 
Bendradarbiams Ir korespondentams raštų negrąžina.

Jei neprašoma tai padaryti ir nepnsiunčiama tam tiks
li pašto ženklų.

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

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki

5 vai. popiet.

sumanymui pritarė Anglija, toliau pritarė U- 

talija, o tos valstybės, kurias Rytų Lokarno 
labiausia liečia — pasidalino į dvi grupes. 
Sovietų Rusija, Pabaltės Valstybės, ypač. Lie
tuva, pritaria Rytų Lokarno sudarymui, bet 
Vokietija ir lanikiju stoja prieš. Lenkija dar 
sakosi palauksianti, pažiūrėsianti, o Vokie
tija aiškiai prieš pasisako.

SUIRIMAS

Tur būt pasaulio istorijoje

naujus vilkus tol, kol paga
liau jį patį vilkai suės”. 

Moderniosios Europos dva
riškumo buvo visada, bet dvi-j ® luaterijalinė šių dienų

nebuvo kito tokio momento, dešimtojo amžiaus civilizuota- 
kaip kad šiandien, kada būtų sis žmogus yra barbariškumo 
buvę galima pasakyki Foerste- doktrininkas, jis žiauriu pikt- 
įio žodžiais: “Aš jums sakau, juokiu stojasi skersai kelio 

kiekvienai susitarimo pažan
gai ir prietelį ir priešų stumia

“DRAUGAS” ,
LITHUANIAN DAILY FRIEND

Published Daily, Ezcept Sunday. 
8ITBSCRIPTIONS: One Year — $6.00; Biz Months

— $3.50; Three Months — $2.00; One Month — 76c. 
'Kurope — One Year — $7.00; 8ix Months — $4.00;
Copy — .03c.
i Advertlsing ln 'DRAUGAS" brln^ beit results.

J Advertlsing rates oa application.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago

DIENOS KLAUSIMAI
TARPTAUTINĖS POLITIKOS 

DARBYMETĖ

Šiais laikais viso pasaulio valstybių po
litikai suka galvas, kaip išlaikyti taikų, kaip 
išsisukti iš ekonominių sunkumų, kurie kelia 
neramumus valstybių viduje.

Pabaltijo valstybėse ir visoj Europoj 
daug rašoma apie vadinamąjį Rytų Locarno. 
Apie tai “M. L.” sako: x

" Jau nuo pat Didžiojo karo geros valios 
žmonės daro visokias pastangas, kad tik ne
bebūtų karo, kad tik būtų užtikrinta taika. 
Per tų laikų buvo pasirašyta visa eilė sutar
čių, kuriomis būdavo užkertamas kelias ka
rui kilti. Iš tokių svarbiausių sutarčių čia 
reikia paminėti 1925 metais Šveicarijoj Lo
karno sutartis, vėliau pavadinta Vakarų Lo
karno. Vakarų .Lokarno pavadinta dėl to, j P 
kad ta sutartis lietė Europos vakaruose esan- a

Iš to vienas dalykas paaiškėjo. -Vadinas,, kaj biogas bu8 gaiab! jūs ne 
kas nenori prisidėti prie Rytų Lokarno, prie tikit pįev0 žodžiu, Dięvas ne- 
tos didžiulės sutarties, kuri užtikrins taikų {jįJuoda pajuokiamas! Jūs taip į tikrai bedieviškų būklę. Už 
ir saVitarpę pagalbų — tas rengiasi karui. Ir j elgiatės, lyg būtut užrašę sa
aišku, hitleriškoji Vokietija tik ir svujoja. vo nainU8 velniui. Ir jūs no- -leista nė danguj nė žemėj 
pirmiausia pasičiupti tas žemes, kurios iš ritj kaj būtų tvarka! Bet kas 
jos bnvo paimtos po Did. karo, o toliau už- £įa jar gab užlaikyti tvarkų!
•kariauti naujas. Iš vakarų pusės žemių grob- jg Dieyo ateįna tvarka, ne iš 
styti negali, nes tenai stovi,stipri Prancūzija, velnio”
tai hitleriškoji Vokietija visus savo planus) .
nukreipė i rytus. Puikios Pabaltės valstybte.1 Bc‘ mMlarn“sis pasaulis kuo, inumu, 051 kūno.dabar pašau- 
derlingoji Ukraina - tai riebūs k,sniai, kn-! atminti suj lis kemua užmovęs paklau-
rie dhlelius Hitlerio apetitus labai kutena. s«s: " gale^ «* ““P

Ir dabar štai pasiūlė Vokietijai prisidėti prie: . .
tokios sutarties, pagal kuri, ne tik grobti tiesiog i prakerkt, blūd^ ku;

ris liepia jam užmiršti papra
stų, toliau reginčių išmintį, 
kuria reikia atsižvelgti į auk
štesnius dalykus, kad nesukir-

negalės, bet dar turės tas valstybes ginti, jei 
kas panorėtų skriausti!..

Aišku, Vokietija pasiteisinimui išgalvoja 
visai kitas priežastis. Girdi, sako, kas mums 
iš tokięs pagalbos, jei, sakysim, Sovietų Ru
sijos kariuomenė pradėtų eiti per visų Vo

kietijų tuo atveju, jei Prancūzija pradėtų pu-

lr kam dar stebėtis tomis 
aistromis, kurios dabar sprog
sta Europos padangėj! Kam) 
skųstis tuo blogumu ir nuož-

katastrofa, kurioj pastarųjų 
dienų įvykiai lyg mirties ago
nijos ikouvulsijos drebina jau
tresnes sielas, yra tos vilkis 
kos filosofijos ir tos girinės 
akcijos padarinys. Praeities 
vilkų žaidimas jos dar nepa- 
inokė. Jai dar toli iki to su
pratimo, kad vilkiškumas, h 
y. liautų rodymas kitiems, su
kelia visa tai, kas verčia ir 
kituose matyti vilkus ir elg
tis su jais kaip su vilkais. Ir 
argi toks žiaurus ir piktas ti
kėjimas vilkais gali padaryti 
aplinkumų kitokių negu vilki-

civilizacijos žmogus pateko! Ar nebuvo šauktasi per ištisų

gyvena mirtingame priešingu
me. Rodos, lyg koks demonas

lti Vokietijų is vakarų. Tokie ir panašūs, pa-*** r : stumia jį be paliovos pajuok-
- siaiškimniai yra sugalvoti tik paslėpti tikro- t- dorlneg gftkg> gtip

sioms priežastims.

Europos
eias valstybes ir užtikrino neliečiamumų jų 
sienų, kurias nustatė pasibaigus Did. Karui

Mg^rt-rsalio sutartis. Vjįkarų Locarno užtikrino 
'neliečiamumų Belgijos ir Vokietijos, Pran

cūzijos ir Vokietijos sienų.
Dabar Prancūzai pasiūlė sudaryti Rytų 

Lokarno. Tai turėtų būti didžiulė sutartis ir 
vadintųsi Rytų Lokarno dėl to, kad ji liestų 
valstybes, esančias daugiau Europos rytuose, 
tai yra Vokietijų, Pabaltijo valstybes (Lie
tuvų, Latvi jų ir Estiją), Sovietų Rusi jų, Len
kiją ir Čekoslovakijų. Prancūzų pasiūlymu, 
tos valstybės turėtų susitarti nė tik viena 
kitos nepulti, bet ir ginti vienų kitų, jei kas 
nors užpultų. Lietuva, Latvija ir Estija tu
rėtų sudaryti. Pabaltės sąjungų. O ta sųjun
ga prie šios didžiulės sutarties prisidėtų kaip 
atskiras vienetas. Vadinas, šalia organizuo-

mo Rytų Lokarno, eina organizavimas'’Pa
baltijo sąjunga, kuri turės glaudų sąryšį su 
Rytų Lokarno. Pabaltės sąjungos sudaryme 
daugiausia veiklumo rodo Lietuva.

Kaip žiūri valstybės į Prancūzų pasiūlyk
U Rytų Lokarno? Pirmiausia tani Prancūzų

E. Rude s

EMILIJUS
ARBA SAVO SŪNAUS PERSEKIO

TOJAS

(Iš vokiečių kalbos vertė J. Navickas)
Veikiantieji asmens

EMILIJUS, prokopsulas. x 
* VIRGINIJUS, prokonsulo 14 metų

kūnus.
■ KALPURNIJUS, seno šykštuolio 

vergas.
OKTAVIJUS, Kalpumijaus 16 metų 

mins, Virginijaus draugas.
IJIJCILUUS, Romos prefektas, Emi

lijaus ištikimasis.
BRUTAS, gudrus veidmainys, Eini 

Įtinus. K n I pm-nijaus ir Liucilijaus drau
gas.

ARZ.UM.il S, l'.'iih, palydovas.
.VUALIUS, Ui ilijatu paliuosuotasis 

vergus
SATI RMNAb. krik-* įonm kunigas.
,J1 LLII >. kak- milo ..i.,

Dievo šviesoje aiškina kiek
vienų patyrimų.

Hebrajų patarlė sako, kad 
jeigu Dievas apsigyventų tarp 
žmonių, tai Jie išdaužytų .Jam 
langus. Visas pasaulis šaukiu 
“Duokit mums Burabų”. U 
Kristus buvo prikaltas prie 
kryžiaus ir vis tebėra kalamas 
— tačiau Jo šaukiasi visas 
žmonių gyvenimas, be Jo nėra 
išsprendžiamas nė vienas žmo
nių likimo klausimas.

Tik vidujinis Sristaus dva
sios atgaivinimas, bet ne koks 
naiflas mokslas ar kultas, ne 
kabinetinės, teorijos ar mados 
izmai gali išgelbėti šių dienų 
žmoniją ir atnaujinti begriū
vančių visų mūsų kultūrų. Kai 
tik reikalavimas tokio viduji

I i

škų!
Čia yra to viso blogo šak-j nio atgimimo kils šios gady- 

metų eilę to, kas šiandien yra!' ny^ įįk dgpo kyla tasai žvan- nės žmonijoje, bus tuojau su-' 
Galiaus ar dai galima abejo-gįnįmag ginklais, brutaliausias
ti, kad už tokių dvasios nuo- smurtas įr konspiracijos.
taikų?, už išpaučiojimų blogų-

prasta, kad krikščionybė yra 
stipriausias žmogaus pagrin
das. Tuomet bus atmestos vi
sos vandeningos ir paviršuti
niškos sadizmo mistikos, ku
rios norėjo paneigti Dievažmo- 

! gį, kuris vienas tik gali su
rišti dangų su žeme ir apsau
goti, kad žmonių gyvenamoji 
žemė nevirstų pragaru. R.

Užtat šiandien labiau negu 
kada nors pasaulis stovi prieš 
dilemų — ar žvėriškų aistrų 
pasauly ginti žvėriškumų ar 

suomenė savo kaimynų eige-* £r!Žti į tikrąją Kristaus tiesų? 
svje matytų savo pačios nuo- • Be abejonės, pasaulis balsi- 
dėmių veidrodį ir kartu žemi-) ngai turi išpažinti tų tiesų, ku- 
škųjų bausmę už pavyzdį, ku- riai yra nusidėjęs, nes antraip 

vo darbo pagrindus. Sielų jis Į rį yra davusi, ir už tų dvasių,1 jam telieka tik nibeliungiškos

jų polinkių, už egoizmo siau- 
Sinti prieš save visos aftinio- timų ir subarbarėjimą žmoni- 
jo pasaulio piktos valios. Jis ja kenčia teisingai! Tik viena 

būtų gera, kad civilizuota vi-

Kodėl Lenkija nenori Rytų Lokarno, tai 
čia jau gilesnė njįslė. Juk ji tiek svetimų že
mių turi, kad, rodos, turėtu su džiaugsmu 
prisidėti prie tokios sutarties, kuri užtikrina 
sienų neliečiamybę. Bet ne, tyli ię kažką įtar
tinų galvoja. Nenori taikos užtikrinimo, • va
dinus, galvoja apie karų. Dėl tokios keistos 
Lenkijos politikos yra įtarimų, kad ji bus 
padariusi slaptų sutartį su Vokietija gerai 
progai pasitaikius pasidalinti Pabaltės val- 
tybėmis ir Sovietų Rusijos žemių dalimis.

resniojo sauvalę ir griauti sa-

paaukojo išoriniam pąsiseki- kurių taip įžūliai šaukė ir ga- 
mui, visai užmiršdamas, kad rbino 
sielos išganymas yra ir eko
nomijos ir politikos išgany
mas. Jis ieško sau naudos nie-

Didis pedagogas ir giliau
sias moderniojo žmogaus sie
los žinovas Fr. VV. Foersteris 
kartų yra pareiškęs: “Kas

istorijos vyksmas. Tai tegali
ma tik sukilimu prieš įžūlių 
dvasių, kuri išpančiojo visa 
bloga, o prislėgė ir užsmaugė 
visa, kas gera. Bet sukilti 
prieš tai tegali tik tas, kas

IŠ MUZIKOS SRITIES
GIOCHINO ROSSINI

Operų ir jų rašytojų yra 
daug, sunku būtų juos ir iš
vardinti. Nors trumpai ’pami- 

92
ko nepaisydamas ir šviesiose 
Dievo padangėse be jokios 
baimės skelbia apsišarvojusį

i egoizmų esant vieninteliai tik-1 kaip vilkas, tas visur vilkus' klaidingus nusistatymus iš- Paryžiuje operų srityje. Jo
irų interesų taikintoją. Barba- į teranda ir vilioja iš miškų vis griauna iš pat pamatų ir °Pera Sevilės kirpėjas yra 

populiariškiausia ir visur vai
dinama. Be opęrų jis yra pa
rašęs ir religinio turinio muzi
kos. Rossini mirė 1868 m.

pertvarko savo santykį su ki-! n^shne Rossini, gimusį 17
pats yra vilkas ir kas elgiasi tu, kas savo sielos gilumoje m-» Italijoje, ir daug dirbusį

Arba Lenkija laukia Rusijos ir Japonijos ka
ro ir ta pioga galvoja užpulti Rusi jų ir eiup- nTįg jį^nomįs straipsnį, pavadintų “Lietuva, 
teiti Ukrainos žemes iki pat Juodųjų Į kaipo Pabaltijo politikos centras”. Paminė- 
Kas gali tikrai žinoti, kų Lenkija galvoja,; kaj p0 birželio 7 d. įvykių buvo pakeis
ki piie šios taikos sutarties prisidėti kratosi. ta Lietuvos vyriausybė ir apibūdinęs naujojo 

Dar įeikia pastebėti, kad ir Japonija Ry- Į užsieniu reikalų ministerio asmenį, laikraštis 
tų Lokarnui nepritaria. Mat', ji taip pat gal- ra§0. «,£ Pabaltijo valstybė yra vienos - 
voja, kad gali tekti kurių gražių dienų susi
kirsti su Rusija.

Tąi taip dabar atrodo' užsienio ųolitikos 
darbymetė. Viena, kas aišku, kad tos valsty
bės, kurios nenori prisidėti prie Rytų Lokar
no, yra taikos priešininkės ir karo šalininkės.
Ta paslaptis iškilo aikštėn ir Vokietija su 
I^nkija labai negudriai jaučiasi, nes visi ma
to, kad jos karo trokšta.

Ar bus įgyvendintas Rytį Lokarno ir 
kaip pasielgs Vokietija su Lenkija — parodys 
ateitis. /

iš

LIETUVA — PABALTIJO CENTRAS

Elta praneša, kad italų laikraštis “Cor- 
riere Diplomatico e Consolare” jiaskelbė šio-

savo politinių problemų išsprendimo išvuka-I > • . * ’ »
rėse: būtent, savo santykių galutinio sutvar
kymo Su Lenkija. Eilė daugiau ar- mažiau pa
lankių aplinkybių iš tikrųjų verčia susidomi- 
nti, ar šioje Europos dalyje nesirengiama 
skleisti naujo istorijos lapo. Tai nėra mūsų 
žodžiai, bet vieno Vilniaus laikraščio, kuris 
neseniai ilgame straipsnyje nagrinėjo tiesiogi- 
nių derybų tarp Varšuvos ir Kauno perspek
tyvas su tikslu išspręsti Vilniaus klausimų ir 
padaryti abiejų valstybių santykiuose laukia
mų sutarimų. Jei atsiminsime abiejų pusių 
lig šiol palaikomus nusistatymus, tai supra
sime, kad naujam ir labai jaunam užsienių 
reikalų ministeriui teko labai opus uždavinys. 

Be santykių su Lenkija klausimo, kitos

dvi labai svarbios problemos laukia, kad p. 
Lozoraitis jas išjudintų ir išaiškintų: Tai yra 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos artimesnio ben
dradarbiavimo klausimas, kuriuo jau yra pa
darytas tiesioginis kontaktas tarp trijų res
publikų užsienių reikalų ministeriu, leidžiąs 
netolimoje ateityje laukti praktiškų pasėkų,

FREDRICH VAN FLO-TOW
Kompozitorius F. Flotow 

gimė Vokietijoje bal. 27, 1812
galinčių patikrinti šiai Rytų Europos daliai.in-» niirė 1883. Jo tėvas įlo
jai būtinus taikos ir saugumo veiksnius. kad jis liktų diplomatu,

Pagaliau, trečias, taip pat svarbus, klau- Fredrikas savo jaunose 
simas yra santykiai su reichu, kurie pasku- • dienosy pradėjo rodyti paim
tinai laiku kiek įtempti dėl nacijonalsocijalis-) kimų prie muzikos. Būdamas 
tų gaivalo Klaipėdos krašte priešvalstybinio šešiolikos metų pradėjo pija- 
veikimo. Šiuo atžvilgiu ministerio Lozoraičio n^no studijas Paryžiuje, 
pastangos, kaip ir praeityje, eis statuto nuo- j J° kompozicijos yra melo- 
statų, sudaryto tarp Lietuvos, iš vienos pusės, ,dingo turinio. Jo komiška ope 
ir didžiųjų valstybių — Italijos, Didž. Britą-^a “Martha” yra viena gc- 
nijos, Prancūzijos ir Japonijos, iš kitos, pri- riaušių. Ši opera yra panaši 
silaikymo linkme. Kadangi tie nuostatai jo- įMozarto “Figaro vestuvėms 
kiu būdu negali prieštarauti pilnai Lietuvos Ressinio “Sevilės kirpėjui, 
valstybės teisei tai teritorijai, tai logiška jų Opera “Martha ’ pirmų kar- 
pasėka yra teisėtumas užslopinti kiekvieną tQ buvo vaidinta V ienoje 1847 
pasikėsinimų prieš tą teisę. metuose. A. Stulga

TEISĖJAS ir KAREIVIAI.

Veiksmas vyksta Romoje 112 — 115 
krikščionybės persekiojimo metais.

“ ** z '
i PIRMASIS VEIK8MAS

Turtingai papuošta Emilijaus rūmų salė

I SCENA
Emilijus ir Liucilijus

EMILIJUS. (Uždangai pakilus, sęe- 
na būna tuščia; girdima trumpa kalba, 
po to pritariąs šauksmas. Įeina Emilijus,
Liucilijus ir keturi kareiviai. Emilijus su- 
savo sūnų, kuris yra vienintelis mylimos 
žmonos užstatas mano senatvės paguoda, 
įpėdinis ir namų garbė. Argi turėtų taip 
būti! Tikėk manim, drauge, šių minčių 
aš toliau nepernešįu.

LIUCILIJUS: Bet šie dideli pagyri
mai, šie didingi triumfai!...

EMILIJUS: Kaip tik ši garbė, šie 
triumfai primena man mano Virginijų.
Jis turėjo būti prie mano šono; apreng
tas kaip mažas karys, turėjo mokytis iš akimis, manydamas, kad jis savo mirtim 
manęs drąsos, turėjo sekti tėvo dorybių i atpirks laisvę savo broliams. Ne, jis tik 
pavyzdžiu, stengtis... Bet dabar neturė- ! pailgina dienas Šeikamts ir krauja jam

jau laimės nei kartų pamatyti jį prie sa
vo šono, nei kartą jį apkabinti, nei pa
duodamas jam kardų pasakyti: Šiuo kar
du karo lauke laimėsi sau garbę! Ir norė
tum kad aš nurink iau ir užmirščiau savo 
sūnų?... Ach Liueilijau, aš to negaliu... Jo 
vardas amžinai bus mano širdy. D.C.

SKtMtMM Ugijnc 
Marokoje

(Lietuvio Legijoninko Apsakymas)
(Pabaiga)

Čia skursta pusbadžiu arabas, valdo
mas savo ponų šeikų, kajitų, kurie aukse 
paskendę, šimtus vergų turėdami ir ge
rai žinodami, kad Europos civilizacija tai 
naikina, gundo liaudį. Ir arabai, bran
gindamas savo laisvę, tikėjimu savo di
džia tėvyne, miršta su pilnomis viltimis

lobį. Bet daug kartų aš manau: duokit 
arabui laisvę, atiduokit jam jo tėvynę, o 
jis, būdamas valdovu savo žemės, liks ci
vilizuotas'. Juk karas jį laiko skurde ir 
tamsoje.

Tat pietų Morokas pilnas pilaičių - 
kazbų, gražių didelių oazų (tafilialetas), 
liet ir begaliniai žiaurios gamtos. Tvan
kai palaikyti juk nesiųsi policijos, nes 
arabai ją tuoj išpiaus. Tad ir eina kariuo
menė ir daro kelius, “kultūrina šalį’’.

Padarę kelią eina toliau, pastato pi
laitę, palieka jose kareivių, su eibe gink
lų ir maistu ir eina toliau. Bet grįstant 
pasitaiko, kad ir vėl reikia iš nanjo ke
lias daryti, atnaujinti pilaitę ir laidoti 
save draugus.

Štai prieš pabaigą vienas menkutis 
reginys, kaip mane sužeidė. Aš stovėjau, 
kaip ir visados, sargylioj. Pasigirdus šū
viams ir kulkosvaidžii/ tarškėjimui, ntes

pragyveni, sunku ir įsivaizduoti. Neži
nai, kokioje padėtyje būni; nežinai savo 
paskutinės valandos. Tik vienu sykiu, lig 
žaibas, trenkė į mane. Skausmas visą pe
rėmė, vėliau pasidarė karšta, akyse pra
dėjo lakstyti piusės, saldu darytis ant 
širdies, silpna ir daugiau aš nebegyvas...

Pirmą sąvoką, tai yra pabudimą iš 
mirusių aš įgavau toli nuo stovyklos. Su
žinojau, kad prišliaužęs arabas mane su
žeidė peiliu į nugarą. Gulėjau ilgai ligo- 
ninėje. Visą laiką maniau, kad mirsiu. 
Bet Dievas man gelbėjo, žaizda pasirodė 
negili ir aš išgijau; išgijau ne Moroke^ 
bet ramioje Tuniso kolonijoje.

Tuniso kolonijoje ramu, nore retkar
čiais pakyla tarpe arabų nesusipratimai. 
Bet jis greitai būna numalšintas legijono. 
Kai kada pasitaiko, kad arabai tarp sa
vęs pakelia karą. Mat yra dvi arabų rū
šys. Vieni palaiko Prancūzijos valdžių,

gerai žinome, kad arabai atakuoja vienų į kiti — priešingi. Tat pirmųjų, jeigu kas 
kaimynę stovyklą. Bet reikia būti pasi- J miršta, antrieji beduoila vietos kapinėse, 
ruošusiam, nes ir mus gal tas pats lau- Pasitaiko, kad net iš žemės iškasa kūnų 
kia. Visi ginklai parengti, aš guliu už j vėliau, jei sužino, kad jis buvo Prancfi 
akmens ir žiūriu į aklą Tamsą. Ką tada J zijos draugas.

t
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Atlankius $eną Draugą

Vieną vakurų svarbiais rei 
kulnis atsilankiau pas suvo se
ną draugą ir rudau jį beskai
tant knygą trims suvo vaiku-

tai draugo mokinu pamylėti 
visa, kus yra aukšta ir kilnu 
Ir lengviausias tai dalykas pri 
pratinti prie to visa vaikučius

čiams, kurių vyriausias ėjo-de-' geromis katalikiškomis kny- 
šimtuosius metus. Tėvas jiems' gomis,
skaitė kardinolo Wisemano 
“Fabijolos” istoriją. Pamatę 
mane, vaikučiai pasikėlė iš 
kėdžių in visi apspito, kad pa
sveikinus. Aš jaučiaus kaltas, 
kad sutrukdžiau jų laimingą
jį “posėdį” ir, kad išblaškiau 
visus jų gražiuosius įspūdžius.

— Pradedi iš naujo eiti jau 
riyn — tariau savo senant 
draugui, nusijuokdamas, kai 
vaikučiai jpasišalino į.kitą ka
mbarį.<

dis taip pat nusijuokė. Bet 
tame nusijuokime būta kas to
kio rimto ir svarbaus.

— Drauge! — jis sakė. — 
Aš savo vaikaitis kas vakarą 
skaitau, parinkdamas interesi
ngas katalikiškas temas, ku 
rios juos mokintų krikščioniš

Beveik ištisą valandą truko 
mudviejų pasikąlbėjimas sa
vais reikalais. Rengiausi jau 
apleisti savo širdingąjį seną 
draugą, kai vaikučiams jau bu 
vo laikas eiti į miegkambarius 
poilsiui.

— Vaikučiui rengiasi poil
siui, — tarė mano'draugas. —, 
Gal norėtum su jais atsisvei
kinti?

Kui prisiartinau prie jų nde- 
gkambario, netįkėtas reginys 
puolė į mano akis: trys vai
kučiai klūpojo prie motinos 
kelių. Ji savo rankose laikė 
kryželį ir klausėsi, kaip pa
maldžiai vaikučiai kalbėjo na, 
ktinius poterius. Vaikams pa
baigus poterius, ji tada mei-

kojo pobūdžio ir pratintų būti' Ind tarė: “Nūngi į lovą, vai- 
tvirtais tikėjimo gynėjais. Kai , kilčiai!” Paskui ji paėmė šve- 

xaš mokinu juos mylėti Dievą, vandens ir, kai vaikučiai

TTTPTTTVTAT TIATCTAPAT- 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:

Tel. CANai 0257
Res. PROspeet 6059OR. P. ATKOČIŪNAS

DENTISTAS
1448 SO. 49lh CT., CICERO, ILL.

Utar., Ketv. ir Pėtn. 18—0 vai. 
*147 SO. HALSTED ST., CHICAGO 

Paned. Sered. ir Subat 2—8 vai.

Dienoms Tel. LAFayette 5792 
Naktimis TsL CANai 0482

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street
▼al.: 2 Ud B popiet, T.Iki 9- vak. 

Nedėlioję pagal sutarti

Office Tel. REPubHc 7898 
Res. Tel. GROvehUI 0817

7817 8. FAIRFIELD AVE.

.DR, J. J. SIMONAITIS
2429 W. MARQUETIE ROAD 
Gydytojas ir chirurgas 

VaL 2-4 lr 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto 
Nedėlioj susitarus

OR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

4821 SOUTH HALSTED STREET 

Rezidencija 6880 So. Artesian Avė,

‘ Valandos: 11 ryto lkt 4 popiet 
8 Iki 8:20 vakare

Tel. LAi’ayctte 7650

DR. F. C. VVINSKUNAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

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

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

Offlce Phoha
PKOspeel 1028

sulindo po duknomis, juos iš
šlakstė tardama: “Garbė Jė
zui Kristui!” Trys mažieji at-f _•___
sakė: “Per amžių amžius!” Až' Liepos luėu> 7> į ir y d Liu 
su savo draugu vaikučių tė- rde buvo vie^s pagerbimas 
vtf 7- stovėjau už portierų ir 
ji nematė nei savo vyro nei
manęs, kol, užgesinus žiburius.

Laiškas Iš Liurdo madienio ryte ją įleido į šal- mai vyksta mūsų akyse. G

šv. Bernadetos, kuriai Švč. 
Mergelė Marija prieš 76 me
lus apsireiškė Masabielio uo-

neįžVngė į kitą kambarį. Mudu , įoj^ Garsus yra pasauly Liu- 
pamučiusi, ji nusišypsojo it 1 rda»ų garbingas Švč. Mergelės 
prašė ją sekti. Kitam kamba !NekalUs Prasidėjimas, daug
ry mažam baltam lopšyj rrr 
džiai miegojo du kūdikiai — 
dvi sesytės — užmigusios prieš 
man ateisiant. Ir pašlaksčius 
švęstu, vandeniu, ji peržegnor 
jo jas motiniškąja dievingąja 
palaima.

kūno ir sielos ligonių atrąnda 
Liurde pageidaujamų sveika
tą.

Liurdo gyventojai be galo 
džiaugiasi, kad iš jų miesto 
yra kilus šv. Bernadeta var
gingų^ bet pamaldžių tėvų du-

Visa tai teikė gražiausių į- , hrejė. Surengtose šv. Bernade
tai pagerbti iškilmėse daly va 
vo Paryžiaus kardinolas Ver- 
dier, vyskupas Gerlier, Kar- 
tagos arkivyskupas Lemaitre, 
kuris pats byvo stebuklingai 
pagydytas Šv. Bernadetos. N uo 
pat ankstybo ryto iki 10 vai. 
vakare per tris dienas keitėsi 
vienos pamaldos kitomis: tai 
atviram ore vyskupų Jaikomos

spūdžių. Atsisveikindamas tu- 
rėjau idealingai šeimai išrei
kšti didelio pasigerėjimo ir 
džiaugsmo. Tai tikrieji ideali
ški krikščioniški namai. Tai
.gražiausias pavyzdys kiekvie-

•
nam katalikui tėvui jr kiek
vienai katalikei motinai, kaip 
įeikia iš pat pradžių pradėti 
mokyti vaikučius pažinti ir 
mylėti Dievų, kaip atiduoti 
priklausomą Jam garbę ir kaip 
▼siekti to visa, 
kas yra tikrai kjlnu ir dora. 
Geros katalikiškos knygos pri

dėlė iškilminga proėesija su 
šv. Bernadetos puluikuis mie
sto gatvėmis. Dalyvavo eivi- 
lės valdžios atstovai.

Tą savaitę iš Lietuvos lan
kėsi Liurde maldininkų eks
kursija. Pustrečios dienos pa
viešėję, prie Grotos pagiedoję 
liętuviškai-šv. Mišias, “Pul
kim aut kelių” ir kitas gies
mes, išvyko jie į Ispaniją ii 
Įier Italiją, Šveicariją grįžo į 
Lietuvą. Bet tuo pat metu bu
vo Liurde Labai skaitlinga iš 
Anglijos maldininkų ekskursi
ja. Jų tarpe mirė, o dvi ste
buklingai pasveiko.

Florencija 11. llarriotienė vė 
žio visa apimta let gyva atvy
ko į Liurdą. Ji savo ^yrui sa
kiusi, jei ji .nepasveiksianti 
Liurde, tai norinti ten jnirti. 
Mirė ’ir palaidota senose ka
pinėse, kur ilsisi šv. Bernade
tos tėvai. > • .k .i «

Išgijimai
šv. Mišios, pamokslai,. Mišpa- Marija Bennetaitė iš Soaco- 
rai, ligonį^ palaiminimai, Švč. mbe įr Sheplierdienė iš llind-

me juos patys patikrint ir * _
tikint, jog tik Kristaus Baž
nyčioje veikia V. Dievas regi-

Res. and Office 
2259 So. Lcavlu SL

CANAL 0704

TeL LAI ay et te 2067 *

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

X—SPINDULIAI
3061 W«st 43rd Str.

(Prie Archer Ava. aetoll Kedslo)
5 alandos: nuo 2 lkt S vai. vakaro

Šaradomis lr nedėliomis 
sutarti

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

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

tinio vandenį, ji staiga pasi
juto sveiku, skausmai ją ap
leido, gali „sėdėt ir vaikščiot.

P» Shepherdienė paralyžiuo mu būdu. 
ta. Per aštuonis metus gulėjo! 
lovoj, kitų vartoma. Bet štai! 
minėtąjį sekmadienį staiga at
sisėdo, nusirito nuo nešyklų ir 
pradėjo veikščiot. Pati nuėjo
į Gydytojų Biurą. , .» i

■ surinktos D—ro J. Basanavičiaus. 
Stebėtini Dievo keliai. Tik- (Dviejose dalyse. Viena U5e, abid-

rai galinga yra Švč. Dievo Mo-! t i 50c. Dabar galima jas gauti 
tina, Nekaltai Pradėtoji Mer
gelė Marija. Stebėtini pagiji-

H. Makaras “S/4

OŽKABALIŲ
DAINOS

1J
“DRAUGE”

2331 So. Oakley Avė. CKicago^lll^

Į V A I R Ū S DAKTARAI:

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO, ILL.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 vai. ryte, nuo 2 Iki 4 
▼al. po pietį) fr nuo 7 Iki 8:10 vaL

vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki ll 
valandai dieną.

Telefonas *HDway 2880

Ofiso TeL CAI/umet 6802
Itea. Tel. DREael 0101

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas lr Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir 
visų chroniškų ligų 

Ofisas 3102 So. Halsted St
Kampas Slst Street 

Valandos: 2—4 popiet, 7—9 vaL vak. 
Nedėliomis lr ėventadienlafs 10—12

Sakramento garbinimas, žva- 
kių procesijos ir panašiai. Se
kmadienį, liepos 8 d. buvo di-

augantiems vaikučiams yra i- 
dealinga sėlda kultūringai tau
tos ateičiai. Gi kryžius — ino 
tjnos rankose — klupantiems 
vaikučiams reiškia krikščiony
bės simbolį ir teikia raktą 
kad išrišus sunkias gyvenimo 
problemas. Tokios idealingos 
katalikiškos šeimos įtako vai
kučiams ateityj pasilieka ne
išdildomu ženklu. Vėlesniame 
gyvenime yra džiaugsmas tė
vams, nauda tėvynei ir garbė 
Dievui aukštybėse.

Matutis

Rea Phone 
ENGIevvood 6841

Office Phone 
TRIangle 0044

DR. MAURICE KAHN

Tet OANai 6132

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

, 2201 W. Cermak Road
(Kampai Leavitt SL) 

Valandos: Nuo 9 iki lt ryto i
Nuo 1 Iki 8 vakare 

Seredoj pagal sutarti

YeL OANai 6123

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS jlr CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valandos 1—t lr. 7—I vak. 

Samdomis Ir NedSllomls pagal sutarti

REZIDENCIJA^ -

6631 S. California Avė.

Telefonas KEPtaKie 7688

Ofiso: Tel. LAi’ayctte 4017 
Rea: Tel. HEMiock 6288

DR. A. G. RAKAUSKAS
f GYDYTOJAS Ir CHIRUROAS 

4142 ARCHER AVE.
Ofiso valandos: 3-4 Dr 8-3 vai. v&k. 

Resldencljos Ulbas: 2656 W. 69(li KL 
valandos: 10-12 lr 9-9 vai. vak. 

Seredomis lr Nedėliomis pagal sutarti

DR. T. DUNDULIS-*
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 AKCUER AVENUE
Tel. VIRginia 0038

Ofiso vai.: 2—^4 lr fr--9 p. m. 
Neddliomls pagal sutarti

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

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

3 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Bunday by Appolntment

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

■Tuo 3 Iki 4 lr nao 6 Iki 8 vak. 
Nedėliosią pagal patarti 

Ofiso telef. BOLIevard 7898’ • . • f
Namų Tel. PROspeet 1920

TeL BOLLcvard 7043

DR. C. Z. VEZEL'IS
DENTI8TA8

4645 So. Ashland Ava.
arU 47th Street 

▼ai.; nuo 9 Iki I vakare
Seredoj pagal sutarti

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Chirurgas ir Gydytojai

2615 VVEST 69th ST.
Of. ir Rei. TeL HEMiock 6141

Valandos:
2-4 popiet; nno 8.8 vakarais

Tel. Ofiso BOI Levard 5911 
VICSOry 3343

-14

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-3; nuo 8:30-2:80

756 W. S5th Street

Offtce Tel. Wentworth 8889

Rea. Tel. Hyde Park 8998

DR. SUSANA A. SLAKIS
MOTERŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPKCIALI8TS
6900 SOUTH HALSTED ST.

•kaa 9 IMI i 'f.jejg e« 9 tk) I reopuefsj

Phone Hemlock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

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

Nedėliomis pagal sutartį

l'ocias gyvena nuo šešių iki 
septynių mėnesių.

ley stebėtinu būdu pašveiko. 
Gydytojų Biuras paliudijo, 
kad abi sunldbs ligonės yra 
daug pagerėjusios, nes tik ki
tais nifffais, pasibaigus oficia
liems tyrinėjimams bus paske
lbta apie jų stebuklingą išgi
jimą.

Naujai pas veikusios ligones 
nuodugniai ištyrė Dr. Vallet, 
gydytoju biuro pirmininkas, 
Liverpulio ekskursijos dakta
rai ir daug kitų Liurde gyve
nančių gydytojų. Visi pripaži
no, jog ligonės nepaprastai! 
daug pasveiko. v

M. Mennetaitė kentėjo be i 

galo didelius skausmus. Džio-1 
va ėdė jos kaulus ir smegenis, j 
Visą kelionę ji dejavo ir karš-jf 
tai meldėsi “Švč. Mergele, tu-i 
ri mane išgydyti”. Kai sek-

DR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

7850 So. Halsted Street

▼»1
ROOM 210

1-4 If 7-0 vai vakaro

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4631 S0. ASHLAND AVE.
Tel. YAitds .0994 

Res.: Tel. PLAza 2400
Valandos:

Nuo 19-12 ▼. ryto; 2-2 ir 7-8 v. V.
Vad A1H nuo 14 *lr>

ROSELLI BROTHERS, INC.,
paminklų dirbėjai

Alfred RoselU, prea.

Specialistai Ukalime lr 
me visokių rūėlų 
grabuamlus.

Mfiaų šeimyna sperlallmoja B 
me darbe per tešlas kartas,

Venkite paminklų reikalas < 
šiai su pačiais Išdirbėjais

MOUNT CARMEL
•' KAPINĖSE

Vienas blokas | rytos mo 
didžiulių vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Rei. PENSACOLA 9011 
BELMONT 2495

’ , Office: HILLSIDE 2885 
Vincent RoselU, secr.

pBminkJhM te

VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMETRICALLY AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvina akių Įtempimą, kuris 
astl prletaatlml galvos ekaudėjitao, 
svaigimo aklų aptemimo, nervuotu- 
mo. skaudamą akių karMJ, atitaiso 
trumparegystę lr toliregystę. Priren
gia teisingai aklniua Visuose atslti- 

. kimuose egzaminavimas daromas su 
, elektra, parodančia mažiausias klai

das. Specialė atyda atkreiptam a J 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 Iki S v. 
NedCIfoJ nuo 10 iki 12. Daugely at- 

, sltlklmų akys atitaisomos be akinių.
.ainir pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVE. 

Phone Boulevard 7589

25 METU PRITYRIMO
Pritaikymė akinių dėl viso

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

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

I
1801 S. ASHLAND AVENUE

Platt Bldg., kamp. 18 ^t.
2 aukštas

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

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

Phon» Canal 0523

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
LACHAVVICH 

IR SONOS
LIETUVIAI OBABOBIAI

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia 
Reikale meldžiu atslSauktl, o mano 

darbu bilai te užganėdfnti
TeL OANai 9816 arba 2216

2314 W. 23rd PL, Chicago

1439 S. 49th Ot. Cicero, HL
Tek CICERO 5997

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS lr BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras Ir nebrangus
718 West 18th Street

Telefonas MON roe 3877

G RABORIAI t

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
LAIDOIAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

J. F. RADŽIUS
Ine.

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Pklaldoja už 828.4*0 lr nukščtna 

Modernilka koplyčia dykai 
888 U. IMth SL Tel. CANai 6174 

Chlokgo, III.

I.J. ZOLP
GRABO RIV8 Ir LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS
1646 West 46th Street 
Tek BOUIevard 8902—8412

JUOZAPAS EUDEIKIS'
IR TĖVAS

Jeigu norite dailumo 
ir nebrangumo 4sddo- 
tuvese... Pašaukite...

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avė. 
(NetorinM sąryšių «ų firmų

tuo pačiu vardui

Telefonas YARda 1131

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

Turiu automobilius visokie 
reikalams. Kaina prieinaavį. į

3319 Lituanica Avenne 
Chicago, 11L

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS

Koplyčia dykai
1410 SO. 49th COURT

Cicero, Illinois
Phone Cicero 2109

Tel. CICERO 291

SYREVVICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms ptlaas patarnavimas 
galimus už 836.00 

koplyčia Dykai
1344 S. 50th Avė., Cftoero, UL

A MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica A ve. 
T«l. Bonlevard 4130

Tet LAFayctte 2573

J. Lli i' tus

Patarnauja Chica
goje ir apyllnk6Je.
' DMelė lr graži 

Koplyčia dykai į 

• - ■ * ' ■ < *
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VIETINĖS ŽINIOS
DAUG SVEČIŲ

1 .1. Budreckiui, A. Jauniui, J. 
Mozūraičių?, taip pat išmokė
ta pomirtinė mirusių narių P.! 
Stemeckio (visa)’ ir J. Gasifišėjaa. Grįžęs į Ameriką dar

buojasi toje meno šakoje ir ,vįs j no (pusė). Kita pusė palikta
1 1 • • n ė A4» e» z>l m va X v ** rvn-» ««1»«dar mokinasi.

OMAHOS VYSKUPAS 
‘ PAS ŠV. TĖVį

-u-

Šiomis dienomis Chicagoj J. Gudaitytė paeina iš tur- 
ši, daug veikėjų iš kitų A- tingos šeimynos. Moka visų 
ikos valstybių. Štai, iš Wo-I namų tvarkų. Taigi bus gera 
er, Mass., būrys svečių šeimininkė. Jaunavedžiai ap 

žia atostogas, lanko žymias i sigyveno Ciceroj adresu 1231
vietRs: slaugė Šv. Vincento li
goninės Pet. Alovošiūtė, Jonas
Alavošius, Mitrekevičienė, Ma- įįiL ’ ' • ***• t . t, tusevičiene ir Adomas Kašėta.
Pastarasis yra pasižymėjęs da
rbais ir aukomis Tėvų Mari
jonų vedamai lietuvių kolegi
jai Thompson, Conn. Dabar, 
aplankęs Hinsdale, III., kur 
rudenį bus atidaryta klierikų 
seminarija, Adomas prisidėjo 
su stambia auka. Labai ačiū.

Rap.

TOWN OF LAKE ŽINUTĖS
Town of Lake. — Nekalto 

Pras. P. Šv. mergaičių sodai i-

So. 50th Avė. Rap.

LIETUVIAI PLANUOJA 
VIEŠĄ PASIRODYMĄ

RUGSĖJO 9 D. ‘

Marąuett® Park. — Marąūe- 
tte Parko Lietuvių Amerikos 
Piliečių klūbas rengia didelį 
lietuvių pasirodymų politiniu 
atžvilgiu. Bus sušaukta virš 
keturi tūkstančiai Jietuvių į 
rengiamas iškilmes. Marąuet
te parke, tarpe 71 ir 69 gat 
vių. Bus sporto, darnų, kalbų 
ir visokių įvairenybių.

Klūbas numato, kad šis lie-

Omaha, Nebraska. — Omą-, 
atmokėti sekančiam susirinki- kos vyBkupas Jupzapas Rum 
me, kaip bus pristatyti reika- mel dabar yrft išvykęs j j^mų 
lingi dokumentai. Komisija re pas šy T-VJ} dūoti apyskait4
ngiamo, metinio baliaus spalių, iž'diecezijos moralinio, tikybi- 
28 d. Lietuvių Auditorijoj, pra nio ir fiftansinio padėjimo. 
rtešė, jog pradėjo darbuotis ir gv Tėvas pri6m§ vyskup4 
gavo dovanų nuo kai kurių lnigpj^Į0 dįenĮ^ į. piagjai 
biznierių narių.. I kaibęjo apįe pasaulinę tvarkų'

Pakelta klausimas, kad dr-; kei diecezijos padėjimų. Ap
vija turėtų gydytojų kvotėjų. gauestavo nužudymų Austri- 
Tas klausimas paliktas prieš jog kanclerio, Dullfusso ir mi- 
metiniam susirinkimui.* rtį Vokietijos prezidento Hin

Sekantis susirinkimas įvyks ' denburgo, nes tiė vyrai buvo 
rugsėjo 2 d. Raginu lietuvius'
įsirašyti šion dr-jon.

P. K., narys

Pranešimai
Brighton Park. —"L. Vyčių 

36 kuopus įvyks susirinkimas 
rugp. 20 d., 8 vai. parapijos 
salėj. Visus narius kviečiu skai 
tlingai dalyvauti lr naujų na
rių atsivesti. Seimo raportų iŠ-

cijos su^-mas įvyko rugpiūčio tuvįų pasirodymas atneš daug! duos kuopos delegatas K. Gio 
12 3. Įsirase nauja nare A. Ši- gero -ios kojonįjos gyvento- , his, kįebonas kun. A. Briška, 

jams. Kad ši Hiena būtų sek-, kuopos organizatorius ir dv. 
minga, bus reikalinga netik j vadas. Pasižadėio dalyvauti ir 
daug darbo, bet ir lėšų. Klū- i kun. S. Jonelis, Kun. A. Valan- 
bas jau nutaręs paskirti kelis 'čius, centro dv. vadųs^J. Po- 
šimtus dolerių lėšoms padeng-l Ska, Chicagos apskr. pirm

nianaitė.

Nutarta suruošti laivu eks
kursijų rugpiūčio 19 d. nuo 
Navy Pier į “St. Jo’’.

Nutarta surengti rudeninį 
šokių vakarų. Išrinkta komi
sija, kuri jau darbuojasi tuo 
reikalu.

Rugpjūčio 13 d. įvyko •'Sho- 
wer”, Jadvygai Brazauskaitei 
Kareivų namuose, 4644 S. Pan 
liną St. Dalyvavo suvirš 100

ti.
Atsilankiusiai publikai bus 

teikiamos ir dovanos. Dova
nos bus geri, brangūs daiktai, 
taip pat ir ūkio gyvulių bei į 
paukščių. Įžanga bus nemoka-Į 
ma. Tikietai jau gatavi. Jų!

Kviečiame Vyčių 36 kuopos 
senus darbuotojus ir rėmėjus. 
Turėsime malonų ir linksmų 
vakarų delegatams pagerbti.

Valdyba

svečių. J. Brazauskaitė yra nario 
plačiai žinoma biznierio Bra 
zausko duktė. Gražios duktės

galima gauti nuo bile klūbo NUOŠIRDI PADĖKA.
Lietuvis

PADfDfiJO ŠEIMA
vestuvės įvyko rugp. 18 d.. 5 
•vai. vak., Šv. Kryžiaus bažny Marąuette Park. — Rugu-

ięioje. Linkim jaunai porelei i pifičio 13 d. Šiedlinskai susi-
(J. Brazauskaitei ir Dnbels- 
kiui) laimės naujame luome.

laukė gražaus sūnelio, Šv. Kry 
žiaus ligoninėje. Prie gimdy
mo buvo dr. J. Poška.

Motina B. Šiedlinskienė yra 
vienintelė dukrelė žinomų tur-

Mūsų parapija rengiasi prie 
antro didelio pikniko, kuris į- 
vyks rugsėjo 23 d., Vytauto fmgų p. Gariopių, kurie ilgus 
darže. Tikietai jau platinami.; metus gyveno Town of Lake.
Iš anksto kviečiami visi atsi
lankyti.

o dabar Marąuette Parke; Juo
zas Šiedlinskis taipgi paeina iš 
įžymios šeimynos; jo motina 

Rugpiūčio 26 d. įvyks Šv. šiedlinskienė yra nuo senų lai 
Pranciškaus Rėmėjų 3 skyr. j kų žinoma akušerė; vienas jo 
išvažiavimas į Marąuette pa-, brolis dr. V. E. Šiedlinskas jau 
rkų. Kurios turite knygutes,į keli metai kaip praktikuoja 
prašotnos sugrąžinti, tų dienų.1 dentisterijų Brighton Parke, 

kitas brolis taipgi šįmet baigė 
medicinoj mokslų ir verčiasi 
gydytojo profesija.

Dr. Poška džiaugiasi tokio?
Raporteris kilnios šeimynos juo pasitikę- 
— i jimu. Rap

Išvažiavimo komisija darbuo
jasi, kad viekas gražiai pavy- 

' ktų. Prašomi visi rėmėjai ir 
prieteliai atsilankyti.

Z
L

SUSITUOK*
IŠ 3IMAN0 DAUKANTO 

DRAUGIJOS SUS-MO

LABOR DAY

reikalingi visuomenei.

Kardinolas Omahoje

Kardinolas Lepecier iš Ro- į 
inds viešėjo Omahoje dvi die
nas. Jis keliavo į Portland, 
Ore., dalyvauti Marijonislų se
ptynių šimtų; metų nuo įstei
gimo vienuolijos jubiliejuje.

Rugsėjo - Sept.
VYTAUTO DARŽE,

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

dėjo pasakoti apie jo nelaimę 
prie balsavimų vietų. Tokiu 

Omahos kunigai labai gra-. būdu gavo žmonių simpatijų 
žigi jį sukiko ųnt stoties ir su
ruošė bankietų seserų mari jo-

Dėkui Dievui, grįžau iš Šv.
Kryžiaus ligoninės po sunkios 
operacijos. Šiuomi Uorių pa
reikšti širdingų padėkų sese
rims, ligoninės vedėjoms, slnu 
gei Martinkaitei, A. Urbonie
nei, B. Petraitienei, Mc.Do- 
nough, Zymont, A. Gilienef, 
kurios užėmė kaipo mano mo
tinėlės vietų; taipgi rž dova
nas Dontorienei, Kiser, Vels,
Martin, Kilmitzo, Stankienei,
Cuook, Kenošienei, S. Potla-
bai, Jogelai, Pangai, J. Girė- PQt Prašau priimkite širdingų 
nui, Vaišvilai; kitų nei neat- padėkų, 
menu. Kurių neišvardijau, taip , Sophie Mikolaitienę

nisčių vienuolyne.
Nors kardinolas jau metilo 

sc\ir buvo labai nuvargęs iš 
didelės kelionės, tačiau pasi
rodė labai simpatingas ir su 
visais maloniai kalbėjo.

Vienas laimėjo, kitas 
v pralaimėjo

Vienūs lietuvis, Petras Gu- 
toskis, buvo laimingas gauti 
nominacijų į valstybės atsto 
vus; Jis yra baigęs teisių mo-' 
kslų Omahoje ir rengiasi pra
ktikuotis savo profesijoje. Be 
to, dar gal bus išrinktas ir į 
valstybės- reprezentantus. Lai
mingos kloties Petrui!

Jonas Barkus taip pat smar

ir jis tapo išrinktas.

Vis tiek mūsų tautietijs pa 
sirodė, jog yra galingas poli
tikierius. Savo balsais jis vir
šijo du airiu ir vienų kitų žmo- 
fcų, kurio tautos nežinau. Jo
nui reikia nenusiminti, laiky
tis ir nepasiduoti.

’Šv. Antano parapijos
. bazaras
Dabar mūsų parapija turi 

bazarų. Linksma matyti, kaip 
daug žmonių atsilanko į baza- 
rę ne tik lietuvių, kurie viso
mis jėgomis stengiasi palaiky
ti parapijų, bet ir svetimtau
čių, kurie nori lietuviams pa 
dėti tame garbingame ir šve
ntame darbe. Man, kaipo savo

LIETUVIŲ DEMOKRATŲ 
PIKNIKAS

tautos mylėtojui, labai links- 
kiai varėsi į senatorius. Gavc^ma, nes aš žinau, kur yra mū

sų parapija ir mokykla, kad ’,c' 
ir nedidelė, ten lietuvystė žy
dės. Tautietis

antrų vietų demokratų tikietų
Y ’ •».' • ’ 4

Būtų laimėjęs, jei ne vienas 
čekas. Šis, matydamas kaip 
galingas yra lietuvis ir bijo
damas savo oponento, pasida
rė labai nervingas. Bežaisda
mas bolę susižeidė ir atsigulė 
ligoninėje. Jo draugučiai pra-

Rochester. N. ¥. — Sekma
dienį, rugsėjo 2 d. įvyk» mil
žiniškas Rochester lietuvių de•
mąkratų klūbo piknikas, Scheu 
tzen parke. Rochester lietusių 
demokratų vadai: Juozas Kie
kis, Juozas Čiapas ir Jonas C 
Morkūnas su valdyba ir ko
miteto nariais jau ruošia ne
paprastų tai diepai programų. 
Visi miesto ir apskrities poli
tiniai vadai ir valdžios atsto
vai dalyvaus šiame dideliame 
piknike ir tikimasi, kad tūks
tančiai Rochester lietuvių de 
mokratų, jų draugai, dalyvaus 
tame piknike ir parodys, kad 
'Rochester lietuviai yra susi
pratę ne tiktai savo tautos vi
suomeniniame gyvenime, bet 
taipogi ir Amerikos politiko- 

Rap.

STANISLOVAS
KRASAUSKAS

Mirė niiKp. 18. 1934, 11 vai. 
rytė, pusamžio metų. Kilo ift 
Raseinių apskr., Tytavėnų par. 
Amerikoje iftgyveno 30 metų.

Paliko dideliame nullfldime 
moter) Teodorų, 4 dukteris: Ci
nų Ptemcah. Sophla Wuytauyz, 
Aldų ir Matildų. du žentu: Po
vilų, Jonų, du sūnų: Petrų, Sta
nislovų, pusūnj Ralph, du anū
ku Jonų, Povilų, tris broli'us 
Mykolų, niadislovų, Julijonų Ir 
Jų Seimas ir gimines. O Lietu
voje brolius ir seseris.

Kūnas pašarvotas 4536 So 
Sp.crair.ento Avė. Laidotuvės 1- 
vyks Antradlen). Rugp. 21 d. 
Ift namų 8 vai. bus atlydėtas 1 
Nekalto Prasidėjimo ftvenč. P. 
par. bažnyčių, -kurioje Jvyks ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielų. Po pamaldų bus nulydė
tas 1 Av, Kazimiero kapines.

NuoSlrdžiai kviečiame visus 
glmlnea draugus tr pakyatamus 
dalyvauti ftiose laidotuvėse.

Nuliūdę Moteris, Dukterys, 
Sūnai, Žentai ir filminės.
Laidotuvėms patarnauja gra

borius J. F. Eudeikis. Yards 
1741.

Lietuvoj vartojama “Cent
ral European Time”, Bet tat
G«-.P s • ’ , - V * S ■ ' ' *
vijoj ir Estijoj vartojama 

“Eastcrn European Time”.

KAUNAS. — Respublikos l 
prezidento aktu, prof. J. Ton Į 
kūnų paskyrus švietimo mini
steriu, nauju žemės ūkio aka
demijos rektoriumi nno liepos 
28 d. paskirtas akademijos 
ekstraordinarinis profesorius 
dr. Vincas Vilkaitis.

GARSINKINTES
“DRAUGE”

NAUJAI ATSIDARĖ

KAUNAS TAVERN
3201 Lituanica Avenue

kampas 32-ro« gatvės
IZIDORIUS NAUSĖDA, savininkas 

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

rf

NAUJAS MUZIKALIS 
INSTRUMENTAS

1935 METŲ IŠRADIMAS

Rugp. J 9 d., Šv. Kryžiaus 
bažnyčioj susituokė Povilas 
Gličias su Julija Gudaityte. ' Bridgeport. — Mėnesinis dr-

Povilas Girtina hnvo Lietu-j** įtrinkimas įvyko nigp , 
voj 10 meti; ir pasižymėjo tartįLetnvių Anditovijoj. Ati. 
namiamas Karo uniformos ko. į,lnrius »o«rinkhn» pagerbtas 
misijoj, pirmininkaujant gen. j Tn,rVs nar>s £• a- P. Sterneckis. 
Nagevičiui, kaipo artistas pie-: Knygyno prižiūrėtojas K.

i Demereekis pranešė, jog no-
Ar Jūs Esate Supančiotas - skaito knygas skdlinda- 

mies iš draugijos knygyno. , 
Perskaityta kvietimas fiv. 

Jurgio parapijos į piknikų m- 
gp. 19 d. Kvietimas priimtas

_________________  su padėka. Vienbalsiai pasiža-
‘'r'"..?,1:.: <ift® dalyvauti piknike. Dran-

jsg tBSrfssr »»*>

Ir zu “iiulruųiatg'' nervais — jaučia
tės ir pavargęs — tik pusiau hnn- 
gua. Jeigu taip. fttai yra geras toni
kas, sutelkiantis geresnes dienas

tam tikrų tonikų alteratlvų. kurios MiSlrinia
atlmuiluoja, atgaivina vlaua organu*. -TiinMiuB
duoda kaulų gyvenimų Ir energijų.
JO* valgyBlte geriaus, — miegosite 
Maldžiau TūkMtarčiams vyrų ir mo
terų tapo pagelbėta. Trladeftimtle* 
dienų treatmentas uft vfenų Doler), 
gaukite tikrąjį — garantuotas.

Raportai ligonių lankytojų 
išklausyti ir nntarta ir išmo
kėta pašalpa šiems nariams:

INSURANCE

NOTARY

PUBLIC

PERKAM 

LIETUVIŠ

KUS BONUS

REAL ESTATE — STUNCTAM PINIGUS Į LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRAz

Prisirašykite į Mūsų Spulkų. Teisingumu Pamatuotas Biznis 

Tel. LAFayette 1083

Perduoda rekordus taip 
aiškiai, kaip kad girdite 
per radio. Dabar kožnas 
gali turėti namuose tokių 
muzikų, kokios tiktai nori 
ir, kada tiktai nori.

•
Tokio tobulumo it aiš

kumo pirmiau nebuvo ga
lima pirkti nei nž tūkstan
tį dolerių. DABAR tokis 
naujas instrumentas parsi
duoda už £89.00 
sykiu su radio ir 6-šiais 
naujais rekordais, lengvais 
išmokėjimais. Senų radio 
priimame mainais.

IŠRENDAVIMUI 2 flatų mū 
rinis'namas su krautuve, ren
da pigi, fletai po 6 kambarius. 
Renduosius pavieniai fletus ir 
krautuvę, ar visų namų. Atsi
šaukite: Box 209, “Draugas”, 
23Ž4 S. Oakley Avė.

JOHN B. BORDE?
Lietuvis Advokatas 

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

(Metropolitan State Bank Name)
Valandoj Kaadlen nuo 9 Iki 5

Panedėllo, Seredos Ir Pėtftyčloe 
vakarafa C Iki 9 

Telefonas CANai 1175 
Namai: 6459 3 Rockwell St.

Telefonas TLEPublIc OdOO

P, CONRAD
FOTOORAFAR 

Atsidarė nuosavų, mo- 
dernlfikų studio su Hol-

j lywood Šviesomis.
430 MEST «»nl RT.

. Englcarood 5840—5HH8

Crane Coal Co. 
5332 So. Long Avė. 
TEū.

2608 WEST 47th STREET Ine.
ALEX ALESAUSKAS and SON

*

Furniture and Piano 
Movers

Seniausias Lietuvis
Moveris Chicagoje
7100 SO. TAI,MAN HT. 

712* HO. RfX1iWF(J, HT. 
Tel. RF.PiiMIc BOM-0031
Mea parduodam anglie fta- 

mtaualom kainom. Poeehon- 
taa M. R. $7.00

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

Tel. BOUlv. 4705-8167

Budriko Radio Programai—
WCFL 970 K., nedfliomiR, 1:00 iki 1:30 vai. po piet. 
W A A F 920 K., nedėliomis, 1:30 iki 2:00 vai. po piet 
WIIFC 1420 K., ketvergais, 7:30 iki 8:30 vai. vakare.

♦eagp. IU.
. ttCPUBLIC MAI

Katrie perkate anglis Ift 
dralverlų, siųskite juos j 
CRANE OOAbs'CO. flauslte 
geresnes anglių už mažinu 
plnUrų.

POPIERUOJAM tr PF.NTKMAM

i Atliekame vlaua namų dabinamo 
darbus. Darbas pigus Ir ūžti krin
tąs. 1914 m. popieros rolė — ftc.

JOSEPH AIJG AITUI 
lftOR R. M>th Av*. Cicėno, m. 

Tel. IatfaycUe A7l»


