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DAUG IŠLEISTA, DAR

DAUG IR REIKfiS

Jis sako, kad 40 milijonai as
menų bus reikalingi maisto 

ir drabužių
WICHJTA, Kas., rūgs. 4.- 

Labor Day sakydamas pra
kalbę Amerikos Darbo fede
racijos prezidentas W. Green

Kad tų ir kitų rtelaimių iš
vengus, kad šelpiamųjų skai
čių sumažinus, andt jo, yra 
tik viena išeitis — parūpin-

pareiškė, kad ateinanti žiema ti darbo didesniam bedarbių
kraštui tikrai bus žiauri žie
ma, nes reikės maistu ir dra
bužiais šelpti apie 40 mili-

skaičiui.
Tas galima padaryti tuo

jau pataisius visų pramonės

Apskaičiuojama, kad per 
šiuos blogus laikus bedarbių 
ii kitų vargšų šelpimui J. Vai 
stybėse išleista daugiau kaip 
trys bilijonai dolerių.

1929 ra. spalių mėnesį įvy
ko biržoje pasiauba — daug 
žmonių prarado didelius lo
bius, kiti — paskutines su
taupąs. Po to tuojau darban 
pakįlo privačios labdarybės. 
Neužilgo miestai ir apskft-,

jonų žmonių. J šakų NRJA kodus, įvedant vi-
Tos rūšies stoviu tikrai y- sur 30 valandų savaitės dar- 

ra pavojingas soeialei tvar- Lbų. Tuo būdu daug bedarbių
kai, sakė Green. ' gautų darbo.

VOKIEČIUS VARGAS VERČIA 
STOVIT! IE TOMUI r <-1

i
tvni: į,’

TAUTA NETURI GERESNIO VAI

LUKSEMBURG|A8, rngs.' 
4. — Vokietija vargiai kada 
gyvenus tokias juodas dienas, 
kai kad gyvena šiandien. Vo
kiečiai limpa prie Hitlerio, 
kadangi neranda geresnio 
kaip jis sau vado. Vargas 
juos verčia jo laikytis. 38 mi
lijonai vokiečių paafsakė už 
Hitlerį ne dėl nacių grasini
mo, bet dėl to, kad apsisau
goti nuo betvarkės, kuri labai

ĮSAKYMUI

■SS*5 N™!i™1 ™s VALDOVAI
Šinftp Adlį Pasidarbavusier

Jo Eminencija Kardinolas 

Mundelcin, (bieagos Arkivys-
* i

kūpąs, išvykė į rytus. Penk-j 
tųdienį Jo Feiinencija iš New 
Votko vyks Ryman, kur rni-

NUMATO SAVO KRAŠTUI 
GEROVĘ

Širdingai ačiū pasidarbavusiems “Draugo“ Lab< 
piknike. Nors lietus nedavė išvystyti programų, kai] 
suruošta, bet vis gi keletas šimtų suvažiavo į Vytaui 
kų ir parodė didį nuoširdumų dienraščiui “Draugui.

Tad ir darbininkams ir visiems atsilankiusiems t

■ Baigiąs savo tarnybos termi
nų Meksikos prezidentas gen.

JjAbelardo Rodriguez pasiuntė 
KardinobuB grįš ^Amerikon kongresui pranešimų.

Mjmlių m. 9 d.

nčs savo ?' i’» -tii vyskupavi
me sukaktu'es.

IŠVAŽIUOJA (MARIANA 
POLIO KOLEGIJĄ

MEXICO CITY rūgs 4.__ širdingą ačiū už taip didį palankumų mūsų kat&liki
" - * V*-* raščiui.

Tegul Dievas jums visiems atlygina už taip didel 
tangas, kad šį “Draugo“ Labor Day piknikų padari 

į mingu?
‘DRAUGO“ LĖTI

Jis pareiškia, kad gerėja 
Meksikos draugingi santykiai 
su J. Valstybėmis ir tarp a- 
biejų kraštų gyvuoja nuošir
dus nusiteikimas.

Pažymi, kad Meksiku lai-r. i. v . Šiandien - iš Chicagos išva- , . . .
tys pradėjo rūpintis bedar- J žiuoja į Marianapolio kole- mingai Persiritusi per pasau
liais ir vargšais. Krašto yy- • gijų, Thompson, Ctmn., moks ho ekonorninl knzl ir J4 lau‘ 
riausybė ėmėsi šelpimo dar- j lų eiti šie Chicagos jaunuo-

bo tik 1931 metais. Tais pų-įlįųi: Leonardas šimutis, Vik 
| čiais metais ir atskirtos vali-T taras Banzinas, Benediktas 
I lybės išjudu rūpintis alkanai-, Česnį•snavičius, Antanas Bamba

KUBOJE PASKELBTA 
KARO STOVIS

NEW YORK, rūgs. 4. — 
Rugpiūčio 23 d. prezidento 
Roosevelto įsakymu pakeistas 
medvilnės rūbų gaminimo pra 
monės kodas. Apie 250,000 
darbininkų (rūbsiuvių) suma
žintos darbo valandos ir pa
didintas atlyginimas. Darbi-

8iai#- t.pjUU. .
Krašto vyriausybė iki šio 

laiko yra daugiau išĮeidusi 
šelpimui už miestui Ir valsty
bes. Tačiau ir Įios pastaro
sios yra- daug •pasiaukojusios.

Nuo 1933 Al sausio m. 1 d. 
iki 1934 m birželio mėnesio 
krašto, valstybių ir lokalės 
valdžios išleido šelpimui apie 
1,300,000,000 dolerių.

i < - «•**<&*• •
Be tos sumos apie du bili

jonus dolerių kongresas sky
rė įvairiausiems darbams ir 
projektams. Tas padaryta be
darbių naudai. ‘ -• U

Tai ne'viskas, šelpimas dar 
vvksta.

galima, ypač, neturint, bičių-• ninkai džiaugsmingai sutiko
iių užsienyje.

Reikia žinoti, kad Vokieti
ja šiandien neturi^JIau drau
gų tarp didžiųjų valstybių, o 
visos mažosios nepasitiki ją
ją. Šį stovį sukėlė daugiausia 
Hitleris su savo nacių parti-

šį pakeitimų.
Dabar čia suvažiavę minė

tos pramonės atstovai nus
prendė pasipriešinti minėtaih 
prezidento įsakymui, kurs tu
ri įsigalioti spalių m. 1 d. Pa
darytoje rezoliucijoje pareiš-

PASITRAUKĖ A 
KODO AUTO

t

lus irPranas Balčiūnas.

sFINANSI

Chicagos gatvekarių darbi
ninkai įvykusiam. susirinkime 
nusprendė finansiškai1 parem
ti streikuojančių busų darbi
ninkų streikų. Šiam itkslui na»■
tarta iš kiekvieno gatvėkanų 
unijos nario gauti po 50 cen
tų kontribucijos. Be to, uni

ja. Jei jis sakosi, kad tas vis-, kia, kad kodo pakeitimas yra 
kas duos tautai ir valstybei ’ nepateisinamas ir nauja pra-
nandos, tegul jis ir dirba. Jei 
jo žadėjimui pasirodys tušti, 
su juo bus atiųlyginta.

monei našta.

Taip galvoja kiekvienas vo- 
kietys ir dauguma nepasitiki 
naujos gadynės “fuehru.“ 
Vien vargas verčia laikytis 
jo. "

PRASIDĖJO MOKSLO 
METAI

Chicagos arkivyskupijoj va 
kar atidaryta dauguma para
pijų mokyklų. Kai kurios bus 
atidarytos šiandien.

Tik į vienas pradines pa
rapijų mokyklas įstoja apie 
170,000 vaikų.

Dienraščiai sako, jog Sovie
tų užs. reik. komisaras Litvi- 
novas būsiąs Kaune rugsėjo 
mėnesį.

hia skaistus rytojus. Girdi, jo 
įpėdiniui — naujam preziden 
tui, kurs gruodžio m. 31 d. 
užims prezidento ofisų, teks 
visame pilnume išvystyti 

“geruosius laikus“ Meksiko-

CLEVELAND, O., rūgs. 4, 
— Lakūnų lenktynėse vakar 
su greituoju lėktuvu nukrito 
ir žuvo žymus greičio lakū
nas Doug Davis/ 37 m. atnž.,
iš Atlanta, Ga., kurs prieš po- 

jos vaMyba~aotori«»t*’imtis ’♦<“««» nS.?relt0 ’kridira0

Atsistatydino prezidento 
Mendieta kabineto na

kaHAVANA, rūgs. 4. — Vi
soj Kuboj pasireiškė vyriau
sybės, provincijų ir miestų 
tarnautojų streikas, kuriami kituose miestuose vyk 
vadovauja įvairaus plauko ra j šės. Daug žmonių s 
dikalai, tarp kurių yra stu-' Kareiviai patruliuoja 

dentų, vidurinių mokyklų mo- kituose miestuose.
kini,, mokytoj, ir kitų ink Plento
-No .vm.vyT.awMo depsr-.^,^
tamentų tarnautojai buvo lin
kę streikuoti. Tad su kulkos-

Atsistatydinus 
prezidentas įsakė pi 
karo stovį. Tuo metu

tvirtovės ir Mo 
Fuerza ir La Punta pi
nas

vaidžiaio ginkluoti otreikinin- ranklj TamzdJiai nuaa 
kai įsiveržė į vyr.au.yMs de- {iai . mie9ta Numator
partamentus ir privertė tar
nautojus mesti darbų. Depar 
tamentų sekretoriai — kabi
neto nariai, nestatė jokio pa-' kad atsistatydintų p 
sipriešinimo. | tas, kariuomenės viri

Prezidentas Mendieta vie- Batistą ir Kubų apl 
Valstybių ambasadori 
Caffery. Didžiausias

jas kraujo praliejimas 

Streikininkų vadai

Suvažiavusieji įgaliojo sa- 
ad voką tų Washingtone, 

kad jis imtųsi atitinkamų žy

gių. kad apsaugoti šios pra
monės visų šakų reikalus ir 
teises.

vo

AREŠTUOTAS POUC- 
MONAS ,,

WASHINGTON, rūgs. 4, 
Atsistatydino anglių preky
bininkų kodo vykdymo auto
ritetas, kurį sudarė 7 nariai. 
Šis autoritetas rado, kad jis 
yra be autoriteto, kadangi tu
rėjo daryti tai, kas buvo NBA 
administracijos liepiama.

Taip pat radd, kad NRA 
administracija gftli kodų keis
ti be prekybininkų atsiklausi- 
mo ir nusikaltusių prekybi
ninkų nepašaukia tiesom

Bus paskirtas naujas auto
ritetas kodo vykdymui.

Areštuotas poliemonas Lee 
Johnson iš Austin policijos 
nuovados. Kaltinamas vieno 
automobilininko * užpuolime. 
Jis atėmė iš žmogaus 50 cen
tų ir automobilį. Užpultasis 
identifikavo jį.

iSPOKANfi, Wash.,

4. — Jau 7 asmenys 
siaučiančiuose miškų gaisruo
se. Padaryta milžiniški nuos
toliai. • '

SINCLAIR PAS PREZI
DENTĄ ;

. u . • v rekordų laimėjo Bendixo tro-
»■» »-

r>ri fenja ... nn. 250 į1— "™* ,4J’"*"|

greičiu. Norėjo laimėti Thom- dimo. Po to atsistatydino vi-f 
psono trofėjų.

Ijėktuvaų sutruko į šimtus 
dalių. Lakūno kūnas baisiai 
sužalotas.

sas kabinetas. Prezidentas
mas pasireiškė prieš
sybę, kuomet sušaudy

DAUGIAU PABRANGS 
MAISTAS

ICKES PUOLA HOOVERĮChicagoj apsilankęs žemės
ūkio sekretonns AVallave pra-] WASHINQTON, nigs. 4. - 
ne». kad ž,«n, bus brangea- preaMentas H. Hoover
nė mėsa ir kiti. maisto pro
duktai. Tačiau vyriausybė

tuoti trys studentai 
lai. Streikininkų vadai

sakė, kad jam nė nesisapna- 
vę, kad jo kabineto nariai pa 
sirodytų tokiais bailiais. To-1 kia, kad patys kareii 

liau negalima pasitikėti jais.' žudė areštuotuosius.

STREIKAS VYKSTA T 
STILIŲ FABRIKUOS]žurnale SAturday Evening 

Post kritikuoja prez. Roose
velto administracijų už nau-

o. _ ..r^. • josios santvarkos vykdymų.
Bus viskas brangiau, nes, a- Hooveriui ypač parūpo kra§_' Šiandien prasidėjo tikrasis

žiūrės, sakė jis, kad maisto 
kainos nebūtų per didelės.

not jo, ūkininkams už produk
tus bus daugiau mokama.

PAPENAS GAUS ATOS
TOGŲ

BERLYNAS, rūgs. 4. — 
Kalbama, kad Vokietijos nau-

WASHINGTON, rūgs. 4.-

to gyventojų laisvė ir jis pa
žymi, kad naujoji santvarka 
griauja laisvę.

Vidaus reikalų sekretorius 
Tekės atakuoja Hooverį už jo

streikas medvilnės tekstilių 

fabrikuose, taip pat šilko, vil

nos ir rayono audinėse.

Streikas vyksta 22-se vals
tybėse. ^Apturima visa eilė

TRIJŲ DIENĮISAV 
DARBAS

MMMlkyV' ; '
Ka» kam atima laiavta i pneStamujaač., žirn,. Strei- 

ko komitetas skelbia, kadteises f klausia sekr. Ickea. Ar 
I tai laisvė, jei žmonių masės

ja, specialu* atstovas Austri; yargBta jr 8m,irtpjnn,ioa 
jat, baronas Frpna yon Pape-, yra sū

naa, bos pateiktas iš nžlma- , juma privilegijuoti), kurto yra 

įsigiję didelius lobius ir išmos vietos ir gaus pnsmet| a-’

WA8HINGTON, rūgs. 4.- 
Pas prezidentų Rooseveltų į 
Hyde Park, N.,Y., nuvyko U- 
pton Sinclair, buvęs sociųlis- 
tas, kurį demokratų partija

nigs. paskyrė savo * kandidatu į 
Žuvo Kalifornijos gubernatorius.

Anų dienų socialistų parti
jos vadai išsižadėjo Upton 
Sinolairo, , . r-->

toatogų. j 5 . . .

Matyt, kad jam nepavyko 
užimponuoti Austrijos vyriau 
sybei apie Hitlerio “draugin
gumų.” Galimas daiktas, kad 
Hitleris pasiųs Austrijon ko
kį nors nacių vadų. ( (

naudoja mases. Hooveris pri
klauso šiai parinktinųjų žmo
nių mažumai.

Vilkaviškyje Dvasinėj Semi
narijoj antru kart atsilankė 
vagys. Bet mažai kų pelnė.

streikas apima visus fabrikus 
ir kone visi darbininkai šian
dien negrįžo į darbų.

Iš kitų šaltinių patiriama, 
kad šiandien sustreikavo vos
50 nuošimčių darbininkų. Ki- k 
ti grįžo ir dirba kaip dirbę, 
tik nežinia kaip ilgai. Strei
kininkai yra pasiryžę visus 
patraukti streikan. Jei negel
bės gražiuoju, sakoma, bus 
panaudota kitos priemonės.

SPRTNGFIELD, 11 
4. — Kad panaikinus 
bių Šelpimų Illinois v 
je, šios valstybės- dari 
racijos prezidentas R 
stom siūlo, kad į vii 
monės šakas būtų įves 
vienam šiandien dir 
darbininkui trijų dien 
tės darbas. Kitos try 
tės darbo dienos tel 
derbiams.

ORAS
CHICAGO IR AP1 

— Šiandien numatom 
ra ir šilčiau.
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“DRAUGAS”
Mm kaadlen, Uskyrua aekmadlealua 
1ERATO8 KAINA: J. Amerikon Valatybfea: 
M.M. Ptufcl metų — Trinia mėaeaUma
Vienam mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse 
»: MeUuns — |7.»0; Puaef metų — »<.«•. 
.•te.

kainos prisiunčiamos pareikalavus, 
irklams Ir koreapoadeotama raitų necrųUna, 
ma tai padaryti Ir ncprlalunčlama tam tlka- 

-fua priima — nuo UlM Iki 12:00 vaL 

ttti sakančiai dienai priimami iki 
S vai. popiet

« DRAUGAS”
THŪANIAN DAILY FBDBND
Publlahed Daily, Encept Sunday.

IPTIOM8: One Taar — 8U Montba
Three Montba — |2.00; One Montb — Tto. 
^One Tear —- »7.00; 81z Montba — 

tn« la 'DBAUO1B" Ortega baat raenlta.
Sis Ava, Chicago

)IENQS KLAUSIMAI

ranionaatnto pasakos
ras visus žmones sutvėrė protingais, 
tučia tų didį savo pažymį. Bet pa- 
kad juo paženklino juos Dievas, o 
kitas, ir ne jie patys. Jie pamiršta, 
tų aukšta pažymį ir jo vartojimų teks 
t.
įg žmonių, Dievo jiems duotų protų, 
paties Dievo vietoje. Jie garbina pro- 
o išradimus. Tuo būdu jie iškreipia 
Apvaizdos planus; jie įneša žmonijos 
aan* netvarkų, iškrypimų. Oi tai yra 
eprotinga. Tai čia protas gimdo didį 
ngutnų, o tas neprotingumas gimdo 
©protiškų darbų ir išduoda beproty- 
isius, kurie žmonijai labai brangiai 
ia. •• f r' .■/.*
*bėtina, kad nuo pat žmonijos gyvavi- 
įdžios protingi žmonės buvo linkę la- 
Eusyti neprotingumo, nė sveiko proto, 
etoėtiniau, kad savo neprotingus dar- 
pinosi paremti “giliais, stipriais'’ pro-

| eina šalin. ■ Todėl tie iniųnės liko visiškai be)
| širdžių kaipo organizuota kuopa. Atskiros j 

kompanijos narys privatiniame gyvenime, gai 
būt turi net ir krikščioniškų širdį, bet kompa-1 

nijos reikaluose visi elgiasi snlyg beširdiškų 
savo bendrai nustatytų taisyklių. Kompanija 
nežino pasigailėjimo, ji žiūri tik savo pelno.

Tas jų neprotingumas jau stato juos ant 
prapulties briaunos ir jie dar to'nenori ma
tyti. Jie dar nori, kad valstybės valdžia, 
net kruvinomis priemonėmis ir drakoniškais 
įstatymais gintų jų neprotingos žygius. 'Dėl 
jų užsispyrimo, dėl jų neprotingumo eina 
streikai po streikų, refoliucinė dvasia auga, 
komunistinįai gaivalai naudojasi, valdžios 
rami ir naudinga reforma trukdoma ir ardo
ma. žmonių visuomenei čia darosi labai di
delė skriauda. Brangiai kainuoja tas nepro
tingumas.

Bedievėjimaa —- Ištvirkimas,
Garbinami “giliapročiai,” tikėjimo ir 

dorovės griovikai. Jų vieni universitetų ir 
kolegijų profesoriai, kiti laikraščių redakto
riai arba jų .žymūs bendradarbiai, kiti šiaip 
įvairių profesijų žymūs asmenys.

Jie ir kiti, jiems panašūs, mano atliekų 
labai protingai darbų, o jie daro beprotystę. 
Juos pirmiausiai'turėjo uždaryti į kalėjimus 
ar bepročių namus, nes dėl jų mokslo turime 
nuolat augančių minių vagių, plėšikų, žmog
žudžių ir įvairiausio plauko ištvirkėlių. J u 
mokslas gamina galybes asmenų, kurie nesu
laiko nė Dievo, nė žmonių įstatymų.

Šios aplinkybės reikalauja, laikyti visų 
viešių, ir slaptų policininkų arinijų. Taigi 
labai brangiai'kainuoja visuomenei. Tos ap
linkybes verčia išlaikyti didžiausios kalėji
mus ir juos vis dar didinti. Tai brangiai kai
nuoja. '■

Beprotnamių sienas ir prisiėina plėsti. 
Ištvirkimas duoda tiems namams daugiausia 
gyventojų. ’;

Taigi bedievybė ir ištvirkimas tikrieji 
neprotingumo kūdikiai labai brangūs visuo
menei. : m/’ \ ,

J. Kettnotū

Tauta, Pabijotais ir Ztaj:
| mmnų, į mirties nugalėjimų, morale et de la religion’ 

'!•

mg filozofų savo ‘'giliu, galingu” pro- 
inosi įrpdyti, kad net nėra Dievo; aribfe. 
ragus neturi Dievui duoti jokios atsa- 
ės; vadinasi, jei Dievas yra, tai Jis 
au, o žmogus vėl sau. Kaię ir rodos, 
logus yra “ ’ * * J
e “giliapročiai” vftM|ttjfanaišę gal- 
mgybės minkštapročų arba, dar geriau 
mus juos, “košiagalvių.” Šiandien tų 
tgalvių” pilna visuose žmonių visuome- 
iogs iriuose.
idžiausia žmonijos nelaimė, kad pat) s 
įgalviai” laiko save labai protingais, o 
visuomenės dalis, ypač didieji gelton- 

” laikraščiai ir filmų gamintojai pada
is labai išmintingais, didžiai gudriais, 
garsiais žmonėmis, kurie kitiems “ko- 
Viams” pasidaro tikraisiais sektinais
t—t-mis. z •
aip dėl tų “giliapročių” ir jų pagelbė- 
seprotingų mokymų ir apsiėjimų svei
kai visuomenei reikia labai daug nu- 
£. Neprotingumas pasidaro labai bran-

Kapitalistai.
kttpitalistai (gal ne visi) Dievo vieton 
tė pinigų ir save. Kuomet patys sau ir 
is tampa “dievais,” tai ir Dievo ap- 
08 dorovės* taisyklės, ypač teisingumas

EMILIJUS
3A MAVO SAMAUS PSR8EKI0 

TO JAS

(Pabaiga)
Vadinasi, mes ne tik turime 

mylėti savo tautų, bet dar di
dinti jos malcrijalines gėry
bes, jos dvurines vertybes »r 
jos reikalui dirbti per visų sa
vo gyvenimų. Mūsų pareigos 
savajai tautai nesibaigia nie
kad-, kaip jos reribaigia mūsų

Psh
Tania, kartų jau kilusi iš žmo- gal jį, atvira visuomenė bus

'gaus prigimties, rutuliojus, ta, kuri principe apima visų 
pralenkia jį kaip individų, iš- žmonijų (Ten put, 288 p.) Žino 
kyla aukščiau jo. Tautos va- nija egzistuoja kaip amžinasis 
lioj turi balsų ne tik gyvieji, žmogaus uždavinys. Ji gyvena 
bet ir mirusieji, joje kalba di-ltuo nuolatiniu vieningumu žmo 

į tižioji praeitis ir paslaptingo- nių, kuriuose teka tas pats

menė su visais savo esminiais
atributais. Yra čia sųmoningo
noro bendrai gyventi. Bendros
tautinės vertybės visus jungia'jį ateitis
ir telkia. Pasireiškus šiam sa- y . . _iciAio. o, Natūralioji tautybe mus pra
moningam ir laisvam norui be
ndrai gyventi, iškyla ir žmo
gaus laisva bei savarankiška 
asmenybė, kuri jau nebėra iš-

tuitina, bet draug ir apriboja. 
Joks tautinis genijus neišse
mia viso žmogiškojo genijalu-

kraujas, plazda ta pati dva
sia, iŠ kurių lryla organiškas 
ir dvasinis i-ol įdaromas.

Bet šis žinon’Jos vieningu
mas konkrečioj tikrovėj reiŠ-

tėvams. ši antroji pijetizmo, orinių veiksnių apsprendžia- 
fornia mums įsako ne vien g e-1 ma, bet kuri pati lemia savo

mo. Fizinis, inteloktualinės ir kiasi begaliniu įvairumu, kurį 

moralinės formos, kurias sudaro visų tautų individualy-

j mums suteikia tautybė, kurios bes. “Tai paradoksftB, stebisi 
rbti savo tuntus politinius, 8č-, likimų, laisvai ir sųmoningai ^am tikro būdu orijentuoja vienas žymiausių dabarties fi- 

mūsų jutimų, galvojimų ir vei-! losofų Mnurico Biondel, kad 
kimų, iškelia mus į tautinės žmonių vieningumas būtų tuo,

tetinius ir n Ilginius vadus,1 priima pradžioj nesųmoningai
bet ir jiems pedėti savo užda
vinius vykdyti; jis dar įsako 
ginti savo ūmios garbę, didi
nti jus fizinę galybę, p ypač 
vykdyti jos tautinių genijų, 
kurti tautinės civilizacijos ve
rtybes. Tad patrijotizmas bus

Neprotingumas visur.
Dauguma žmonių, tiesiog, yra įsimylėję 

į neprotingumų. Ypač mūsų gražioji lyti?.
Imkime išraudonytas lūpas ir pirštų

o!

paveldėtų tautiškumo faktų; 
nebepasitenkindama natūralia 
savo tėviškės meile, sųmonin
gai ryžtasi dirbti ir aukotis 

tautos didybės realizacijai. 
Taip žmogus išsivaduoja nuo 
visuomenės ir nuo tautos kaip

snvos tautybė3 meilė ir teiki- fizinio fakto ir laisvai jį pri
mas jai tinkamos pagarbos; di 
dinimas savo tautos- materija- 
lines gerovės ir kultūrinės bei 

dvasinės didybės; / vykdyhias 
jus tautinio genijaus ir inten
syvus bei nuolatinis aukojima
sis savo tautos įeikalams.

ima kaip dvasinę gėrybę. Taip 
natūralinis patrijotizmas virs
ta tauria metaline dorybe, į- 
gimtas (kartais zoologinis) na
ci jęnalizmas kultūriniu tauti
škumu ar teisėtu nacijonaliz- 
riiu. Tautiškumas, perkeltas iš

Tauta - tai žmonių masė, fizinių ir determi-

aujungta bendros individualy
bės forma, kuri jiems teikia 
fizinę ir psichologinę jų po-

na-Į
gus. Ar daug tame rasime protingumo! Ar 
daug protingumo' visuose tuose pasėduose, 
kurie stato parodon moterų nnbgumusįj 
rėk, motery! ir! ipetgirlos * “
cigaretus. i Ax>

Dažams, skarmalams, eigdrėtams, teat
rams, žibučiams ir panašiems dalykams visi 
turi pakankamai net ir tuomet, kaip šaukte 
šaukia, kad “neturi kų valgyti” rr ieško vie
šosios paramos. Ir taip to neprotingumo vai
sių pilnas pasaulis. Juo jo daugiau, tuo dau
giau jis kainuoja.

Kodėl tas neprotingumas taip smarkiai 
auga! Todėl, kad žmonėse smarkiai nyksta 
ir smarkiai naikinama Kristaus dvasia.

Žmonės tolindamiesi nuo krikščioniškojo 
paprastumo ir kuklumo, nejučiomis pasiver
gia tuštybei, puikybei ir prabangoms. Pui
kybė au savo palydovais suėda žmogaus dva
sių ir kūnų. Niekas gyvenime nekainuoja 
taip brangiai kaip puikybė.

Nėra pasaulyje nei didesnės beprotystės 
už puikybę. >y-{.

Taigi galutina išvada yra, kad neprotin
gumas yra brangiausias pasaulyje dalykas.

Knn. V. Kulikauskas, M.l.C.

mo?

j učių, minčių ir veiklps de- 
terminacijų. Kai žmonės su
maningai ima jausti savo be- 
mdras ypatybes ir savo ben
drų likimų, tai tada> susidaro 
tųutęs vienybė. Tada jos na-j 
riai sųmoningai reiškia norų 
bendrai gyventi, kovoti ir vei 
Icti, bpndrai vykdyti ųavo ko
lektyvinį, tautinį pMlukimų.

nė detemrinacija yirs- 
(i^Uųmoningu apsisprendimu. 

Įgimta, savaimingai įgyta, 
tautybe papildoma, pagilina
ma ir nuskaidrinama sųmbni- 
ngo tautinio susipratimo. To
kiu būdu savaimingas tauty
bės faktas sųmoningai ratifi
kuojamas. Žmonės, gimę toj 
pačioj aplinkoj, įgyja sąmo
nę jungiančio (juos tautinio 
solidarumo. Jie laisvai sttsiar 
tina, kad glaudžiau susijung
tų, kad geriau galėtų atliktų 
savo dvasinius ir kūrybinius 
uždavinius, kad surinktų, ap
saugotų, apgintų ir ugdytų 
šias tautines vertybes, kurios 
sudaro jų gėrį.

civilizacijos lygį, bet draug 
tuo pačiu mus ir apriboja, su
siaurina. Bet žmogaus prigim
tis veržiasi į begalybę. Jo sie
la kupina begalinių troškimų. 
Ji ilgisi absoliučiai pilno gy-

li no turi būti, kad tobulėtų, 
kad pasidarytų gyva ir dvasi
ne, praturtiuuT.eia sąjunga; jis 
įgyja daugonybę ir įvairumų: 
asmenų daug-nybę, rasių ir 
tautų jva‘.' urnų, teisėtų ir is-

venimo. Ieško absoliučios tie- gailingų tautų gausumų. Ir iš 
-i .... • s;. i-sos. Trokšta pilnutinio gėrio. 

Dalinis ir ribotas gėris jos 
niekad negali visiškai paten 
kinlti. Todėl žmogus netilps ta 
tautiniame kadre: jis stengia
si jį praaugti. Jis greit pasto

ai» įvairumas įr šis vie- 
ningiųnas, užuot san trukdęs 
ar prieštaravęs, geriausiai re 
a Ii z u uja nuostababs, neinono- 
toniško gražio t-ųfygaa, Jis iŠ 

asmenybių ir tautų origina-

E. Rudė’s sūnaus suvedžiotojas... Tu atitraukei jį 
nuo tėvo... Tu jį padarei krikščionim... 

Kalbėki... atsakyk! Aš tai atspėjau... Nie
kše! Už mano sūnaus meilę, kurių tu man 
išplėšei, turėsi atmokėti savo galva.« Iš
davike, kų man padės tau pasiskųsti!

vokiečių kalbos vertė Z RavlcMaa) 

(Tęston)

EMILIJUS (pats sau)?Ko dar aš lau- 
(iŠdna priešais ir sako garsiai Ok- 
tfl): Kas tu esi? Kų tu čia veiki! 
VIRG.lkijŪM: Jis yra mano draugas. 

KMIIJJU8: Tylėk! Jis turi atsakyti. 
OKTAVIJUS: ’AŠ esu Oktavijus, pa

jaus Kalpurnljaus sūnus.
EMILUOS: Ko tu čia atėjai! 
OKTAVIJUS: Kad atlankyčiau Vir
ių ir jį padrąsinčiau.
EMILIJUS: Padrąsinti k; Tai ir tu 
pat krikščionis! . " '

OKTAVIJUS: Taip; Dievas suteikė 
šių malonę.

VI SCENA w
Kalpumijus ir buvusieji

į KALPUKNIJUS (įeidamas): 01 Ar 

gali romėnas dėl nesvarbaus pagrindo pa
smerkti patricijaus sūnų. Kada jis vienas 
kalba su krikščionim nėra dar įrodymas, 
kad jis yra krikščionis.

EMILIJUS: Be^ jis tai pats pripa- 
' Žino. , . ’

0KTAVUV& Taip, ai esu krikščio
nis.

KALPl’KNI.)US»(i Oktavijų): Tylėk! , 
(j Emilijų) Išklydusiam berniukui nega
lima priešintis. V«ų*dati patricijaus teisių, 
aš atsakau už savo aūnaus religijų. Aš 
žinau, kad a>« jam šį ūpų išvysiu.

EMILIJUM: Tebūnie taip, bet dėl

nacijų srities į dvasios ir lai 
svės pasaulį, nuskraidrina ir 
išlaisvina visų tautos gyveni
mų. Tada jau nebe aklai my
lima savo tauta, bet sųmonin
gai, ne zoologiniai, bet žmogi
škai, humaniškai, ne pasyviai, 
bet aktyviai, ne, būtinai, bet 

! laisvai. Tautybė tada nepave
rgia ir neapriboja žmogaus, 
bet jį išlaisvina ir jam atiden
gia plačiuosius horizontus į 
■visos žmonijos gyvenimų.

Tautybė yra dvasinis ir am
žinas pradas. “Tauta nėra em
pirinis reiškinys, sako N. Be- 
rdiajevas, to ar kito istorinio 
laikotarpio. Tauta yra misti
nis organizmas, mistinė asme
nybė, o ne istorinio vyksmo 
reiškinys. Tauta nėra nei gy
venanti karta, nei visuma vi
sų kartų. Tauta nėra sudaro
moji, ji yra kažkas pradinio, 
amžinai gyvas istorinio vyks 
mo subjektas, joj gyvena ly

bi, kad yra daugiau tautybių į vertingumo sudaro vieni- 
ir daugiau tautų, kurios ly-i^drlių l»c unrfororiškumo. Vi-
giai brangios kitiems, kaip (808 tuntų individualybės
jam brangi savoji tautybė, ir lenktyniuoja,. Kurtais iššauk
ei jose yra daug gero, kfirii •a*"’™ i-

galėtų jį dar turtingesnių ir
aukštesniu padarytį. Vadma

daruos kruyinas ir baisias ske
rdynes, bet,iš tikrųjų^ jas pa
pildo, nnšvie/'a, atidengia vie- 

si, V;sos tautybės yru didelės i 041 įšaukia viena kitų
kultūrinės vertybėj kurių nė i aktyvų ir vaisingų gyveni- 
vienas sąmoningas ir civilizuo-*fu4 nudaro nuottabiausių vie

tas žmogus negali neigti. Bra-1 uiugumo ir ^vairumo simfoni-

i. Ir mes turime supra
sti,- mylėti ir gerbti šį istorinį 
tautų ii- sūriom jos įstatymų, ŠĮ 
providcncinį tautų įvairumų, 
nes jis draug yra ir visos žmo
nijos gėris, ‘ žmonijos didinga 
pilnatvė su visais savo resur

sai visos buvusios kartos* 
kaip ir dabartinės. Tauta turi 
ontologinį branduolį. Tautinė

ilgindamas savųjų tautybę ir 
norėdamas, kad ir kiti jų ver
tintų, jis gerbia ir kitų tau
tybes, nes jos visos natūralios 
ir turi kultūrinio vertingumo, 
nes tik jų visuma gali atsklei
sti vis.) žmogaus genijaus tur- 
tiftgus.ų.

Viri žmonėm giminingi, nes 
visi turi bendrų žmogiškųjų 
prigimtį. Jie savo individualy
be skiriasi, bet jungiasi savo 
prigimties un versalumu. Iš to 
kyla visuotinis visų Žmonių 
solidaian o principas, kurs, jei 
nėra faktas, įvykęs konkrečio
je tikrovėje, tai bent yra nie-

uždavinys. Ir visiškai galime 
sutikti su luini Bergsono mi- 

būtis nugali laikų. Tautos dva utimis apie tčdarųjų ir atvi-

sais. pasireiškusiais laike, er
dvėje it amžinybėje, negali 
savęs užfiksuoti uniformišku
me ir sustingime: jai reikali
ngos elemontariškiausios ir 
didingiausįos realizacijos; jai 
reikia įsikūnyti į šiuos įvai
rius šedevrus sodjalinio gyve
nimo, įst individualizuojančio 

kad neužbaigiamas žmogaus • tautų dvasiose, istorinėse tė-

sia neleidžia dabarčiai ir atei

čiai ryti praeities. Tauta vi-
Taip susidaro tautinė visuo-1 sadoe veržiasi į nesunaikina- kalė deus sonrces de la 

(F"

vyneso, turinčiose savo origi
nalių fizijoTio.mjų, su savo uo
liu Ir ekspres/Viu dvasios gy-

padarys, aš tau užtikrinu.
EMILIJUS: Jie turi persiskirti. Virr 

ginijau, eik,į savo kimbarį ir pagalvok: 
Vargas tau, jėi aš taare dar kartų pama
tysiu su Kalpurnijauš sūnum!

VIBGINUUS: Dlauge, leisk man ta
ve dar apkabinti! (Npri tai padaryti, bet 
Emilijus neleidžia). ■!

. EMILUJUS:. Gročiau nešdinkis. (18- 

stomia). j
OKTAVIJUS: Dnųsoo Virginijau! Su

diev!
KALPUBNUUšj : Ir tu Oktavijau, 

eik namo! (Oktavijui išeina į priešingų 
pusę). ./z. ;f' :

vn StįsNA 

Satttjvs įft Ktip«ntjus
KALPVKNUUeJ Taigi dabar eina

mūs dalykai, Emilijau! Aš bavau pas ta
vo iždininkų, .kad giuti už tavo sūnaus 
išpirkimų, prižadėtų ^umų, bet iždininkas 

man pasakė, kad jis; negavęs jokio įsa
kymo ištinsti pinigu^.

•’ s

EMILIJUM: Begėdi, tai to drįsai pri- i to tu esi atsakomingai*. A& tau jį pavedu, i EMILIJUS: Ro jtu nori! Virginijus 
i kada aš esu. Tavo slaptas įsiverži- 1 Jif neprivalo- tlaugiau su mano sūnum vie-">yru krikščionis ir nėta mano sūnus, kaip 

j Šį namų pakankamai mųn jmrodo. nas pasilikti! įtu drtr^krjsti rciknlahti iš manęs
jūh kų tai alepiat... Gal tu esi mano KALPURNUUS: Jis to daugiau ne- I nimoj «

i '

(kspffv
-3!.ruja visuomenę, kurias jis iš- • Veniniu, » sa^o funkcijomis 

misijomis’A 
“W.

g! i ,11 f," A!J!

ttėstti savo gcmjaliniame vei-

KALPURNIJUS: Tas man nesvarbu. 
Virginijus nėra mano vergas, ir dėl to 
noriu aš pinigų. <

EMILIJUS: Tu neturi prie jų teisės.

KALPUHNIJUS: Kaip! Ar aš turfa 
manyti, kad vergas yra pagrobtas be pri
žadėto atlyginimo! Ar tavo sūnus yra 
laikomas tavo namuose kaip sūnus ar 
kaip vergas man visvien, aš noriu būti 
apmokėtas.

EMILIJUS: Jis yra dar neišpirktas, dėl 
td aš tau nieko neduosiu. Bet jei tu su 
tuo nesutinki, tai aš galiu atimti ir tavo 
turtus, niekšingas šykštuoli. Pagalvok dar 
apie tai, nes tavo sūnus taip pat krikš
čionie... ir jei aš jį apskųsiu... tai tavo 
turtai bus mano. (Išeina).

KALPUBNIJUSi Aš Sėlstu! Kur yra 
mano laukiami pinigai! Kas galėjo Emili

jui pasakyti, k&d Virginijus krikščionuiT.. 
Tai tjk Brutas galėjo padaryti, mano pik

toji dvasia! Dėl jo negalėjau gauti pini
gų. Pražuvo milijonas sestersų! Or nelai
me! Bet jis-Virginijų apskųs, taigi .jis ttt-

ir su savito., te

, VII SCENA

ABZENIJUS: Pagatiau ir aš čia. Ten 
randasi Emilijus. Taigi drąsos. Bruto ir 
mano niekšybės turi būt atidengtos Ir 

per mano kaltę silpnas tėvas bus paguos
tas. Su iki šiol praėjusiu gyvenimu aš ne
patenkintas. Baisus sąžinės graužimas jau 
senai suardė mano širdį; aš negaliu ilgiau 
išlaikyti. Štai čia (rodo širdį) girdžiu 
balsų, kuris vie smarkiau šaukia: Pikta
dary! Brutas sako, kad tai tik nesveikos 
fantazijos sapnas! BrutasI... Kas tai yra 
Brutas! Niekšas išdavikas jis yra, kuris 
bijosi, kad teisėtumas uždengtų jo išdavi
mų ir jo dėl to nenubaustų. Dar per ilgai 
aš jam tarnavau... bet dabar jau gana. 
Nuo vienos akimirkos iki kitos galima 
užsideiigti... bet būtų daug geriau jei aš 
tuojau praneščiau... bent man nors dalį 
dovanos. Bet jei sužinos Brutas! Jis yra 
gudrus.,, ir gal jau uodžia iš čia orų. Vis 
tik ateina Emilijus, mano ir Bruto prasi
žengimo auka... Dabar yra laikas, kad aš 
viską išaiškinčiau; vistik man tas gali 
sunkiai atsieiti. Jis yra taip susimąstęs...

atlygi- į ri man užmokėti. Turiu skuboti dar pas ,i ir susikrimtęs... aš turiu dar truputį pa- 

jį. (Išeina; trumpa pauza). l laiikti (pasitraukia). (Daugiau bus)

.. SI
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Švento Kaaimiero Akademijos mokslo 
programa yra padalinta j šešis kūrens, bū
tent: keturių metų Gamtotyros mokslas; 
keturių metų Komercijos prisirengiant ko
legijai - mokslas; keturių metų komercijos 
- neprisirengiant kolegijai - mokslas ir ke
turių metų Dailės ir Namų Ruošos moks
las. Sulig noru ir sugebėjimu pasirenkamu 
vienas iš šių šešių kursų.

Be to dar dėstoma Tikyba, Lietuvos 
Istorija ir Lietuvių Kalba bei Literatūra. 
Šioje Įstaigoje Lietuvių Kalbos ir Litera
tūros pamokos yra Amerikos Valdžios už- 

į tvirtintos ir priskaitytos prie Klasinių 
Kalbų.

Knygynas, Fizikos ir Chemijos Labo
ratorijos gerai įrengtos. Biologijos Kabi
netas turiningas gyvais ir apsaugotais pa
vyzdžiais, modeliais ir vaizdais, Namų 
Ruošos Laboratorija, Moderniška Virtuvė 
ir Siuvimo kambarys pripažinta vieni iš 
geriausių ir tinkamiausių įrengimų Chica-! 
goję.

Čia jos 
mokosi 
siūti.

Akademijoje mokslas 
dedamas iškilmingomis

prasidės rugsėjo 10 d. (pirmadienyje) 9 vai. Mokslas 
paipaldomia, pasivedant Aukščiausiojo Globai.

Gerai pastatytais gamtos mokslais 
mergaitės paruošiamos tolimesnėm 
studijom: farmacijos, medicinos, slau
gių ir t.t.

Akademikių Simfoninis* orkestras. Čia jog taip gerai i&ilaviua, kad kitos 
•prie garsaus Moterų Sinifohio Orkestro Chicagoje.

baigusios Akademiją priklauso

Kimo kul
tūros ra 
toliai. ;ted by representativeš of this offiee, and has been nesudarys jums daug išlaidų. Mokant iš anksto už visą 

id in the inatter of eųUipment, couršė of stndy and vienų metų mokslų, reikia sumokėti $40. Mokant dali- 
ruction, to be in accord with the reųuirementa of tl|e mis, sumokama p«» $5 į mėnesį,
;e Superintendent of Public Tnstruction and of the Be šio pagrindinio mokesčio pirmais ir antrais mokslo 
ool I^aw of Illinois for regularly recognized four metais sumokama: 1) už naudojimųsi knygomis reika- 
r high schools. Ungomis mokslui $5 į metus; 2) už gimnastikos, pamo-
Graduates of the schčol; therefore, are entitled to kas, naudojimąsi knygvnu, lapelius pomokos turiniui iŽ- 
įission to recognized universities, polĮeges, and teach- aiškinti ir žinioms patikrinti ir įvairias kitas smullfinie- 
i colleges of the statė, which haye agreed to admit nas $6.50 į metus. “
graduates of regularly rccggiazed four year high Trečiais ir ketvirtais mokslo metais sumokama: 1) už

eitis, duokite jai gerų, 
ų, kuris paruoš jų gy- 
ns‘Šv. Kazimiero Aka-

Rimtai pasimokinus, link 
sma pasimankštinti.

Įstaigai rūpi jos auklėtinių fi 
zinė sveikata, todėl joms teikia 
progos linksmai žaisti tyrame

JSIREGISTRAV1MO
VltiiA

2601 W. Marauette Rd.
Jannamattų orkatraa. Umokualoa mueikos judi j gyvenimą tyro džiat«rau> akordu

iii lJhpB
k,

Mokomi stenografijoj 111 1 1
rašyti n a-m-1. ir t\;ir wS@iU j

' kyti knygas.
3T - 3

Baigusios akademijų 
mokės pagaminti ska
nius valgius.

KM ’ ’ • ’ * * l • '•'V.
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NAUJOSIOS ANGLUOS ŽINIOS
čias draugijas. Vyčiai, chorai,

Trečiadienis, rūgs. 5 d., 1034

sidėjitno Dievo Motinos lietu- • kai tartasi, kalbėta apie 25 me Bukite šventi, kaip Aš 
vių parapijos svetainėje, kaino į tų jubiliejinį seimų, kuris bus nū Šventas, busite tikri apaš

talai, ir pasekmingi bus dap 
bai, ir juose atspindės dan
gaus šviesa.

klebonu yra gerb. kun. Pranasateinančiais metais. I

Sheboygan, Wts. — Nuo ru- atseis apie $1,000.00. Dalis pi
nigų jau surinkta, kitų. dalj 
manoma padengti su maža pa
skola.

gpiūčio 20 d. iki rugsėjo 3, 
Slieboygano miestas apvaikš
čiojo 100 metų sukaktuves nuo 
įsikūrimo. Apvaikšeiojimas bu 
vo labai iškilmingas ir įvai
rus. Susidėjo iš paradų, per
statymų, koncertų ir t.t. Pro
gramose dalyvavo skirtingos 
tautos. Neatsiliko nei lietuviai. 
Per keturis vakarus atviram 
ore buvo suvaidinta įvairūs 
istoriniai įvykiai nuo miesto 
įsikūrimo. Šiose programose 
12 mūsų sodaliečių, pasipuo
šusios tautiškuose rūbuose, šo
ko lietuviškų suktinį, šešta
dienio vakaras, rugsėjo 1 d., 
buvo išimtinai skirtas įvairių 
tautų programai. Dalyvavo 10 
tautų. Čia mūsų jaunimas taip 
gi gražiai atstovavo lietuvius. 
Buvo dešimt porų lietuvių šo
kikų - dainininkų. Sudainuota 
“Sveiki broliai dainininkai” 
ir “Piauti linksma”. Taipgi 
pašokta lietuviškas klumpako
jis ir suktinis. Publikai, ku
rios buvo apie 15,000, lietuvių 
programa patiko, liudijo tai 
gausus delnų plojimas. Visi 
programoj dalyvavusieji buvo 
pasipuošę tautiškais kostiu
mais. Prie programos suren
gimo daugiausiai ppsidarbavo 
Marijona ŠalVaičiūtė, Jonas 
Juknialis ir prof. J. Feustel. 
Minėtiems * asmenims ir vi
siems progrpjnoj dalyvavu
siems shebovganiečiai yra di
džiai dėkingi!

Rugsėjo 1 d. mūsų bažny
čioje priėmė inoterysės Sakra
mentų Aleksandras Skeris su 
Eugenija Čižauskaite. Vestu
vės buVo labai iškilmingos, nes 
abu jaunavedžiai yra pasižy
mėję parapijos darbuose ir vei

DAR PRIE KLEBONO 
SUKAKTIES VAKA

RIENĖS
Waterbnry, Oonn. — Tenka

džiaugtis dėl , rengiamos kle
bono sukakties vakarienės. Vie 
na, daug surinkta maisto ir ti- 
kietai labai sėkmingai parda
vinėjami. Visi dirba, kruta. 
Buvome su šerifu Jenušaičiu 
kviesti miesto valdininkus. Pa 

su

! klubai, alumnai, skajtai, stu 
dentai ir kiti, įsirašykite į C 
L. C. organizacijų.

14 Vyčių susirinkimo

L. Vyčiai turėjo mėnesinį su 
sirinkimų. Nutarta daug svar
bių dalykų, ypač kaslink tva
rkos ir basketball. Paaiškėjo, 
jog šįmet vaterburiečiai Vy
čiai -nemano pasiduoti nei vie 
nam rateliui. Turės beveik vi
sus senus lošėjus ir, be to, ga
vo darbštų vadų (coach) —

J. Juškaitis.
Seimas prasidėjo 11 vai. ry

to iškilmingom šv. Mišiolu. Pa 
mokslų pasuke kun. P Skruo 
denis, M. I. C. Seimų atidarė 
Centro pirm. kun. P. Juškai-, 
tis, pakviesdamas kun. J. Vai 
čūnų sukalbėti maldų. Išrink
ta į prezidiumų: garbės pir
mininkais kun. K. Urbonavi
čius ir kun. J. Vaičūnas, sesi
jų vedėju Antanas M už u k na iš 
Thompson, pagelbininke Ru- 
gieniūtė iš Worcester, rašt. A- 
ntanas Miciūnas iš Thompson, 
pagelb. M. Urmonienė iš Wor- 
cester; sveikinimų, rezoliucijųsirnatėm su miesto majoru 

Frank Hayes’u, teisėju (pro- Happy Lasky. Visi vaterburie-' ir skundų komisijon kun. Pr.

Šiems metams į centro val
dybų išrinkti sekanti: dvasios 
vadu kun. Jonas J. Jakaitis,
M. I. C., pirm. kun. Pranciš
kus Juškaitis, vicepirm. kun.
Jeronimas Vaičūnas ir Pran
ciškus Mankus, rašt. Vincen- _______

! tas Blaveckas, iždin. Ona Si- Jeigu įštiesų nori gero daų- 
dabrienė, redaktorium Anta- j gel, apsidairyk bene nėra dali
nas Miciūnas iš Thompson, (jaus už tave sugebančių ii 

M. V. U. jiems neuivydėk.

Jei kiti savo darbais išvei
zi negrynais, pasirūpink tu
rėti grynų širdį ir sveikų bu* 
žinę.

kime jaunimo tarpe. Eugenija i court) Slavin, teisėju Me- ^iai ji gerai pažįsta ir nei kiek ( Skruodenis, M. I. C., Steponas 
yra buvusi pirniininjtč morgai- Superintendent ' of i Heabejoja, kad Vyčių tymas • Bugnaitis iš Cainbridge, Juo-
Čių sodplicijos, ištikima choro 
narė ir pasižymėjusi dramos Schools Frank Condon.

džiaugėsi gavę kvietimų i ge- 
rately. Aleksandras taipgi nuo 1 ,. . . , , ,3 rbiamojo klebono \akanenę.jaunų dienų yra žinomas pa- •, • v ..... „ Prie progos reikia pažymėti,rapijos veikime, Yra Šv. Var
do draugijos iždininkas, cho
ristas, atletas ir dramos mė--, ...’ ...... . kuri jisai labai išgyrė ir slėgėjas. Pirmaisiais liudininkais. i , __ . ..
buvo Jonas Skens, jaunojo bro L . .. . , ,,. . ... . taip gražiai darbuojasi. Ilgo-hs ir Elena Oizauskaitė, jau-’

Visi vėl liks Naugatuck Valley če- zapas Augūnas iš Thompson.
knygų peržiūrėjimo komisijon: 
Jonas Tatulis iš Thompson,

kad p. Condon parodė Maria- 
napolio Kolegijos katalogų,

mpijonai, kaip ir pernai.

Studentų susirinkimas

Rugsėjo 7 d. į senui mokyk
lų prašomi susirinkti visi stu-

Takarauskaitė iš Worcester. 
Seimų sveikino gerb. Centro

pirm. kun. P. Juškaitis, kun. 
dentai bei studentės, nes bus K. Urbonavičius, kun. P. Vir-

LIETUVIAI DAKTABAI: 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DtAUtUJOg KABIAI:

OR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1444 SO. 44tb CT-, CICERO, 1LL.
Utar., Ketv. ir Pėtn. 10—9 vai.

•147 KO. HALSTED ST., CHICAGO 
Pansd. Sered. Ir SubaL S—9 vai.

Dienoms TeL LAFayette B7M 
Naktimis TeL CANal 0401

DR. A. J. JAVAIS
Office: 2643 W. 47th Street
Vai.: 1 Iki 9 popiet, 7 Iki 1 vak 

Nedėliojo pasai sutarti

Tel. CANal 0167
Rea. FROspect 4461

OR. P. Z. ZALATORIS
OYDYTOJA8 Ir CHIRURGAS 

1891 SOUTH HALSTED 
Rezidencija 4400 So.

Valandos: 11 ryto Iki 4 poj 
4 Iki 1:90 vakare

nosios sesutė. Iškilmingus pie
tus jauniesiems ir svečiams iš
kėlė jaunosios tėveliai, vaka
re gi buvo surengtas pąsilink- 
sminimas jaunimui V. Ragai
šio svetainėje, ’

Praeitam susirinkime soda- 
lietės turėjo atsisveikinimo 
puotų. Mat trys narės apleido 
draugijų. Pirmininkė Eugenija 
■Čižauskaite, taip sėkmingai

kai kalbėjome apie tų garbin
gų lietuvių kolegijų ir žadė
jo pasimatyti per klebono va
karienę.

Brangūs vaterburiečiai! Jei
gu svetimtaučiai, ir tokie au
kšti miesto ir įvairių vietų va
ldininkai, noriai prižada da
lyvauti gerb. klebono vakarie
nėje, tai iš mūsų lietuvių, nei 
vienas neturėtų pasilikti.

svarbus susirinkimas. Turėsi
me aptarti bowling ratelio, lie 
tuvių kalbos klesos dalykus ir 
rudeninį šokių vakarų. Be to, 
kaip ir pernai, ruošime roller- 
skąting, ice-skating parties ir 
t.t.

Parapijos mokykla
Mokykla atsidarys rugsėj’o 

10 d. Tėvai lai nepamiršta sa
vo pareigos. Lietuvių katali
kų tėvų vaikai turėtų eiti į 
lietuviškų katalikiškų mokyk 
lų, kaip lietuviai katalikai ei-1.

. Be to, vakarienėj bus daug, na į lietuviškų katalikiškų ba 
vadovavusi draugijai nuo pat j lietuvių kunigų iš visų Ame I žnyčių. 
įsikūrimo, ištekėjo, Albina Pe- rikes kraštų. Taigi nesivėlin

kitę tikiėto nusipirkti.

Mūsų bažnyčioje rengi amosi 
įvesti nauja šildymo sistema. 
Iki šiol buvo šildoma šiltu o- 
ru, kuris pasirodė labai neti
kęs didelei bažnyčiai. Kadan
gi dabar pečių jau reikia tai
syt, kįlo sumanymas pakeisti 
visų sistemų: šildyt garu. Dvi 
kompanijos paėmė varžytines 
darbui atlikti. Trumpu laiku 
su Viena iš kompanijų bus pa
daryta sutartis ir darbas pra
dėtas. šis įrengimas parapijai

čkiutė, iždininkė, išvažiavo i 
slaugių mokyklų, o Margareta 
Savickaitė įstojo į Šv. Kazi
miero vienuolynų. Panelei Sa
vickaitei buvo įteikta graži do 
varia nuo draugijos. Linksmas 
(ai apsireiškimas šioj koloni
joj, kad atsiranda jaunimo, 
siekiančio gyvenime tobulybės. 
Nes kaž kodėl iki šiol pašau
kimų į dvasinį luomų mūsų 
parapijoj buvo labai mažai. 
Jaunimas turėtų nepamiršt, 
jog tiems, kurie pasišvenčia 
dėl Dievo Viešpats Jėzus pri
žadėjo šimteriopų užmokestį 
čia ant žemės ir amžinų gyve
nimų danguje. T. P.

SVENC. MARUOS KOLEGIJA
ARBA

MARIANAPOLIS
Thompson, Connecticut

Kolegija, vedama Tėvų Marijonų, skiriama bernai
čiams, turi Connecticut valstybines teises.

Mokslo ir auklėjimo kursąp aituoni metai:
Keturi Metai High School — Keturi Metai Oollege.

1

Tikyba
Politika

Lietuvių
Anglų
Lotynų
Graikų
Prancūzų
Italų

Žurnalistika
SoclolortJa

Filosofija:
Logika
Kritika
Ontologija
Koemotorija
Pflfchologlja
Etika
Teodicėja

Filosofijos Isto
rija

Istorija
Gaograflja

Prigimtie:
Anatomija
Dlologlja
Astromfnlja
Chemija
Fizika

Literatūra
Muzika

Matematika:
Algebra
Ooometrlja
Trigoaometrija

: *.
Oražbylybi 
Dramai Ika

Visaig informacijų reikalais- kreiptis:

Kolegijos Knygas Direktorius
MARIANAPOLIS
Thompson, Connecticut

Lankėsi svečiai kunigai

Šiomis dienomis Waterburyj 
lankės svečiai kunigai iš Nen 
York ir Pennsylvania valsty 
bių: kun. Strimaitis (Albany, 
N. Y.), kun. Šupšinskas (Su- 
gar Noteh, Pa.) ir kun. Inčiū- 
ra (Kingston, Pa.) Apžiūrėjo 
Šv. Juozapo parapijos rūmus 
ir, kaip visi, kurie matė, labai 
domėjosi. Norėjo gerb. klebo
nų aplankyti, bet jis su kun. 
Gauronsku buvo rekolekcijose, 
St. Thomas” seminarijoj.
Oonn. Lithuanian Catholics’ 

susirinkimaa

Anų sekmadienį Hartfordo 
Lietuvos Vyčių klūbrūmy bu
vo metinis C. L. C. susirinki
mas. Atstovų-ių iš visos Conn. 
vai. su svečiais buvo daugiau 
kaip 100. Susirinkimas tęsėsi 
per beveik keturias valandas. 
Paskui įvyko pasilinksmini
mas. Hartfordo Vyčiai svečius 
karališkai priėmė.

Nutarta ruošti metinę spor
to olimpijadų Lake Compou- 
nce, Bristol, Conn., rugsėjo y 
d. {vairios komisijos jau išrin
ktos. Šokiams grieš vėl Black 
and Oold orkestrą. Taigi, visi 
lietuviai vykime į Lake Com- 
ponnce, rūgs. 9 d.

Išrinkta nauja valdyba. Pi 
hn. kun. E. Gradeckis, vice- 
pinn. — kun. Kripa#, kasin. 
— J. Kupstas,-rašt. S. Dilio- 
niūtė, sporto vadai: E. Seigis 
ir A. Vaitkus.

Anų Vakarų buvau nuėjęs 
pasižiūrėti parapijos ‘moviu’ 
(judamųjų paveikslų). Džiau
giaus pamatęs pilnų salę žmo
nių. Vaterburiečius tai tenka 
pagirti. Lai taip kartojasi per 
visus nietus. Čia rodoma geri, 
švarūs paveikslai.

Min-?enas gyventojas

East fckanDy, conn. — Ne-, 
seniai mirė senas lietuvis gy 
ventojas Bernardas Petraitis 
Buvo pažangus ūkininkas, ge 
ras katalikas ir karštas lietu 
vis. Visi jį mylėjo ir gerbė. 
Paliko dideliame nuliūdime 
žmonų ir šešis vaikus. Iškilmi 
ngaa Mišias atlaikė kun. Cal- 
lahan iš Simsbury, kun. Kri- 
pui ir Karlonui asistuojant 
Šermenyse matėsi daug lietu
vių. A. A.

mauskas, kun. J. Vaičūnas, 
“Darbininko” redaktorius A. 
Kneižys ir raštu Centro vlce 
pirm. Jonas Baltrušaitis, M. 
I. C.

Atstovų atvyko 28 iš ketu
rių kolonijų, būtent: Cambri- 
dge, Worcester, So. Boston f r 
Thompson, Conn.

Seimas buvo gyvas ir malo
nus, gal dėl to, kad matėsi 
daug jaunų veidų, padaryta 
keletas gražių nutarimų, ilgo-

M. LUBfMta 4441

DR. A. BAČKOS
gydytojai ir chirurgai 

X—SPINDULIAI 
3051 West 43rd Btr.

(Prie Archer Ava ••toli Kadete)

Office Tel. REPubUc 74P4 
Ree. Tet GROvetaUl 0117

7017 S. FA1RFIELD AVĖ.

OR. J. J. SIMONAITIS
MM w. marulette road 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

VaL 1-4 Ir 7-9 vak- Ketv. 1-11 ryto 
Ned41f»J susitarus

Tel. LAFayette 7«50

DR. F. C. WINSKONAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

<140 Archer Avenue 
Tai.: I—4 Ir 7—9 vai. vakare 

Re«. 2136 W. 24th flt,
TeL CANal 0401

Office Phone 
fBOsveot IMS

Rea. and Office 
1141 8o. LeaviU SU

GAKAIa 4704

eiifeiHBHDfi

DR. A. P. GURSKIS
DENTISTAS 
4204 AR0BBR AVI.

corner Sacr&mento 
Vai.: nuo 9 ▼. ryto iki 8 v. vak.

TeL CANal 41J1

DR, G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cennak Road 
(Kampai Leavltt St)

Valandos: Nuo 1 iki 11 ryte 
Nuo 1 Iki 1 vakare 
BeredoJ pagal sutarti

DR. J. J. KOWARSKAS
PHY8ICLAN and 8URGEOM

2403 W. 63rd gt., Ohice<o
' OFFICE HOURS:

8 te 4 aad 7 te 9 P. M. 
Bunda? by Appointment

DR. STRIKOL’IS
YeL CANal 4113

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

2201 W. Cennak Ro«d

hOTDYTOJAS IB CHIRURGAI 
6^ -4645'fto.HAahlaod Avė.

OFISO VALANDOS:
Nuo 1 iki 4 Ir nno I iki 4 vak. 

Nsdėllomta pagal sutarti
BOUIevard 7SN

Valandos 1—I ir 7—1 vak. 
Šaradomis Ir Nsdlllomis pagal sutgrM 

REZIDENCIJA 
6631 8. Caiifornia Avė. 

Telefonas REPubUc 7444

Tel. FROspect 1480

lt BLAIVININKŲ SEIMO
(“Draugo” koresp.) 

Gambridge, Maes. — Dien
rastis ^Draugas” rugp. 26 d. 
didele antrašte sveikino Lietu
vių Darbininkų Sųjungos sei
mų, tačįąu faktinai tasai svei
kinime!! priklausė Lietuvių 
Blaivininkų Suslvienymui, ka
dangi tdje dienoje savo 24 me 
tinį seimų laikė organizuotieji 
Amerikos lietuviai katalikai 
blaivininkai, Bostono priemie
sty Čambridge, Nekalto Pra 

NK NUSIMINKITE
J0« milte Kauti pas savo vaistininke 
tara tikru TONIKA,, kuria per 11*e 
laika buvo vieno Jtymaus Gydytojaus 
preskrlpcIjA TAI yra tikrai »era nau
jiena dėl vyrų — tik reikalaukite

dr. VArrvsg, orr.
OPTOMETRDJALLY AKIU 

SPEdAUSTAS

svalfimo akių aptemimo, norvuotu 
mo. skaudamų aklų karttj, atitatai 
trumparegystę ir tolirerystę. Prlren 
<Ia teisintai akinius. Visuose atkili 
Ūmuose egzaminavimas daromas su 
elektra. parod&nCla mažiausias klai
das. Bpeotalė atyda atkreipiama J 
nokykioe vaikiu. Kreivos akys ati
taiso m oa Valandos nuo 10 i 
NedSIIoj nuo 10 Iki 12. Datų 
siUklmų akys atitaisomos be 
Kainon pigiau kaip pirmiau.
4712 80. ASHLAND 

Phone Boulevard

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

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

Oftao: TeL LAFayette 4017
Basi TeL HKMJock 4144

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAI Ir CHIRURGAS

<142 AK0HEK AVB.
Oflsp valandos: 2-4 Ir 4-4 vai. vak. 

lU-iidiiH įjos Ofisas: 1464 W. 44tb St 
Valandos: 10-12 Ir 8-9 vaL vak. 

Seredomls ir Nedaliomis pagal sutarti

DR. T. DUNDULIS
gydytojas ir chirurgas 
4157 ABCHEB AVENUE

TSL VTRgĮnlą OMM 
Ofiso vaL: 1—Ir 4—t p. ra. 

NsdiUomls pagal autarų

ToL Ofiso DOCLevard 4411—14 
Rea. VfOOery IMI

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nno 1-1; nuo 4:14-4:84 

766 W. 36th Street

TeL MOULcvard 7041

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47tk Street 

VaL; nuo I iki I vakare
BeredoJ pagal sutarti

DR.J.RUSSELL
Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas

26X6 WK8T 69th »T.
0(. te Bei. TeL HlMlook 9ltt

V e 1 • n d o • į 
3 v < popiet; nno 8 - 8 vakarais

Office Tel. W«ntworth 1184

Res. Tel. Hyde Purk

DR. SOSANA A. SLAK1S
MOTERŲ IR VAIKŲ UGŲL 

SPECIALI 8TB
6000 SOUTH HALSTED ST.|
fsJųndoe: 1 Iki 4 po pietų. T Iki S vek.J 

IMS Ii RereSnma

ĮVAIRŪS daktarai

Nufcia-tone
Svarbiatinia tai kviesti vi

sas visų parapijų draugijas į 
C- L. C. Tegul visos jaunimo
draugijos įsirašo į ditlžiulę' C. Į MėneHnl. treatmentas ut Doleri -
1. I1 nru-nnivuniin Tnj< niplrim P»n*l garantuotas. Jeigu jūs nesi- La (/. organizat ljų. ĮIUI meKas tvlrteenlu. arba Jeigu ne bū-

, i alte pilnai patenkintas, Jūsų pinigaip
bug jtnekainuos, bet sustiprins pa

' . t »

. -,E-- _• - IČAiži&i

uos augrųfttatt.

DR. JOHN SMETANA
0PT0MBTKI8TA8

1801 8. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kamp. 18 it.

2 aukštas
Pastabėkit mano iškabas

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

Phoųe OaaaA 0623

DR. CHARLES SE6AL
r OFISAS

<729 So. Ashland Avė.
1 Ittbos

CHICAGO, ILL.
. OFISO VALANDOS:

NGe 10 Iki II vul. ryte. šuo 2 Iki 4 
vgL po pietų fr nue 7 Iki 4:20 vaL

VAkago. Nedėliomis nuo 14 Iki II 
valandai dieng.

Ofiso Tet CALumct 4844
Tet DRExel 4141

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir J 
visų chroniškų ligų 

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas lįst Street 

Valandos: t—4 popiet, 7—4 vaL 
Nedėliomis Ir ftventadlenlafb 10—11

Rea. Plieną
4441

Olflce Phone
TRIangle 0044

DR. A. R. MOCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
7860 So. Halsted Street 

ROOH 214Tau H k 1*1 M vskMs

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 SO. ASHLAND AVI
Te). YAJIds 0494 

Rot.: Tel. Pldlia 1400 
Valandos;

Nuo 10-19 v. ryto; 2-9 Ir 7-9 v.
KeaMsiMtaio rm lt M U Hm

I



>uv* s. UO1MUU-
inpauijai, ar ai galėsiu kabin-ftojų, kuri. oigf.nizacijose užt

ina svarbiausias vlotas, tai ši 
tnutj, “Draugo” redaktorių,

1. Mano kaimynas prašė nta 
nęs paskolinti jam automobilį, 
kad galėtų nuvežti savo šei
mynų į stotį. Vesdamas sužei
dė žmogų. Sužeistasis nori ma
ne skųsti. Ar aš esu kaltas?

Ne. Kada automobilio savi
ninkas paskolina kitam auto
mobilių ir tas važiuodamas su
žeidžia kitų žmogų, automobi
lio savininkas nėra kaltina
mas.

tis prie automobilio savinin
ko?

Jeigu priimsi $200 nuo gat- 
vėkarių kompanijos ir pasira
šysi, kad jos daugiau neskųsi, 
tai nereiškia, kad negalėsi skų 
sti automobilio savininko. Jei
gu gautum “judgement” prie 
gatvėkarių kompanijos ir j K 
apmokėtų $200, tada negalė* 
tum skųsti automobilio savi
ninko. Bet šiame keise, paimk 
pinigus ir pasirašyk “releose 
not to sue” gatvėkarių kom
panijos ir tų pačių dienų gali 
užvesti teismų prieš automobi
lio savininkų.

xiuBourguų i vikiu jų aplan
kyti (H klek vėliau mane su 
kitais nuvežė kun. Kazėnų ap
lankyti, kuris nesveikavo pan

Sufdvlenyino, milijoninės orga važiavę* iš seimo. Kun. Kazė*

2. Mano sūnus važiavo į 
šokių vakarų.' Bevažiuodamas 
susidūrė su kitu automobiliu 
ir sužeidė kelis žmones. Ar aš 
turiu apmokėti nuostolius?

Ne. Tėvas nėra kaltinamas, 
jei sūnus vartojo tėvo auto
mobilių be tėvo žinios arba be 
tėvo siuntimo. Tėvas neturi at
sakomybės už vaiko neatsar
gumų (nagligence), tiktai, ži
noma, būtų galima skųsti vai
kų.

4. Mes važiavome į piknikų 
South-West vieškeliu. Kitas 
automobilius, labai smarkiai 
bėgdamas, rėžė į mano karų ir 
visai sudaužė. Laimė, kad gy
vybės nebuvo sužeistos. Man 
žmogus nori užmokėti už karų, 
bet aš nežinau kiek prašyti.

3. Buvin sužeistas gatvėka- 
rio ir automobilio tuo pačiu 
sykiu. Tikrenybėj mane į tų 
nelaimę įvėlė automobilius. 
Gatvėkarių kompanija man 
duoda $200 ir liepia pasirašy
ti, kad aš jos negalėčiau skų
sti. Jeigu aš priimsiu pinigus

Jeigu automobilius buvo la 
bai sudaužytas, kad jau nega
lima pataisyti, tada, pagal į- 
statymus, turėtum gauti, kaip 
mes vadiname, “difference 
between the market value of 
the automobile before the in- 
jury and the value of wreck- 
age”. Kitais žodžiais sakant, 
jeigu buvo vertas $500, o už 
sudaužytų duos $50, tai turi 
gauti $450.

Visus klausimus siųskite 
“Draugo” redakcijai arba tie
siog Charles P. Kai.

maacijos, pirmininkų bei Fe
deracijos sekretorių.

Nenoromis prisėjo Clevelan- 
dą ir jo malonius gyventojus 
apleisti ir e t tinsti kalnuotoj 
Pittsburgho padangėj, žinant 
kad ši kolonija yra 1200 pėdų 
aukščiau kaip Chicago, ir pri
siminus mūsų buveinę tikrai 
išrodė, kad mes klony gyve
nam. Čia oras lengvas, nors ir 
sakoma kad Pittsburghas yra 
dūmuose paskindęs, bet man 
jų nedaug teko matyti ir nei 
kiek jie nekenkė.

Teko pamatyti seserų Pran- 
ciškiečių Vienuolyno iškilmes, 
kurios kiek skiriasi nuo mūsų 
seserų Kaz.imieriečių apeigų. 
Vienuolyne teko susitikti su 
mano jaunučių dienų draugu- 
te seserim Go.nzaga bei jos se
sule M. Gabriella, kurių teko 
aplankyti St. Francis ligoni
nėje, Pittsburgbe. Mane prisi
minė ir pažino mano gimtinės

nu jo parapijonai turėtų did
žiuotis, nes nemažai laiko ii 
sveikatos paš> enčia rūpinda
masis savo parapijos bei lie
tuvių gerove.

Beje, teko aplankyti Ir Sv. 
Kazimiero parap. bei Pranciž- 
kiečių kapus. Kapai randasi 
ant kalno, o aikštėj pastatyta 
Liurdo grota; jos viename šo
ne sesuo Gonzuga parodė pa
liktų vietų su liuosais akme
nimis kun. Kazėno kapui. Po 
Panelės £▼. statula akmeny į- 
mūryta stebuklingoji relikvija 
panešta iŠ Liurdo.

Kaip Clevelonde, taip Pitts
burgbe lpikas greitai bėgo ii 
nors norėjau daugiau vietų 
bei iietuv:škq bažnyčių apeiti, 
bet negavau progos.

Tenka padėkoti seserims 
Prunciškielėms už netik duotų 
mau pastogę, atminimų bet 
ir už sudarytų man dėžutę va’-

NEATSKIRIA GRŪDU 
NUO PELŲ

Toronto, Onk — Šįmet iš J.
A. V. daugiau atsilunko sve
čių į Toronto, negu kitais ine- t .... ,. . . .
tais. Neseniai Toronte lanUs. ’Uvede , tožnyj.,; pa-
« -Vienybės” redaktorius J,,sak» ‘"“"Mįkalei, j, bra 

1 ngtai šventei ir laikė votivų jų

po biskį, L< t žmonių privažia- į bendradarbiai. Kai kurie jų 
vo nemažai į atlaidus, kaip, Lietuvoje apsigyveno ilges- 
paprastai Lietuvoje daug su-’niam laikui ir čia moko.-i lie
važiuoja.

Devintų valandų pats klebo
nas kun. St. Šlamas su proce
sija vaikučius pasitiko šven-

Tysliava su Žiuklium iš Nia
gara Falls. J. Tysliava atsila
nkymas į Toronto aiškus: į- 
skiepyti daugiau fašistinės 
dvasios torontiečiams ir sura
sti daugiau “Vienybės” rė
mėjų. Kur tik su kuo susitiko, 
visur siūlė ir gyrė savo reda
guojamų laikraštį. Bet sykiu 
rodė ir gudrumo: su kokių pa
žiūrų žmogum kalbėdavo, to
kiu ir pats sakėsi \esųs.

Pabuvęs porų: dienų grįžo į 
Niagara Falls ir vėl žadėjo 
sugrįžti į Torontu ilgesniam 
laikui, nes J. A. V. pasibaigia 
jo laikas gyventi. Tat, Kana
doj lauks kol galės legaliai į 
važiuoti.

tuvių kalbos. Jie savo laikraš
čiuose daug ir gražiai rašo a- 
pie Lietuvę, visur pažymėda
mi, vispusiškų Lietuvos paža
ngų. Lig šiol tiek daug už.- iv 
nio žurnalistų Lietuvoje da: 
nebuvo lankęsi.

CLEVELANDŲ IR PITTS-’C Sukiene
BURGIU APLANKIUS Seimuojant teko susitikti su 

clevelandiečiais, mano mokslo 
dienų draugu is, kuomet moks-

Nors jau ir daugiau kai 8a-:ieįvių draugijoj susirinkimuo-
vaiiė prabėgo nuo Federacijos 
Kongreso bei mano lankymosi 
Pittsburgbe, bėt dar vis nega
liu atbusti iš svajonių, ir dėl 
tos priežasties mintys anks
čiau nenorėjo lietis ant popie- 
ros.

Važiavau į Clevelandų su 
malonia Angelą Simutiene, L. 
&iinuČdn; prie mūsų draugijos 
prisidėję ir A. Pcldžius su sa
vo “kamera”.

Nuvažiavus į Clevelandų 
mūsų būrelis išsiskyrė: Simu-

buvusi gyventoja sesuo M. Do- , gįy traukiniu važiuojant, chi- 
lorosa. Teko *r daugiau chica-1 Cagictei seseriai M. Felicijai 
giecių draugių dabar seserų gtasio l’iežos sesutei, už ma 
usitikti:^ seseiis M. Angelų, Įon^ globojimų bei į traukinį 

palydėjimų su seserim Juoza
pa - Marija; kapelionui, mūsų 
draugui, kun. jįJuozui Skripkui 
ugi už paįvairinimų' mano bu 
vinio, o chicngifcčiams už nu
vežimų iš Cleveiando iki Pitts
burgho. Alfe

M. Josepbų, M. Feliciją, kuri 
mane globojo per visų mano 
čia puvimą, l ei arčiau susipa
žinti su seserimis M. Josephi- 
na, Juozapa Al arija, Antane, 
Motina M. Dovydą, Mot. M. 
Francis, Mot. M. Baptistą.

Naujų pažinčių ir čia teko 
sudaryti su K. Vinciūte iš Bin- 
gbamton, kurios draugijoj man

Man labai nuostabu, kad kai 
kurie Toronto katalikai susi
žavėjo laisvamanišku laikraš
čiu “Vienybe” ir net keli už
siprenumeravo.

Argi nematot paties Tyslia- 
vos straipsnių “Vienybėj”, 
kuriuose visokiais būdais šmei 
žiaina tikėjimas ir kunigai.

Pamanykit, kur jūsų pinigai 
eina. Platinat bedievybę! Pa 
sirodo, kad kai kurie Toronto 
katalikai dar neatskiria grūdų 
nuo pelų. . Rutenietis

intencija. 7'cr votivų išdavė 
vaikučiams išimųjų šv. Komu
nijų, kurių priėmė apie 150 
vaikučių.

Prieš -ūmų pamokslų sakė 
kun. J. Zaba'ionis, Bijutiškiu 
klebonas, tAipgi ir sumų lai
kė. Po sumos pamokslų sakš 
kun. A. Žema ii is, Stirnių kle
bonas. Mišparus laikė kun. K 
Ribikauskas, Jntbingių klebo
nas. Buvo ir daugiau kunigų 
su dvasine pagalba ir vienas 
tos parapijos klierikas.

Po visam k'ebonas kun. St 
Siamas prie klebonijos su vi 
sais vaikučiais, kurie ėjo prie 
pirmos Komunijos, nusifoto- 

. g ratavo. Akt-AmerikietB

— Paskutiniuoju laiku, Lie
tuvą labai daug lanko užsie 
nio žurnalistai. Dabar čia vie
ši Čekoslovakijos, Olandijos, 
Belgijos, Šveicarijos ir kitų 
kraštų didžiausių laikraščių

Lietuvoje atgyja tautinė
teko kelios įtoktis pernakvoti, muzika> kanklės ir akuduiiiai 
po vienuolyno slogu. Į iškil- Pirmąsias gaivina įvairūs tau- 
mes atvykę kun. K. Skripkus,
iš Bingtaintcn. Y., kun. Pi-

se bei per seimus teko sykiu 
dirbti, dabai auv. K. Cesnuliu 
ir kun. Sadausku, o naujas pa
žintis/ sudalyti su kun. And
ziulaičiu, Jiulioliu, Šukiu, Glu- 
Codientj bei susitikti su kun 
J. Simonaičiu, prof. Žilevi
čium, kun. A. Jurgučiu, Tu 
masoniene, kun. Balkūnu, Orei 
čiene, kun. Brigmanu, Šalifl- 
nu, kun. Karužiškiu ir kitais.

Clcvelande ei-ant greitai ir 
linksmai la kas bėgo. 

Clevelaridiečiai stebėjosi Cbi

kutis iš Brigbtwood, Pa. Tur
būt pirma kartų visiems trims 
Skrypkams teko viešose pa 
maldose sykiu dalyvauti.

Nors Cleviiande teko susi j 
tikti su kun. Kazėnu iš Pitts- 
burg'i bei kun. Urbonu iš Du- 
Bois, bet ir čia neaplenkiau 
jo neaplankius. Seserys nuve
žė mane ir parodė jo gražių 
bažnytėlę bei Sacred Hearti 
bažnyčių, j kulių įėjus rodos, 
kad čia nieko daugiau ir ne
trūksta, bet vis^r parašyta, ko 
dar nėra ir kad ims virš 2d

tinės muzikos mylėtojai, o an
trąsias — ypač skautai. Kai

ATLAIDAI IR PIRMOJI 
KOMUNIJA

PETRONALt
YOKSIEN*

(Po tėvais Rimkaitė)
Mirė rugsėjo 4 d„ 1934 m. 

2:10 vai. ryto, sulaukus punta 
amžiaus. Kilo 16 Tauragės aps
kričio, Sartininkų parup., ski. 
roženlų kalnu. Amerikoje išgy
veno 25 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrą Vincentą, tris sūnus: Vin
centą, Joną Ir Antaną, broli 
Petrą ir brolienę Domicėlę Ri
mkus Ir jų kelmyną; pusseseres, 
pusbrolius fr gimines; o Lietu
voj brolj Juorapą Ir seserj Ma
rijoną.

Kūnas paiarvotas 4343 Sf>. 
Campbell Avė. Laldotuvks j vyks 
penktadieni, rugsėjo 7 d., ik 
namų 8 vai bus atlydėta Į Gi
mimo Pan. ftv. Marijos para
pijos bužnyčlą, kurioje’ Įvyks 
gedulingo.3 paaiaid.a už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta 1 Kv Kaximir.ro kapines.

Nuožirdž.'ui kviečiame visus 
gimines, draugu3-ges ir pažys- 
tnmua-mus dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Vyi««, Sūnal, Bro
lis, Brolienė. Pti -srserės, Pus- 
bedial Ir Giminės.

Lnldotuv. uis pai-'-r.auja gra- 
borius J. P. Euuell-.'- Telefonas 
YAItd-. 1.4!

ROSELLI
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

EMC.,

metų iki jų linKainai užbaigs. | 

Čius nuvedė į viSnų pastogę,i cagos inuzikl* fcei ^Įninku Norėčiau paliudyti tada. Išti 
Beldžiu į 1. tų, c mane Lottie;Ulynta18’ bet jie tiek nežino- krųjų visiems važiuojant į 
Šukienė, kuriai buvo pavesta!

‘ surasti butus atstovams, bei1 
Ona Mihelicb, kuri buvo ren
gimo komisijos pirmininkė, a- 
pgyvendino pas žinomus Sta- 
pulionius. Vos įėjus į vidų, 
man sūrpiizas pasidarė radus 
irgi chicagietę, “Moterų Dir
vos” redaktorę, gabių kalbė
tojų Sofiją Sakalienę. Čia su
žinojau, kad ji bus mano gy
venimo diaugė per seimo dta- 
neles. Geriau ir negalėjo būti.
Jos linksmoj draugijoj man 
viskas rodėsi kaip namie ir
neteko uosigt sti Chicagos.

z ' * y
Būnant Clcvelande, teko pa

tirti ir Glugokenės nuoširdu
mų. Antrų seimo dienų kun.
Sadauskų, kun. Andziulaitį, 
prof. A. Pocių, dain. J. Ku
dirkų, S. Sakalienę bei mane 
pakvietė pietums. Nuoširdu
mas Giugodų neaprašomas.1 
Cleve’.endiečiai tikrai vra ma
lonūs žmonės, o ypatingai Mta- 
puliomenė, kari rūpinosi apie 
mus, mylėjo kaip tikra moti-

„ Inturkė (Utenos aps.) —
kuriose Lietuvos vietose yra■ Bugpiflfio „ d buT0 aUaidai 
įsteigti Lietuvos kanklininkų; į dangų f mimo kv. P. Mari- 
draugijos skyriai, o Kaune jos ir vaikučių pirmoji šv. Ko-
veikia kanklininkų mokykla. {munija. Nors iš ryto ir linojo

Altved Romui, pre*.

Spėtini tai Iškalime ir išdirbl- 
me visokių rūšių pamlnldų ir gra- 
bnamių.

Mūsų šeimyna specializuoja šia
me darbe per šešias kartas.

Veskite paminklų reikalus tie
siai su pačiais išdirbėjals.

MOUNT GARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas | rytos ano 
didžiulių vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai;

Rex. PEKSACOGA 9011 
BELMONT S485

, Ofrice: BU II.S II) K SS85 
Vincent RoselU, secr.

GRABORIAI:
LACHAVVICH 

IR SONOS
LIETUVIAI GRABORIAI

Patarnauju laidotuvėse kuoplglausla 
Reikale meldžiu atslkauktl, o mano 

darbu būsite užganėdinti 
TeL OANal UU arba 3518

2314 W. 23rd PL, Ohioago

1439 S. 49th Ct. Cicero, HL
TeL CTOKRO MM

SIMON M. SNŪDAS
ORABORIU8 Ir BAL8AMUOTOJA8 

Patarnavimas geras Ir nebrangu* 
718 West 18th Street

Tclef. MONroe 8877

dienos Į LIETUVĄ
Aukščiau rodomais Greitaisiais Garlaiviais 

Į Ekspresinei traukiniai prie pat laivų Bremen ir 
Europa. Bremerbavene užtikrina patogių kelionę

Taipgi reguliariai G- 
plaukimal gerai žino
mais kablnlnlals gar
laiviais.

Patogus gelellnkellafa 
susisiekimas Ik Bre
meno Ir Hamburgo

Informacijų klauski
te pa* vietinį agentą
arba

Arba krtiankltc populiariais 
Ekspresiniais Garlaiviais:

COLUMBUS
DEUTSCHLAND

HAMBURC
NEWYORK

ALBERTBALLIN

HAMBURC-AMERICAN LINE 
NORTH CERMAN LLOYD

130 W. R&ndolph St., Chica<o

Visi Telefonai:

J. F. RADŽIUS
Ino.

LIETUVIŲ GRABORIU8 
Palaidoja už 926.00 Ir aukščiau 

Modernikka koplyčia dykai 
M8 W. ISth St. Tel. CANal 0174 

Chicago. I1L

Telefonu YARda 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 

3319 Lituanica Avenua 
Chicago, 111.

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS

Koplyčia dykai
1410 SO. 49th OOURT

Cicero, Illinois
Phone Cicero 2109

YarJs 1741-1742
LAID01AM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

W.EUDEMIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Meti/ 

4605-07 So. Hermitage Avenue

I.J. Z0LP
GRABORIUB Ir LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS
1646 West 46th Street
Tel. BOUlevard 6808—M18

TeL CICERO 234

SYREWICZE
GRABORIUS

Laldotuvftms pilnas patarnavimais 
galimas už 236.00 

KOPLYČIA DYKAI
1344 S. 50tb Avė., Cicero, HL

JUOZAPAS EUOEIKIS 
IR TĖVAS

Jeigu norite dailumo 
ir nebrangumo laido
tuvėse ••• Pasaukite...

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avė.
(Neturime sąryšių su firmų j 

tuo pačiu vardu), 1

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė.
Tel. Boulevard 4139

Oratorius 
ir

BalsamuoU.Ja*

Patarnauja Cblo» 
guja ir am hiiuAJs.

Didelė Ir graži 
Koplyčia dykai

Tel. LAFaycUe 8678

J. Liulevičiu

Kaximir.ro
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DAINININKĖ M. JANUŠAUSKIENĖ DETROITEČIAI APLANKĖ 
“DRAUGI”

Praėjusį šeštadienį redakci
ją aplankė svečiai iš Detroit, 
Mielu Marijona Aukšėiūnienė 
ir Jonas Usoris. Abu yra ge
ri “Draugo” prieteliai ir be
ndradarbiai. M. Aukšėiūnienė 
sekretoriauja ŠV. Jurgio pa- 

1 rap. spaudos draugijai, o J. 
I Usoris yra jos pirmininkas, 
j Svočiai dalyvavo ir “Draugo” 
Į piknike. Aplankė ir Pasaulinę 
į Parodą.

SVEČIAI Iš MAHANOY, 
PENNA.

Komp. Pociaus nankiete, rūgs. 6 d., Shoreland viešbuty, 
dainuos Pociaus popukres dainas: “Leiskit į tėvynę” ir “Ga
le sodo rymavo”. Dain. Janušauskienė jau per daug metų sa
vo soprano balsu žavi Amerikos lietuvius, ypač chicagiečius. 
M. Janušauskiene yra žmona Bonifaco Janušausko, žymaus 
chorvedžio ir vargonininko Gim. Panelės Šv. parap., Mar- 
ųuette Park.

—

KASTAS SABONIS vyko. Komisijos: j. Pirkelių kams ir tarnautojams, moka- 
nės, A. Auksutienės, P. Kviet- j mos pagal Klaipėdos krašto 
kienės pasidarbavimas davė kategoriją. Galutiniam algų 
seserims gražaus pelno, būtent J išlyginimui ir suvienodinimui,
$70.45.

Išvažiavimui aukojo: L Bu
tautas $2.00 ir A. Obelienienė 
$2.00. Po $1.00: K. Jokūbaitis, 
S. Mažeika, A. Masalskis, J.

Klaipėdos krašto direktorijų 
parengė planą, kuriuo taip 
pat bus siekiama didesnio vi
suomenės lėšų taupumo.

— Kaune kalbama, kad atei-
Lešcauskas, S, Lovikis, K. Su- nantį rudenį Sovietų Rusijos 
ksdienė, P. Lenauskienė, E. j pienių reikalų komisaras Li- 
Graževicienė, P. KvieRienė. Po j tvinovas revizituos Pabaltijo 
50c.: A. Voverienė, A, Diliene,| valstybių užsienių reikalų mi-
V. Baturienė, P. Vaičikauskie
nė, BvdriįviČienė, Ivalašinukąi- 
tė. Valgiais daugiausiai auko
jo: O. Selvinienė, A. Auksutie- 
nė, Bučienė, M. Kamarauskie
nė, Kučinskai, Kalėdienė, K. 
Oebatienė, J. Radavičia, J. A- 
žukas, J. Pukelienė, P. Jan
čauskaitė.

Visiems ačiū.

Buvusiai bunco party auko
jo po $5.00: I. Radavičia, P 
Jančauskaitė; A. Obelienė $2, 
Graževičienė, J. Vanagienė ir 
J. Pukelienė po $1.00.

Daugiausiai tikietų pardavė 
Strasdauskienė, M. Tamanaus- 
kienė; po mažiau pardavė: So- 
belskienė, Jančauskaitė, Bal
čiūnaitė, Auksutienė' Pelno li
ko $55.00. Visiems ačiū.

R. Maziliauskienė,
1 skyr. pirm.

VIETINES ŽINIOS
LIETUS SUGADINO 

PIKNIKUS
Su mažomis pertraukomis 

lijo per tris dienas, ūkininkai, 
be abejojimo, lietumi džiaugė
si. Bet piknikų rengėjai turė
jo nuostolius panešti. Praėju
sį sekmadienį turėjo įvykti

Smarkiai lijo ir Darbo Die
noj. Tačiau “Draugo” pikni
kas įvyko. Mūsų dienra&čio 
prieteliai, nepaisydami lietaus, 
gana gausingai suvažiavo j 
Vytauto daržą. Ypač daug 
buvo jaunimo, -kuris smagiai 
šoko prie geros muzikos. Nors 
piknikas pelno nedaug teduos.
tačiau jo rengėjai patenkinti*
kad atvykusieji svečiai sma-

Brighton Park. — Iš Penn- 
sylvanijos lietuvių kolonijos,
Mahanoy City Labor dienoj at 
vyko ir apsilankė pas jaunuo
sius Piežus svečiai: Margare- 
ta ir Antanas Matulaičiai ir 
Ona Maher, svetimtautė. At
važiavo aplankyti pažįstamus,
VVorld’s Fair ir dalyvauti 
“Draugo” piknike.

Cbica.^ą apleis ketvirtadienį, 
aplankę lietuvių įstaigas: Se
serų Kazimieriečių vienuolyną,
Šv. Kryžiaus ligoninę, kapus,
“Draugo” redakciją ir t.t.

Rap. Ketvirtadienio vakare komp. Pociaus bAnkiete, kuomet 
_____________ konsulas Antanas Kalvaitis oficialiai įteiks kompozitoriui Ge

rtai 1 mrxiru* nnm'SlIP kimino ordiną, .mūsų žymusis •baritonas, Kastas Sabonis, už- uNA 1 IlZIlNc rUulAUu dainuos Pociaus “Sviirt Aušrelė” ir “Atjok berneli”. Kastas 
DAUVIFTF___________ [Sabonis yra Dievo Apvaizdos parapijos ilgametis vargoninin-
dAIvMlIl [kas, vyras žvaliausios smuikininkės Leokadijos Sabonienės ir

_______ ; ; j tėvas pasižymėjusia dukters, pianistės Svlvijos (Mrs. Mc-
Komp. Pociaus pagerbimo! d^ar'™'“^ i"‘erpre,"°i’ ,il"die8 ” *

bankiete, rūgs. 6 d., Shoreland . , . _ ......... -_______________________
viešbuty Roprano balsu Ona Leonardas Šimutis, “Draugo”
Piežienė žavės publiką Pociaus 
dainomis: “Vai gūdžiai bara” 
ir “Ausk močiute drobeles”.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

nisterius. Tuo būdu, Litvino- 
yas apsilankytų ir Lietuvoje. 
Jau vieną kartą, būtent, 1925 
metais tuometinis SSSR užsie
nių reikalų komisaras Cičeri- 
nas lankėsi Kaune. Tai būtų 
antras Sovietų valdžios atsto
vo oficialus lankymąsis Lietu
voje.

— Teismo tardytojo į šaky 
mn, uždėta policijos priežiūra 
buvusiam Klaipėdos krašto sei 
mėlio pirmininkui von Dres- 
ler. Jis priklausė prieš valsty
binei '“Sovog” organizacijai.

JOHN B. BORDEN
Lietuvis Advokatas 

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

(Metropolitan State Bank Name)
Valandos Kasdien nuo # Iki 5

Panedėllo 8er»doa Ir Pėtnyfiloa 
vakarais • Iki •

Telefonas C AK ai 1175
Namai: 6469 S. Rockwell St.

Telefonas REPublIc MOO

Lietuvių labdarių Sąjungos ‘ 
iSvažiavimį, i savąjį ūkį. Ka- «« dienelę praleido Vytauto 
dangi visą dieną lijo, išvažia-! Par^° patogiose pastogėse.
vistas visai neįvyko. Jis C/, i- Jei būt nelijo, šis “Draugo” I • '
dėtas iki k?a sekmadienio, ru piknikas būt buvęs vienas iš 
gsėjo 9 d. didžiausių.

Oha Piežienė, Brighton Pa
rko parapijos choro solistė, y- 
ra pasižymėjusi aukštesniųjų 
mokyklų operetėse. Ji daina
vo svarbiausią rolę Gilbert ir 
Sullivano oporetėje, “Pirates
of Penzahea” ir kitose.t'Dainininkė šiomis dienomis< • .. « į
dažniau pasirodė publikoj n 

! dainuoja per radijo. .Nėra abe- 
1 jonės, kad šios dainininkės a-

rvdaktorius; ki.n. Anicetas Li
nkus, W«wl Puljman klebonas. 
Ir pats korųp0$topiusJ Pocius. 

Advokatas Jonas B. Bordeto
bus toust master.-• e*

Ic.

ST. ŠIMUČIO IŠLEIS
TUVĖS .

STAIGA SUSIRGO
Cicero — Įtaiga- susirgo J. 

Baubkus, 1300 8o. 49 Ct., Se
nas “Draugo’’ skaitytį©jas ir 
rėmėjaš. Linkini greit pasvei
kti.

Praėjusio šeštadienio vaka
re, Juškos salėj, įvyko labai
jaukįis Stasio Šimučio išleįs- 

teiti, yra graži, pilna vaUartHa. Jo (lrailgl) įir

VAŽIUOJANTIEMS PO 
CIAUS BANKIBTAN

1 pažįstamų su sirinko grąžos bū 
• relis. Visi smagiai linksmino
si. Visai tvarkai ir programai 
vadovavo Rudys, su kuriui, 
drauge St. Simutis išvyksta į

Klierikas Jankūnas prieš 
kiek laiko buvo sunkiai sužei
stas automobilio nelaimėj. Da
bar jau geresnis. Yra vilties, 
kad pasveiks. Koja dar tebė
ra cemente. Į mokyklą dar ne
galės išvažiuoti. Gaila.

Rugp. 31 d. J. Aleliūnas ap
leido Cicero. Išvažiavo į Lie- 
tuvą. Mano ant visados apsi
gyventi. “Draugo” laivakor
čių agentūra parūpino visus 
kelionės dokumentus.

— Klaipėdos krašto direkto 
rijos nutarimu, iš uosto direk
cijos atšauktas direkcijos na
rys Otto Žygaudas. Nutarimas 

. padarytas, pasiremiant Klai
pėdos krašto komendanto nu
tarimu, kuriuo Žygaudui, kaip 
priklausiusiam uždarytoms 
priešvalstybinėms sąjungoms, 
atimama teisė atstovauti vi 
suomenę. Nauju uosto direkci
jos nariu paskirtas ligšiolinis 
Klaipėdos krašto gubernato
riaus patarėjas Viktoras Gai
lius.

*— Lig šiol Klaipėdos krąš- 
t<f autonominių įstaigų valdi
ninkams algos buvo mokamos 
pagal Rytprūsių algų katego
rijas. Dabar tas reikalas su 
tvarkytas taip, kad algos au 
tonominių įstaigų valdinin

P. GONRAD
FOTOORAPAS 

Atsidarė nuosavą, mo
dernišką studlo su Hoi- 
lyvcood ftvlesomta.

430 WE8T ®3rd ST. 
Englcwuud 584O—588S

L** .—

Crane Coal Co. 
6332 So. Long Avė.

Chlcag®. UI.
. RKPCBUO 8403

Katrie perkate anglis 1» 
dralverlų, siųskite juos Į 
CRANE COAL CO. Gausite 
geresnes anglla ui mažiau 
plnCgų.

POPIERCOJAM Ir PENTCOJAM
Atliekame visus namų dabintam 

darbus. Darbas pigus Ir užtikrin
tas. 1»S4 m. popieros rolė — 5c.

JOSEFH AIGAIT1R 
1000 A ftOth Avė. Cicero, m. 

Td. Lafkyctte 0710

J ko,„p. Pociaus werbm» Kana<1 Pri^„karim,s lia
bnnkicta, mg. 6 d., Shoreland' j(įreiS|,ė Bčkėa Bulaw I ,
viešbuty, (Crystal Ballroom),. - - 1 I-«"'bngos kehone..

J. Bagdonas, <lr. A. Rakaus
8M vai. vakare, gatvėkariai. I kos Firn)ontienS

Sveiki - drūti nės reikalais, o skurdžių dar- #er’nusja '^uoti i Lile ,nu^į0 “Draugo” rėdą
1910 metais tūlas cicilistas biniųkų būvis jiems nėi negal- Ur 1 \ ir °

. .Grove, iš čia iki ežero kur ra-
V°^x . v. .. • t* \ • v Indasi viešbutis. Automobiliais

Kūne šių dienų cicilistai ku ... a. « ,.. geriausia! važiuoti bulvarais riam skynūi priklaus®, pake- " , ■ . .'~ ligi gatvės ir žero. Auto ku išsortuoti jums, mano pa- ,t . , .mobiliams bus ‘parking space’Senavobej, dranga.. £ »
Jei jau 1910 m. lietuviški r ,' . , * U ’

. ... . . , . . . , . nereiks ieškoti automobiliamsneįlįstai buvo visokie šaldru-

Ktraus viename “tautiško’! 
juoko magazine šiaip rašė a- 
pie mūsiškius cicilistus:

“Pagal mano nuomonę ir 
patyrimą, yra net trijų skyrių 
socialistai.
“1) Yra socialistas vien dėl

to, kad galėtų prisitaikyt prie kai, mokėjo prie žmonių prisi- Į 
žmonių ir gavę užsitikėjimą a- taikinti! ir juos išnaudoti; jei ( 

tais laikais jau buvo išėję kle- Į 
sąs savo kišenių nai (lai, tai

rba skolina pinigus arba api
plėšia savo draugus įvairiais 
būdais. Tie priguli prie sky
riaus “mokytų” socialistų.

“2) Kad galėtų būti eilėse 
pažangesniųjų žmonių ir kad 
įturėtų progą pasikarščiuoti ir 
įtikėki nesutikimus.

“3) Tai visi “šaidmkai”, 
ištvirkėliai, neapšviesti ir ne
norinti apsišviesti...

“Pažiūrėkime j mūsų vado
vus. Kokie jie dabar yra T Jię

vietos kur nors ant gatvės to
li nuo viešbučio.

Bankietas prasidės 8:30 vai. 
vakare; bilietų kaina $2.00.

ktorius. Gražiai kalbėjo ir pats 
vakaro kaltininkas, kuris nuo
širdžiai dėkojo visiems, kurie 
jam parodė svetingumo. H 
Chicagos lietuvių gyvenimo ii 
veikimo išsiV'ežąs gražiausių į- 
spūdŽių. Chicagą apleidžia ke 
tvirtadienio vakare. Rap

s— 
1 d.ir Stasio si ■ Ru#*. 1 d. apie 2 vai. po

piet jiadaryta hold-up pedlio- 
riui žydeliai. Žydeliui pasiprie 
šiauš, pavojingai pašautas.

Blogai jei dienos laiku bo- 
meliai užpuldinėja.

NAUJAI ATSIDARĖ

KAUNAS TAVERN
3201 Lituanica Avenue

kampas 32-ros gatvės 
‘ IRIUS NAUSĖDA, savininkasMIM

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

palaidotas utruvn

------ - .... 4 . Aleksandras .Tusus, 64 m. a-
po 24 m. ekspirinso — prigau-' ’ ,e J>rK' mžiaua, rugp. 26 d. mirė aps
ti žmogų ir jį apmauti jiems * 1 e kr>G©8 ligoninėj, išsirgęs 3 mč

19S3, lustas Kudirka, bei bi o „ • ,7 . ... ....’ . , .... , L, nesiūs. Velionis kjlo iš Pone
vargoninką kiekvienoj Chica-tik baikos. Seniau kai prigau

tuosius žmones cicilistai mau
davo, tai tie dar šiek - tiek 
rodydavo pasikrūtinimo. Mat. 
daugelis buvę grinoriai. O kai 
šiandie daugelį tų prigautųjų 
cicilistai mauna, tie žmonės 
net užsimerkia, kad nematytų 
Žinoma, anot žmonių posakio.

vien tik tesirūpina savo kiše- ir šuo kariamas pripranta.

gos parap./y.

Bankieto kalbėtojai bus šie: 
Vladas Daukša, Vargonininkų 
Sąjungos Chicngos Provincijos 
plimiiunkos; Antanas Kalvai
tis, Lietuvos konsulas CĮhica- 
goj; Jo 'rikscrieneųa vyskupas 

.O’Brien; teisėjas Finnegan;

vėžio. Pastangomis draugų 
draugijų ir graboriaus Bvdei- 
kio, 8r., 5340 8. Kedzie Avė., 
a. a. Aleksandras palaidotai 
Sv. Kazimiero kapuose rugp > 
30 d. su katalikiškomis apei-1 
gomis. Reiškiama padėka Pe- 
tfokui, 8342 Vincennes Av*.,

ftiandien Federacijos Chica
gos apskričio susirinkimas 
Aušros Vartų parap. mokyk 
los kambary, kaip visuomet 8. 
vai. vakare. Kolonijų atstovai 
veikėjai ir gerb. kunigai pra
šomi susirinkti punktualiai, ’ 
nes šis susirinkimas svarbus. 
Atstovai darvR pranešimą iš 
buvusio Fed. seimo. Turime ir 
kitų svarbių dalykų svarsty-
mm. Valdyba

DĖKOJAME.
Bridgeport. — ftv. Pranciš

kaus Rėmėjų 1 skyriaus išva- 
už davimą vietos šermenims, žiavimas liepos mėn. gerai pa

ALEX ALEŠAUSKAS and SON]
Eurniture and Piano 

Movers
Seniausias Lietuvis 
Moveris Chicagoje 
710® 80. TAV.MAN ST. 

713® SO. ROCKWE1X ST. 
TH. REPnMlc 50M-A0M
Mm parduodam anglla lo

miausiom kainom. Pocahnn-
taa M. R. f7.®0

INSURANCE
NOTARY

PUBLIC

PBBKAM
LIETUVIS 

KUS BONUS

REAL ESTATE — SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite į Mūsų Spnlką. Teisingumu Pamatuotas Biznis
2608 WBST 47th STREET Tel. LAPayeUe 1083
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